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APRESENTAÇÃO PAINEL 

CONDUTA DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE A ACIDENTES OCUPACIONAIS 

AUTOR: AMANDA SALES DE ALMEIDA 

CO-AUTORES: JACQUES ANTONIO CAVALCANTE MACIEL 
NAIRAH SOARES ARAÚJO 
TALYTA TEIXEIRA SOARES 

ORIENTADOR: FRANCISCO CESAR BARROSO BARBOSA 

RESUMO: 

O controle da transmissão de doenças tem sido um grande problema para os profissionais de 

Odontologia, devido principalmente à cavidade oral ser um ambiente que abriga múltiplas espécies de 

micro-organismos. Os acidentes de trabalho são bastante frequentes, já que existe uma manipulação 

constante de agulhas, lâminas e demais instrumentos perfurocortantes e ainda, fragmentos dentários ou 

líquidos podem ser projetados com consequente risco de lesão cutânea ou ocular. O propósito desse 

trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre as condutas a serem adotadas pelo cirurgião-dentista 

em casos de acidente com material biológico contaminado. Para tanto, realizou-se um levantamento 

bibliográfico nas bases de dados (LILACS, PUBMED e CAPES) utilizando as palavras-chave “odontologia e 

acidentes biológicos”, entre os anos de 2002 e 2010. A pesquisa revelou que o profissional de saúde que 

sofre uma exposição ocupacional deve receber atenção médica imediata, que inclui avaliação sorológica, 

aconselhamento, quimioprofilaxia (se indicada) além de apoio psicológico. O profissional que detém o 

conhecimento de como agir diante dos acidentes, é capaz de tomar as providências necessárias com calma 

e segurança, até mesmo diante dessas situações estressantes. Portanto, os resultados sugerem que a 

ocorrência de acidentes com instrumentos perfurocortantes constitui sério problema em relação ao controle 

da infecção cruzada e que medidas preventivas devem ser reforçadas para sua redução. Além disso, 

conduta legal deve ser tomada, em casos de acidentes com material biológico contaminado. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

EVIDÊNCIA ANATÔMICA DOS PONTOS DE ACUPUNTURA- ESTUDOS DE IMAGEM 

AUTOR: CAIO CÉSAR ARRUDA 

CO-AUTORES: MAYARA BRENDA ASSIS SILVA 
HELÍADA VASCONCELOS CHAVES 

ORIENTADOR: DELANE VIANA GONDIM 

RESUMO: 

Distribuídos sobre a pele do corpo, a estimulação dos pontos de acupuntura são o alvo terapêutico da 

milenar Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e numerosos estudos têm demonstrado sua eficácia para 

tratamento de diversas patologias. A MTC preconiza a necessidade da precisa localização de tais pontos 

para realização de intervenção acupuntural. Embora seja aplicada há mais de 2000 anos, a evidência da 

existência anatômica e funcional dos pontos de acupuntura vem sendo investigada. Com uso de vários 

instrumentos e técnicas, pesquisadores puderam constatar que os mesmos apresentam propriedades 

elétricas distintas, com alta condutância e baixa impedância elétrica e exames de neuroimagem 

demonstram que a estimulação dos pontos de acupuntura provocam efeitos neurofisiológicos no cérebro 

humano. Esse trabalho visa a realização de revisão de literatura sobre estudos de imagem que evidenciem 

os pontos de acupuntura como uma realidade anatômica. Foi realizado revisão de literatura na base de 

dados PubMed, utilizando como palavras-chave: anatomy, acupuncture points e neuroimaging technologies. 

Estudos de imagem demonstram a presença anatômica dos pontos de acupuntura e sugerem mais 

pesquisas sobre a relação de tais pontos com a rede de vasos sanguíneos e o sistema nervoso, através da 

introdução de processos mais sistemáticos sobre todo o corpo, o que poderia explicar a função terapêutica 

da estimulação dos pontos de acupuntura. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ESCOLHA DE DIFERENTES ANESTÉSICOS LOCAIS NAS DIVERSAS SITUAÇÕES DA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA 

AUTOR: ANTONIO KLEBER ARAGÃO PAIVA 

CO-AUTORES: MARCOS BRUNO ARAÚJO 
ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA 
JOSÉ GLAUBER ALVES 

ORIENTADOR: HELLÍADA VASCONCELOS CHAVES 

RESUMO: 

OS ANESTÉSICOS LOCAIS SÃO DROGAS QUE EM CONTATO COM AS FIBRAS NERVOSAS 

BLOQUEIAM TEMPORARIAMENTE A CONDUÇÃO DOS IMPULSOS, CAUSANDO PERDA DE SENSAÇÕES 

SEM ALTERAR A CONSCIÊNCIA. O TRABALHO SE PROPÕE A REALIZAR UM LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO SOBRE OS DIVERSOS TIPOS DE ANESTÉSICOS E SUA ESCOLHA PARA UM USO MAIS 

EFICAZ E MENOS PREJUDICIAL AO PACIENTE. PARA TANTO, UTILIZOU-SE OS INDEXADORES LILACS, 

PUBMED E SCIELO COM A PALAVRA-CHAVE “ANESTÉSICO DENTAL” NOS ANOS 2005 A 2012 . 

OBSERVOU-SE QUE OS ANESTÉSICOS LOCAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO APRESENTAM-SE COM 

CONCENTRAÇÕES VARIADAS DE SAL (BASE ANESTÉSICA) E DE VASOCONSTRITOR. EM RELAÇÃO À 

ESCOLHA DO TIPO DE ANESTÉSICO LOCAL DEVEMOS LEVAR EM CONSIDERAÇÃO TANTO OS 

FATORES CLÍNICO-OPERATÓRIOS (TEMPO DE CONTROLE DA DOR, QUANTIDADE DE DOR PÓS-

OPERATÓRIA E NECESSIDADE DE HEMOSTASIA) QUANTO ÀS CONDIÇÕES SISTÊMICAS DO PACIENTE 

(ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, GESTANTE, DIABÉTICO E IDOSO). 

ASSIM, O USO DE ANESTÉSICOS COMO A LIDOCAÍNA MOSTRA-SE MUITO EFICAZ POR APRESENTAR 

FORMAS COM O e SEM VASOCONSTRICTOR E POR SER DE BAIXA TOXICIDADE. SUGERE-SE QUE O 

PROFISSIONAL TENHA NO CONSULTÓRIO MAIS DE UM TIPO DE SOLUÇÃO ANESTÉSICA LOCAL COM E 

SEM VASOCONSTRITOR A FIM DE QUE A APLICAÇÃO DESSE FÁRMACO NÃO CAUSE ALGUM 

TRANSTORNO DURANTE A PRÁTICA ODONTOLÓGICA. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS E 
RESISTÊNCIA BACTERIANA 

AUTOR: DILMARA LOPES FERREIRA GOMES 

CO-AUTORES: ANNE GRAZIELLE LOPES CARVALHO 
DAYLANA PACHECO DA SILVA 

ORIENTADOR: SIMONE FREITAS 

RESUMO: 

Drogas antimicrobianas e bactérias resistentes aos antimicrobianos estão disseminadas em grandes 

quantidades no ambiente, como resultado do frequente uso indiscriminado dos antibióticos. Esse problema 

afeta a saúde individual e coletiva, sendo motivo de preocupação por parte das áreas que envolvem a saúde 

pública. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o uso de antibióticos 

nos procedimentos odontológicos e sua relação com a resistência bacteriana. O protocolo foi elaborado 

baseado na literatura por meio da análise bibliográfica de autores a partir das bases de dados LILACS, 

MEDLINE, Scielo relacionadas à biblioteca virtual BIREME que tenham sido publicados nos últimos dez anos, 

no período de abril a maio de 2012, através dos descritores antibacterianos, bactérias, dentista e resistência. 

Muitas razões movem os prescritores a recomendar os antibióticos, seja no consultório odontológico, seja 

em clínicas ou em hospitais, entretanto, esse fator associado à grande disponibilidade desses 

medicamentos, só acentua seu uso abusivo. Esse fenômeno induz a resistência bacteriana, onde o uso 

excessivo de agentes antimicrobianos cria um ambiente favorável às bactérias resistentes dificultando o 

tratamento das patologias. É importante o conhecimento da farmacologia pelos cirurgiões-dentistas assim 

como de todo prescritor, no sentido de evitar uso abusivo de antimicrobianos, fazendo uso adequado destes 

somente em casos que exijam sua utilização. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DAS RADIAGRAFIAS PERIAPICAIS SUBMETIDAS A DIFERENTES 
TEMPOS DE EXPOSIÇÃO E REVELAÇÃO. 

AUTOR: CLAUDIO INACIO REIS DA SILVA 

CO-AUTORES: PAULA ANAIDE LEAL DE MIRANDA 
SANAÍNA SILVA NASCIMENTO 
MARIA WANA DE ARAUJO SOUSA 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MONTEIRO FALCÃO 

RESUMO: 

As radiografias, após o processamento de revelação, podem apresentar-se com densidade muito alta 

(escura), resultado da sobre-exposição ou super-revelação, ou muito baixa (clara), conseqüência de uma 

sub-revelação ou falta de exposição. O objetivo desse estudo foi observar influência do tempo de exposição 

e tempo de revelação na densidade e qualidade das radiografias periapicais. Foram realizadas tomadas 

radiográficas periapicais da região posterior de uma mandíbula oriunda do laboratório de anatomia da 

UESPI, nas quais foram utilizados filmes radiográficos periapicais da marca Kodak de sensibilidade “E”, 

através de aparelhos de Raios X marca Gnatus, Modelo Time-X 66 de 66 Kvp e 6,5 mA. Para isso, foi 

realizada a divisão de dois grupos: grupo I – tempo de exposição variável ( 0,1''; 0,3''; 0,5''; 0,7'' ; 1'' e 1,5'' ), 

com tempo de revelação de 1 minuto. As películas foram processadas manualmente em câmaras escuras 

portáteis através do método tempo/temperatura, com lavagem intermediaria de 20 segundos, fixação de 10 

minutos e lavagem final de 10 minutos, conforme recomendação do fabricante; grupo II – tempo de 

revelação variável ( 20'', 40'', 1', 1'20'', 2' e 5' ) com tempo de exposição de 0, 4 segundos, seguindo a 

sequência do grupo anterior. Foi observado que a densidade radiográfica aumentou com o aumento do 

tempo de exposição e de revelação e que o tempo de exposição apresentou maior influencia sobre a 

densidade e qualidade da imagem radiográfica, quando comparada com o tempo de revelação. Palavras-

chave: Radiografias – Comparação – Qualidade 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

USO DO ÓXIDO NITROSO PARA SEDAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 

AUTOR: ANDRÉ FERREIRA NOGUEIRA 

CO-AUTORES: ILANNA MARA GOMES ESTANISLAU 
JULIANA MARIA HOLANDA GONZALEZ 
YAN DE LIMA BARROZO 

ORIENTADOR: MARIA MÔNICA STUDART MENDES MOREIRA 

RESUMO: 

A eliminação ou diminuição da ansiedade durante o tratamento é uma preocupação do cirurgião-

dentista. Existem várias alternativas propostas, como o uso de medicamentos sedativos ou a inalação de 

óxido nitroso (N20), um gás incolor, não irritante e de baixa solubilidade que não apresenta efeito tóxico. 

Assim, com o objetivo de conhecer as indicações clínicas, vantagens e desvantagens do uso do óxido 

nitroso em procedimentos cirúrgicos em Implantodontia, foi realizada uma revisão de literatura em bases de 

dados BIREME e PUBMED, usando os seguintes descritores: sedação consciente, óxido nitroso e 

Implantodontia. O N2O exerce sua função a nível do córtex cerebral reduzindo a atividade elétrica no SNC 

através da diminuição da transmissão nervosa. Seu uso é indicado para pacientes ansiosos; portadores de 

doenças cardiovasculares, doenças respiratórias não obstrutivas (DPOC), doenças hepáticas, oncológicas 

ou renais; pacientes com distúrbios neurológicos, distúrbios endócrinos e alguns pacientes pediátricos que 

não cooperam durante o atendimento. As contra-indicações para o uso deste gás como sedativo são 

relativas e não absolutas, para pacientes com personalidade compulsiva, claustrofóbicos, crianças com 

severos desvios de comportamento, pacientes com severas desordens de personalidade e portadores de 

DPOC por não cooperarem com o uso da máscara de inalação e em pacientes idosos sob uso de sulfato de 

bleomicina. Podemos concluir que a sedação com N2O é uma técnica eficiente e segura, com ampla 

aplicabilidade na Implantodontia. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ODONTOLOGIA ALTERNATIVA COM PLANTAS MEDICINAIS 

AUTOR: CLARA LUANNE DANIEL VIEIRA 

CO-AUTORES: LÍDIA AUDREY ROCHA VALADAS MARQUES 
BÁRBARA BETTY DE LIMA 
MARCOS PAULO UCHÔA FONTENELE 

ORIENTADOR: GILMARA HOLANDA DA CUNHA 

RESUMO: 

A utilização das plantas como fontes de medicamentos para o tratamento de enfermidades remonta a 

idade antiga. Entretanto, observou-se nas últimas décadas um aumento da comercialização e consumo dos 

medicamentos fitoterápicos, ocorrendo paralelamente um interesse crescente da indústria farmacêutica por 

estudos científicos acerca da descoberta de novas substâncias com ação terapêutica, bem como a 

comprovação da eficácia e segurança dos medicamentos fabricados a partir de plantas. O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da atividade terapêutica de extratos e óleos essenciais 

com aplicação na Odontologia e verificar as plantas mais utilizadas pela população nordestina. Para tanto, 

fez-se uma pesquisa no banco de dados PubMed, LILACS e Scielo, com artigos publicados nos últimos cinco 

anos. Constatou-se que são inúmeras as plantas medicinais existentes no Brasil, e muitas se encontram no 

semi-árido brasileiro, o que facilita o aproveitamento do potencial curativo dos vegetais na Odontologia. 

Espécies como o cravo-da-índia, romã, malva, eucalipto, própolis, neem, alecrim-pimenta, entre outras, são 

indicadas nos casos de cárie e gengivite. Programas preventivos têm estimulado a avaliação de diferentes 

extratos de plantas para o controle do biofilme dental. O Brasil é um país que possui grande potencial para a 

Fitoterapia, devido sua biodiversidade. Esse potencial, associado ao conhecimento tradicional das plantas 

medicinais e à tecnologia pode ser utilizado de forma a garantir a eficácia, segurança e qualidade dos 

medicamentos fitoterápicos. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

CIRURGIA ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À TERAPIA COM ANTICOAGULANTES ORAIS 

AUTOR: ANTÔNIO PERGENTINO NUNES NETO 

CO-AUTORES: LÍDIA AUDREY ROCHA VALADAS MARQUES 
JOSÉ BARBOSA OLIVEIRA FILHO 
FRANCISCA LUCIANA CAVALCANTE FERNANDES 

ORIENTADOR: HENRIQUE CLASEN SCARPARO 

RESUMO: 

Na prática odontológica, a abordagem de pacientes que fazem tratamento com anticoagulantes orais é 

um assunto que suscita controvérsias, havendo uma grande diversidade de opiniões tanto na área médica 

quanto na odontológica em como realizar um tratamento odontológico seguro nesses pacientes. O objetivo 

desse estudo é realizar um levantamento na literatura a cerca do manejo, no consultório odontológico, de 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais. Utilizou-se, para isso, as bases de dados “Medline” e 

“Pubmed”, selecionando artigos quanto ao tema, publicados entre os anos de 2004 e 2010. Vários 

protocolos de atendimento são sugeridos e incluem desde a interrupção completa do medicamento, sua 

redução ou a substituição pela heparina até a manutenção da terapia anticoagulante sem alteração. Nenhum 

desses esquemas está livre de riscos, o que torna imprescindível uma avaliação completa da condição 

sistêmica do paciente. Isto envolve o acompanhamento do seu grau de anticoagulação através de exames 

laboratoriais e a classificação da amplitude do trauma cirúrgico envolvido no procedimento odontológico a 

ser realizado. O estudo permitiu concluir que cirurgias odontológicas de pequeno e médio porte podem ser 

realizadas com segurança mantendo-se a medicação em pacientes anticoagulados por derivados 

cumarínicos e com INR menor que 4, desde que os princípios de técnica cirúrgica atraumática sejam 

seguidos rigorosamente. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

ACIDENTES PERFUROCORTANTES: O RISCO ADVINDO DA PRÁTICA ODONTOLÓGICA. COMO 
PREVENI-LOS OU REAGIR NA PÓS-EXPOSIÇÃO? 

AUTOR: AYLLA RODRIGUES VIEIRA 

CO-AUTORES: ALICE RAMOS 
ANTONIO LUAN SOUSA COSTA 
JOSE GLAUBER ALVES 

ORIENTADOR: FRANCISCO CESAR BARROSO BARBOSA 

RESUMO: 

A prática odontológica apresenta como uma de suas principais características o risco ocupacional em 

virtude de hábitos, posturas e patologias advindas da profissão. Na odontologia atual os procedimentos 

realizados são muitas vezes complexos e expõem os profissionais a riscos elevados de acidentes com 

instrumentos perfurocortantes. O propósito deste trabalho é esclarecer a atitude do profissional a ser 

tomada para prevenção de acidentes com instrumentos perfurocortantes e evidenciar as condutas a serem 

realizadas pelo cirurgião-dentista (CD) pós-exposição. Para tanto, foi realizado um levantamento 

bibliográfico de artigos publicados entre 2002 e 2012 utilizando na base de dados PUBMED as palavras-

chaves “Occupational health problems in dentistry”. Os resultados revelaram que medidas preventivas, tais 

como o uso de Equipamentos de Proteção Individual, cuidados durante a limpeza e desinfecção de 

materiais perfurocortantes, precauções especiais com seringas, agulhas, instrumento pontiagudos e 

rotatórios, são consideradas as melhores alternativas a fim de se evitar infecção cruzada preservando a 

saúde dos trabalhadores expostos, visto que as medidas pós-exposição como o uso de anti-sépticos e 

quimioprofilaxias contra HBV e HIV, não são totalmente confiáveis. Portanto, o CD deve estar ciente dos 

riscos ocupacionais do qual pode ser vítima e consequentemente ter conhecimento de medidas preventivas 

e da correta atitude a ser tomada diante da ocorrência de acidentes laborais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ENVOLVIMENTO DAS CÉLULAS DA GLIA NAS DORES OROFACIAIS 

AUTOR: CID WENDEL TEIXEIRA ALVES 

CO-AUTORES: LUIZ NOBRE MORORO JUNIOR 
CARLOS JEAN L.DA SILVA 
HELLIADA VASCONCELOS CHAVES 

ORIENTADOR: DELANE VIANA GONDIM 

RESUMO: 

As células da glia eram reconhecidas como células de sustentação, sendo responsáveis pela regulação 

iônica e fagocitose, além de participarem dos processos metabólicos envolvidos na manutenção neuronal. 

Recentes descobertas indicam que tais células encontradas no sistema nervoso central, promovem a 

liberação de mediadores inflamatórios, participando, assim, da facilitação da dor induzida por inflamação, 

dano tecidual ou mesmo injúria neuronal. Esse trabalho visa a realização de revisão de literatura, 

investigando a participação dessas células nas dores orofaciais. Foi realizada uma busca de artigos 

científicos nas bases de dados Pubmed e Scielo utilizando como palavras-chave: orofacial pain, glia cells e 

pain. Estudos relatam que astroglia e microglia estão envolvidos em modelos de dor neuropática e 

inflamatória, atuando diferentemente nas fases aguda e crônica da nocicepção. Na dor orofacial, essas 

células possuem influência na gênese da dor aguda e manutenção da dor crônica, liberando citocinas pró-

inflamatórias e quimiocinas, sensibilizando as fibras nervosas trigeminais e se apresentam ativas no gânglio 

trigeminal, induzindo hiperexcitabilidade neuronal, neurotoxicidade e inflamação crônica, modulando a 

resposta dolorosa. Verificamos o aumento de evidências que sugerem que a dor orofacial pode ser 

controlada por inibição da ativação dessas células, indicando que as mesmas podem ser mais um alvo 

terapêutico para seu efetivo tratamento. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ENTENDENDO A ANSIEDADE DENTÁRIA DO PACIENTE NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

AUTOR: LUZIA MESQUITA BASTOS 

CO-AUTORES: ARIANY SOUSA OLIVEIRA 
ANA GLEYCE FERREIRA LIMA 

ORIENTADOR: DELANE GONDIM 

RESUMO: 

A ansiedade é um fenômeno relacionado a emoções internas não facilmente reconhecíveis. Ela está, 

frequentemente, presente no meio odontológico e pode se apresentar como variações psicológicas e 

fisiológicas de medo, mediante à estímulos relacionados ao tratamento odontológico, ocasionando, dessa 

forma, situações de desconforto. O estresse psicológico, provocado pela mesma, pode diminuir o limiar de 

dor, ativando duas vias de resposta ao estresse. Este trabalho visa identificar os aspectos aversivos 

relacionados ao tratamento odontológico, bem como investigar os recursos utilizados pelos cirurgiões-

dentistas para o controle do medo e ansiedade no consultório dentário. Foi realizado uma revisão de 

literatura no banco de dados PubMed, utilizando como palavras-chaves: anxiety,dental anxiety e dental 

phobia. Estudos apontam a necessidade de que os cirugiões-dentistas recebam treinamento especializado 

em identificação de repertório de comportamentos, facilitando com maior precisão, as reações de seus 

pacientes durante a realização do tratamento, implementando estratégias psicológicas que minimizem a 

ansiedade e aumentem a frequência de comportamentos colaborativos. Dentre os possíveis recursos que 

podem ser utilizados pelo profissional, destacam-se acupuntura, hipnose, aplicação de ansiolíticos ou 

medicações pré-anestésicas, bem como realizações das interveções odontológicas sob efeito de 

anestésicos. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS E 
RESISTÊNCIA BACTERIANA 

AUTOR: DILMARA LOPES FERREIRA GOMES 

CO-AUTORES: ANNE GRAZIELLE LOPES CARVALHO 
DAYLANA PACHECO DA SILVA 

ORIENTADOR: SIMONE FREITAS 

RESUMO: 

Drogas antimicrobianas e bactérias resistentes aos antimicrobianos estão disseminadas em grandes 

quantidades no ambiente, como resultado do frequente uso indiscriminado dos antibióticos. Esse problema 

afeta a saúde individual e coletiva, sendo motivo de preocupação por parte das áreas que envolvem a saúde 

pública. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o uso de antibióticos 

nos procedimentos odontológicos e sua relação com a resistência bacteriana. O protocolo foi elaborado 

baseado na literatura por meio da análise bibliográfica de autores a partir das bases de dados LILACS, 

MEDLINE, Scielo relacionadas à biblioteca virtual BIREME que tenham sido publicados nos últimos dez anos, 

no período de abril a maio de 2012, através dos descritores antibacterianos, bactérias, dentista e resistência. 

Muitas razões movem os prescritores a recomendar os antibióticos, seja no consultório odontológico, seja 

em clínicas ou em hospitais, entretanto, esse fator associado à grande disponibilidade desses 

medicamentos, só acentua seu uso abusivo. Esse fenômeno induz a resistência bacteriana, onde o uso 

excessivo de agentes antimicrobianos cria um ambiente favorável às bactérias resistentes dificultando o 

tratamento das patologias. É importante o conhecimento da farmacologia pelos cirurgiões-dentistas assim 

como de todo prescritor, no sentido de evitar uso abusivo de antimicrobianos, fazendo uso adequado destes 

somente em casos que exijam sua utilização. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DAS RADIAGRAFIAS PERIAPICAIS SUBMETIDAS A DIFERENTES 
TEMPOS DE EXPOSIÇÃO E REVELAÇÃO. 

AUTOR: CLAUDIO INACIO REIS DA SILVA 

CO-AUTORES: PAULA ANAIDE LEAL DE MIRANDA 
SANAÍNA SILVA NASCIMENTO 
MARIA WANA DE ARAUJO SOUSA 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MONTEIRO FALCÃO 

RESUMO: 

As radiografias, após o processamento de revelação, podem apresentar-se com densidade muito alta 

(escura), resultado da sobre-exposição ou super-revelação, ou muito baixa (clara), conseqüência de uma 

sub-revelação ou falta de exposição. O objetivo desse estudo foi observar influência do tempo de exposição 

e tempo de revelação na densidade e qualidade das radiografias periapicais. Foram realizadas tomadas 

radiográficas periapicais da região posterior de uma mandíbula oriunda do laboratório de anatomia da 

UESPI, nas quais foram utilizados filmes radiográficos periapicais da marca Kodak de sensibilidade “E”, 

através de aparelhos de Raios X marca Gnatus, Modelo Time-X 66 de 66 Kvp e 6,5 mA. Para isso, foi 

realizada a divisão de dois grupos: grupo I – tempo de exposição variável ( 0,1''; 0,3''; 0,5''; 0,7'' ; 1'' e 1,5'' ), 

com tempo de revelação de 1 minuto. As películas foram processadas manualmente em câmaras escuras 

portáteis através do método tempo/temperatura, com lavagem intermediaria de 20 segundos, fixação de 10 

minutos e lavagem final de 10 minutos, conforme recomendação do fabricante; grupo II – tempo de 

revelação variável ( 20'', 40'', 1', 1'20'', 2' e 5' ) com tempo de exposição de 0, 4 segundos, seguindo a 

sequência do grupo anterior. Foi observado que a densidade radiográfica aumentou com o aumento do 

tempo de exposição e de revelação e que o tempo de exposição apresentou maior influencia sobre a 

densidade e qualidade da imagem radiográfica, quando comparada com o tempo de revelação. Palavras-

chave: Radiografias – Comparação – Qualidade 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ODONTOLOGIA ALTERNATIVA COM PLANTAS MEDICINAIS 

AUTOR: CLARA LUANNE DANIEL VIEIRA 

CO-AUTORES: LÍDIA AUDREY ROCHA VALADAS MARQUES 
BÁRBARA BETTY DE LIMA 
MARCOS PAULO UCHÔA FONTENELE 

ORIENTADOR: GILMARA HOLANDA DA CUNHA 

RESUMO: 

A utilização das plantas como fontes de medicamentos para o tratamento de enfermidades remonta a 

idade antiga. Entretanto, observou-se nas últimas décadas um aumento da comercialização e consumo dos 

medicamentos fitoterápicos, ocorrendo paralelamente um interesse crescente da indústria farmacêutica por 

estudos científicos acerca da descoberta de novas substâncias com ação terapêutica, bem como a 

comprovação da eficácia e segurança dos medicamentos fabricados a partir de plantas. O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura acerca da atividade terapêutica de extratos e óleos essenciais 

com aplicação na Odontologia e verificar as plantas mais utilizadas pela população nordestina. Para tanto, 

fez-se uma pesquisa no banco de dados PubMed, LILACS e Scielo, com artigos publicados nos últimos cinco 

anos. Constatou-se que são inúmeras as plantas medicinais existentes no Brasil, e muitas se encontram no 

semi-árido brasileiro, o que facilita o aproveitamento do potencial curativo dos vegetais na Odontologia. 

Espécies como o cravo-da-índia, romã, malva, eucalipto, própolis, neem, alecrim-pimenta, entre outras, são 

indicadas nos casos de cárie e gengivite. Programas preventivos têm estimulado a avaliação de diferentes 

extratos de plantas para o controle do biofilme dental. O Brasil é um país que possui grande potencial para a 

Fitoterapia, devido sua biodiversidade. Esse potencial, associado ao conhecimento tradicional das plantas 

medicinais e à tecnologia pode ser utilizado de forma a garantir a eficácia, segurança e qualidade dos 

medicamentos fitoterápicos. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

INFLUÊNCIA DE DROGAS ANTI-INFLAMATÓRIAS NÃO-ESTEROIDAIS NA OSSEOINTEGRAÇÃO 
EM IMPLANTES DENTÁRIOS 

AUTOR: FRANCISCO ISAAC FERNANDES GOMES 

CO-AUTORES: MARIA GERUSA BRITO ARAGAO 
FRANCISCO CESAR BARROSO BARBOSA 
ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA 

ORIENTADOR: HELLIADA VASCONCELOS CHAVES 

RESUMO: 

O uso de implantes dentais depende do processo de osseointegração que é regulado por 

prostaglandinas (PGs) que controlam as funções osteoblástica/osteoclástica em condições fisiológicas ou 

patológicas, modulando o reparo ósseo. Drogas anti-inflamatórias não-esteroidais (DAINEs) são prescritas 

no pós-operatório, mas evidências clínicas e experimentais sugerem que elas representam risco ao 

anabolismo ósseo, pois inibem atividade das ciclo-oxigenases (COX) 1 e 2 e assim a síntese de PGs. Tais 

efeitos relacionam-se à classe de DAINEs e ao tempo de administração, o que compromete o sucesso do 

implante. Assim, propõe-se verificar se o uso de DAINEs no pós-operatório interfere na osseointegração em 

implantes. Para tanto, buscou-se estudos no indexador PUBMED, utilizando os descritores “DAINEs, 

osseointegração, implantes de titânio e estudo in vivo” em inglês no período de 2002-2012. Ensaios clínicos 

mostraram que o longo uso de DAINEs reduziu o reparo ósseo, mas a administração em curto prazo de 

DAINEs não seletivos não mostrou esse efeito. Observou-se que DAINEs administrados em período inferior 

a 7 dias não comprometeram o reparo ósseo, mas inibidores seletivos COX-2 reduziram esse processo. Em 

períodos superiores a 14 dias, houve redução do reparo independente da classe de DAINEs utilizada. Além 

disso, observou-se que animais knock out para gene COX-2, apresentaram menor osseointegração em 

implantes. Portanto, ratifica-se que a administração prolongada de DAINEs pode comprometer a 

osseointegração em implantes e o uso de inibidores seletivos COX-2 desfavorece o evento reparador. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

A PRÁTICA HOMEOPÁTICA E SUA RELAÇÃO COM A ODONTOLOGIA 

AUTOR: MARCELA APARECIDA DA SILVA SOUSA 

CO-AUTORES: SARAH SOARES ARAUJO 
EDELINE BARBOSA ARAUJO 
NAIRAH SOARES ARAUJO 

ORIENTADOR: DELANE VIANA GONDIM 

RESUMO: 

A homeopatia é uma prática alternativa à medicina convencional que surgiu ao final do século XVIII, 

devido à necessidade de meios terapêuticos simples, de baixo custo e com boa eficiência. Essas 

características inerentes à prática homeopática são, principalmente, devido aos princípios que a regem, 

como a lei dos semelhantes, doses infinitesimais e únicas. Essa prática consiste, portanto em tratar os 

pacientes com doses diluídas e únicas de substâncias que no corpo produzem efeito similar ao da doença. A 

homeopatia está sendo amplamente empregada em diversas áreas, destacando-se, principalmente, no 

campo da odontologia. Ela oferece ao cirurgião-dentista uma maneira integral de tratar o paciente, através 

de uma abordagem multifatorial, além de reduzir ou eliminar os sinais e sintomas de doenças relacionadas à 

cavidade bucal. Alguns estudos também relacionam a prática homeopática com a redução da ansiedade 

durante o atendimento odontológico. Foi realizada uma revisão de literatura no site de periódicos Scielo e 

PUBMED, objetivando aprofundar o assunto abordado. Comprova-se, portanto, que o cirurgião-dentista 

encontra nos princípios homeopáticos uma importante abertura de perspectivas na compreensão e 

tratamento do seu paciente de forma holística, com possibilidades inclusive preventivas. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS BOLSISTAS DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA DA UFC – SOBRAL 

AUTOR: MAILSON FURTADO VIANA 

CO-AUTORES: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 
RODRIGO OTÁVIO CITÓ CÉSAR REGO 
CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

ORIENTADOR: DENISE SÁ MAIA CASSELI 

RESUMO: 

As Atividades Complementares compreendem um conjunto de estratégias didático-pedagógicas, de 

natureza acadêmico-científica, bem como artístico-cultural e esportiva. Essas atividades são de amplo 

espectro de ações, visando oferecer ao aluno intensa vivência universitária ao longo do curso e possibilitar 

a inserção deste aluno em distintas situações de aprendizagem. Este trabalho buscou analisar a visão dos 

monitores, extensionistas e bolsistas remunerados e voluntários que exercem funções na Universidade de 

caráter acadêmico-científico, sobre a importância de suas atividades para o seu desenvolvimento pessoal e 

acadêmico. Esta é uma pesquisa descritiva realizada na Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral 

no período de abril-maio de 2012, com 50 acadêmicos de Odontologia que realizam atividades 

complementares nesta Instituição. Como resultados, pode-se observar várias modalidades de bolsistas, 

como: Iniciação a Docência, Acadêmica e Científica, Monitoria de projeto, Extensão e COFAC. 71% dos 

bolsistas analisados são remunerados e 43% deles estão a primeira vez na atividade. 50% dos questionados 

estão distribuídos entre Iniciação a Docência e Extensão. Além disso, foram analisados os principais 

aspectos positivos e negativos da atividade, além do principal benefício que ela trás. Como conclusão 

verificou-se a importância que as atividades complementares possuem dentro do curso de Odontologia, 

sendo essas de extrema importância para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e científico. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

INFLUÊNCIA DE DROGAS ANTI-INFLAMATÓRIAS NÃO-ESTEROIDAIS NA OSSEOINTEGRAÇÃO 
EM IMPLANTES DENTÁRIOS 

AUTOR: FRANCISCO ISAAC FERNANDES GOMES 

CO-AUTORES: MARIA GERUSA BRITO ARAGAO 
FRANCISCO CESAR BARROSO BARBOSA 
ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA 

ORIENTADOR: HELLIADA VASCONCELOS CHAVES 

RESUMO: 

O uso de implantes dentais depende do processo de osseointegração que é regulado por 

prostaglandinas (PGs) que controlam as funções osteoblástica/osteoclástica em condições fisiológicas ou 

patológicas, modulando o reparo ósseo. Drogas anti-inflamatórias não-esteroidais (DAINEs) são prescritas 

no pós-operatório, mas evidências clínicas e experimentais sugerem que elas representam risco ao 

anabolismo ósseo, pois inibem atividade das ciclo-oxigenases (COX) 1 e 2 e assim a síntese de PGs. Tais 

efeitos relacionam-se à classe de DAINEs e ao tempo de administração, o que compromete o sucesso do 

implante. Assim, propõe-se verificar se o uso de DAINEs no pós-operatório interfere na osseointegração em 

implantes. Para tanto, buscou-se estudos no indexador PUBMED, utilizando os descritores “DAINEs, 

osseointegração, implantes de titânio e estudo in vivo” em inglês no período de 2002-2012. Ensaios clínicos 

mostraram que o longo uso de DAINEs reduziu o reparo ósseo, mas a administração em curto prazo de 

DAINEs não seletivos não mostrou esse efeito. Observou-se que DAINEs administrados em período inferior 

a 7 dias não comprometeram o reparo ósseo, mas inibidores seletivos COX-2 reduziram esse processo. Em 

períodos superiores a 14 dias, houve redução do reparo independente da classe de DAINEs utilizada. Além 

disso, observou-se que animais knock out para gene COX-2, apresentaram menor osseointegração em 

implantes. Portanto, ratifica-se que a administração prolongada de DAINEs pode comprometer a 

osseointegração em implantes e o uso de inibidores seletivos COX-2 desfavorece o evento reparador. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

A IMPORTÂNCIA DO ODONTOLEGISTA FRENTE À IDENTIFICAÇÃO HUMANA EM DESASTRES 
EM MASSA 

AUTOR: LIA DE CASTRO ALENCAR 

CO-AUTORES: ANA CARLA DA SILVA SANTOS 
DANIELLE POSSIDONIO CARDOSO 
DEBORA E SILVA CAMPOS 

ORIENTADOR: LEA MARIA BEZERRA DE MENEZES 

RESUMO: 

Os desastres em massa envolvem um número elevado de vítimas, ocasionando ferimentos graves ou 

morte, e são em geral provocados por fenômenos naturais (terremoto, maremotos, entres outros) ou por 

atos humanos (ações terroristas, por exemplo). Estes desastres apresentam uma ação destruidora, levando 

o cadáver a um estado de identificação prejudicada, uma vez que estes se apresentam frequentemente 

mutilados, carbonizados ou putrefeitos. A cavidade bucal, por ser resistente a fatores ambientais tais como o 

fogo, torna-se necessária, na maioria das vezes, para a identificação do corpo, sendo esta realizada por 

meio dos elementos dentais e/ou materiais odontológicos. Esta identificação é desempenhada por um 

processo de comparação utilizando dados ante-mortem e post-mortem, através de informações 

disponibilizadas pela família e analisando a situação após o acidente. O objetivo deste trabalho é ressaltar a 

importância do profissional odontolegista em casos de desastres em massa. Foi realizada uma revisão de 

literatura utilizando as palavras chaves: “mass desaster identification” consultando as bases de dados 

PUBMED e LILACS no período de 2002 a 2012. Os resultados apontaram a imprescindibilidade da presença 

de um odontolegista na equipe multiprofissional envolvida na identificação dos corpos, já que há casos onde 

apenas a cavidade bucal apresentará dados disponíveis para identificação de confiabilidade do cadáver. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS DAS GLÂNDULAS SALIVARES INDUZIDAS POR 5-
FLUOROURACIL EM HAMSTERS 

AUTOR: EDUARDO DE VASCONCELOS EMIM 

CO-AUTORES: CINTIA DE MELO BRAGA 
GUTENCILDA COLARES DE VASCONCELOS 
INGRID SAMANTHA TAVARES DE FIGUEIREDO 

ORIENTADOR: RENATA FERREIRA DE CARVALHO LEITÃO 

RESUMO: 

A mucosite do trato gastrointestinal induzida por drogas antineoplásicas é um efeito colateral dose-

limitante e dispendioso da terapia do câncer. Sua alta incidência pode interferir com a duração e eficácia do 

tratamento. As lesões orais são dolorosas, dificultam a ingestão de alimentos, além de propiciar infecções 

locais e sistêmicas que, associadas à leucopenia, também induzida por estes mesmos agentes, representam 

um fator de risco significativo para a septicemia. Observa-se, ainda, a diminuição da excreção salivar como 

efeito colateral dos quimioterápicos. O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito do 5-

fluorouracil (5-FU) sobre as glândulas salivares (parótida, submandibular e sublingual) e sobre a salivação 

não induzida. A mucosite foi induzida pela administração de 5-FU no 1º e 2º dias de experimento, nas doses 

de 60 e 40 mg/kg, i.p., respectivamente, em hamsters. No 4º dia foram realizadas escoriações nas mucosas 

jugais dos animais com o auxílio de uma agulha de calibre 18 (BD), sob anestesia com hidrato de cloral a 

10% e no 10º dia os animais foram sacrificados para remoção das glândulas salivares. Observamos que a 

administração de 5-FU reduziu a quantidade de saliva, mensurada no 4o dia. A análise histopatológica das 

glândulas salivares de animais que receberam 5-FU evidenciou congestão vascular, morte celular e 

alterações morfológicas nos ductos salivares. Esses resultados sugerem que a diminuição salivar causada 

pelo 5-FU deve-se à alterações estruturais nas glândulas salivares. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

DIAGNÓSTICO SALIVAR: UMA REVISÃO SOBRE OS MÉTODOS DE COLETA DE SALIVA 

AUTOR: ILANNA FONTELES DE ANDRADE 

CO-AUTORES: THYCIANA RODRIGUES RIBEIRO 

ORIENTADOR: CRISTIANE SÁ RORIZ FONTELES 

RESUMO: 

A saliva é um fluido composto de secreções glandulares, fluido gengival, microorganismos, células 

epiteliais, leucócitos e eritrócitos, que além de umedecer a cavidade oral e iniciar a digestão, reflete os 

níveis teciduais de drogas, hormônios e moléculas imunológicas. Através dos métodos para coleta salivar 

pode-se medir parâmetros biológicos de seus componentes e modificações no fluxo salivar. A fim de 

propor um embasamento teórico-científico ao tema, revisou-se a literatura via PubMed e Biblioteca Virtual 

em Saúde utilizando os descritores Métodos de Coleta e Saliva, coletando artigos publicados nos últimos 10 

anos. Existe uma grande variedade de métodos para coleta deste fluido, desde os mais simples, como os de 

expectoração, drenagem, sucção e esfregaço, até o uso de dispositivos mais sofisticados, como o Salivette, 

Eyespears e o Ultrafiltration Probe. Constitui um procedimento de fácil execução, não invasivo e de menor 

custo, que é utilizado para mesurar concentrações de proteínas e peptídeos, monitorar drogas e 

marcadores biológicos para detecção de patologias sistêmicas ou orais, como cárie, doença periodontal e 

xerostomia, além de ser utilizada na detecção de antígenos e anticorpos. Quando comparada ao exame de 

sangue ou urina, a coleta de saliva é um procedimento de maior aceitação pelos pacientes, podendo ser 

aplicada várias vezes na mesma pessoa. Desta forma, cabe ao profissional a responsabilidade de conhecer 

os métodos de coleta salivar para que possa utilizar o mais adequado para cada caso com domínio da 

técnica, obtendo dessa maneira os melhores resultados. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

MANIFESTAÇÕES BUCAIS DO USO DE FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS E ANTIDEPRESSIVOS 

AUTOR: HALLISSON WANDER DE MACÊDO MESQUITA 

CO-AUTORES: BARBARA BETTY DE LIMA 
MARCIO GLAUBER LOPES DE AGUIAR 
BRIAN CARLOS PINHEIRO COSTA 

ORIENTADOR: HIDEMBURGO GONÇALVES ROCHA 

RESUMO: 

Na clínica odontológica, deparamo-nos muitas vezes com pacientes que se encontram em tratamento 

com antidepressivos e ansiolíticos. O uso concomitante com outros medicamentos pode aumentar o risco de 

complicações o que requer atenção e preocupação especial por parte do cirurgião-dentista. O objetivo 

desse estudo é permitir uma atualização para os cirurgiões-dentistas e demais profissionais de saúde, para 

que os mesmos possam identificar e conhecer as principais manifestações bucais prevalentes em indivíduos 

usuários desses fármacos, que podem afetar a prática clínica. Usou-se, sobretudo, os bancos de dados do 

“Medline” e “Pubmed”, selecionando artigos quanto ao tema, publicados entre os anos de 2001 e 2010. 

Dentre as principais manifestações orais encontra-se alterações como xerostomia, hiposalivação, halitose, 

herpes Zoster, estomatite, inflamação na mucosa faringolaríngea, bruxismo, parestesia oral, entre outras. 

Diariamente vem sendo observado um aumento significativo de indivíduos que fazem uso de ansiolíticos e 

antidepressivos, bem como a falta de aprofundamento nesse assunto por parte da Odontologia. Esses 

pacientes apresentam uma alta prevalência de lesões bucais quando comparados com a população geral. 

Nota-se a necessidade de o cirurgião-dentista estar atento durante o atendimento desses pacientes e 

possuir um vínculo maior com os demais profissionais de saúde. 
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PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS E CONTROLE DE BIOFILMES ORAIS: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA. 

AUTOR: VICTOR ARAGAO ABREU DE FREITAS 

CO-AUTORES: BRUNO ROCHA DA SILVA 
VICTOR ALVES CARNEIRO 

ORIENTADOR: EDSON HOLANDA TEIXEIRA 

RESUMO: 

A cárie e a doença periodontal são as principais patologias que acometem a cavidade oral, sendo 

consideradas como um grave problema em saúde pública. Tais agravos são causados por bactérias que se 

organizam em estruturas complexas chamadas de biofilmes. Os biofilmes são definidos como consórcios 

microbianos dinâmicos que oferecem vantagens adaptativas às bactérias, como resistência a antibióticos. 

Dessa forma, novas estratégias de controle microbiano têm sido amplamente pesquisadas. Os peptídeos 

antimicrobianos são moléculas de pequeno tamanho e baixo peso molecular que participam do sistema 

imune inato de diversos seres vivos. Dessa forma, essas moléculas podem ser isoladas com o intuito de 

sintetizar novas drogas com uso biotecnológico. O objetivo deste trabalho foi investigar a produção 

cientifica a respeito da utilização de peptídeos naturais e sintéticos como potenciais agentes antimicrobianos 

e antibiofilmes orais. Para se atingir o objetivo proposto, foi realizado um levantamento de artigos científicos 

na base de dados Science Direct e Pubmed, publicados do período de janeiro de 2009 à janeiro de 2012. 

Para essa busca, foram utilizados os descritores “Antimicrobial peptide” AND “Oral Biofilm”. Com este 

trabalho, observamos que os peptídeos antibacterianos são ferramentas biotecnológicas viáveis para o 

controle da formação de biofilmes microbianos, pois exibem uma alta seletividade, ação rápida em 

pequenas doses e apresentam baixo índice de resistência bacteriana. 
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A ANÁLISE E A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO ENADEZ – 
GRUPO DE ESTUDOS PARA ENADE E CONCURSOS 

AUTOR: MÁRCIO LEANDRO VASCONCELOS DUTRA 

CO-AUTORES: YURE EMANUEL PARENTE CARNEIRO 
FILIPE PAIVA DO NASCIMENTO 
VICTOR ARAGÃO ABREU DE FREITAS 

ORIENTADOR: RITA HELENA GOMES 

RESUMO: 

O projeto ENADEZ – Grupo de Estudos para Enade e Concursos é organizado por um articulador 

bolsista e apoiado pelo núcleo de Aprendizagem Cooperativa – COFAC/UFC. O projeto tem como público 

alvo os acadêmicos do curso de Odontologia do 4º e 6º semestres que foram adscritos em um período 

estabelecido. As atividades executadas são embasadas na resolução de provas de concursos e Enade, 

ambas voltadas para a área odontológica. As reuniões da célula estudantil ocorrem semanalmente e são 

divididas em duas horas para a turma I, que é representada pelos alunos do 6º semestre e duas horas para 

a turma II, do 4º semestre. Um plantão tira dúvidas é disponibilizado para todo o corpo discente através do 

blog ENADEZ, o qual proporciona uma comunicação direta entre aluno e professor de uma forma 

extramural. Além da resolução de questões e discussão entre os membros em célula, as dúvidas elaboradas 

são encaminhadas para professores da área estudada e as mesmas são esclarecidas em momento de 

célula. O manual ENADEZ foi criado e disponibilizado no blog ENADEZ para demonstrar as ações do 

projeto e da Aprendizagem Cooperativa, com o objetivo de enaltecer a preparação prévia para concursos 

através de estudo em grupo e interação. Em relação à avaliação do projeto, o articulador promoveu um 

questionário em célula para os membros, avaliando a relevância das atividades elaboradas e a necessidade 

da continuidade do projeto. Um momento subjetivo também é apresentado na ficha de avaliação, delegando 

ao membro a oportunidade de criticar ou sugerir qualquer atividade executada. 
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EFETIVIDADE ANTIMICROBIANA DE CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO ACRESCIDOS COM 
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RESUMO: 

Em Odontologia restauradora, é comum a busca por materiais que, além de reconstituírem estética e 

função, apresentem ação reparadora na dentina remanescente, promovendo descontaminação da estrutura 

residual do dente. Nesse contexto,os cimentos de ionômero de vidro (CIV), além de apresentarem 

excelente biocompatibilidade com os tecidos dentais, possuem boas propriedades adesivas e liberação de 

flúor. Além disso, esse material é bactericida e bacteriostático, podendo estas ações serem potencializadas 

com a adição de agentes antimicrobianos, como a própolis. Esta é uma substância resinosa coletada pelas 

abelhas dos tecidos vegetais. Possui ação antimicrobiana,anti-inflamatória e antioxidante, dentre outras 

ações farmacológicas. Assim, esse trabalho pretende investigar a efetividade antimicrobiana de CIV 

acrescidos com própolis. Para tanto, realizou-se uma busca bibliográfica, delimitada aos anos de 2007 a 

2012 nos indexadores PUBMED e SCIELO, utilizando as palavras-chaves cimento de ionômero de vidro, 

própolis e antimicrobianos em línguas inglesa e portuguesa, respectivamente. Percebeu-se que a adição de 

própolis causa uma redução no número de micro-organismos, variável dentre os tipos de CIV, sendo os 

modificados por resina e os de alta viscosidade mais efetivos. Além disso, em concentrações mais altas a 

própolis intensifica sua ação bactericida. Portanto, percebemos que a adição da própolis ao CIV é efetiva na 

redução microbiana e, por isso, tem grande contribuição para o sucesso do tratamento restaurador. 
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VIAS DE DISSEMINAÇÃO DAS INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS: UMA CONSIDERAÇÃO 
ANATÔMICA 
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RESUMO: 

As infecções odontogênicas são processos infecciosos que decorrem, principalmente, de lesões 

pulpares ou de doenças periodontais não tratadas. Estas infecções ainda exigem grande atenção do 

cirurgião-dentista, tanto por sua alta incidência como pelo seu elevado risco de complicações sistêmicas, 

pois quanto maior a virulência dos microorganismos causadores deste processo ou quanto menor os 

mecanismos de defesa do hospedeiro, maior a probabilidade de que o paciente desenvolva um quadro 

clínico severo e seja levado a óbito. Portanto, faz-se necessário o conhecimento anatômico das vias de 

disseminação destas infecções pelos espaços fasciais, que formam vias naturais ao longo das quais a 

infeccção pode progredir. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura a cerca da anatomia 

das principais vias de disseminação das infecções odontogênicas. Para isso, serão abordadas 

considerações anatômicas sobre os espaços fasciais e a topografia dento-alveolar, bem como suas 

conceituações e nomenclaturas. O estudo das vias de disseminação das infecções odontogênicas irá 

proporcionar ao cirurgião-dentista o conhecimento necessário para identificar a origem da lesão, 

possibilitando assim um correto diagnóstico clínico e a escolha de um tratamento adequado, reduzindo os 

riscos de complicações para o paciente. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

NEURALGIA DO NERVO TRIGÊMEO – IMPORTÂNCIA DO CORRETO DIAGNÓSTICO 
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RESUMO: 

A neuralgia do Nervo Trigêmeo (NT) também conhecida como síndrome da dor facial paroxística é um 

distúrbio neuropático do nervo trigêmeo caracterizado por sintomatologia dolorosa e variável, o que 

ocasiona dificuldades na sua identificação e, consequentemente, erros de diagnóstico clínico. O presente 

estudo tem, por objetivo, fazer uma revisão de literatura sobre a NT enfatizando os motivos que induzem ao 

seu erro de diagnóstico e as implicações que as terapêuticas equivocadas utilizadas nestes casos podem 

trazer aos pacientes. Para se alcançar o objetivo proposto foi realizada uma busca de artigos científicos nas 

bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs compreendendo o período de 2000 a 2012. Os descritores 

utilizados para a busca foram “Trigeminal neuralgia” e “Orofacial Pain”. Mediante a realização deste estudo, 

pode-se observar que é de fundamental importância que os profissionais da saúde, sobretudo os 

cirurgiões-dentistas, tenham conhecimentos básicos sobre as diferentes manifestações dolorosas que 

podem acometer a região orofacial, já que outras condições dolorosas podem simular a mesma 

sintomatologia da NT, como a neuralgia do nervo intermediário, do glossofaríngeo e do vago, neuralgia pós-

herpética, processos inflamatórios na face e odontalgias. Deste modo, o correto diagnóstico pode evitar a 

realização de procedimentos odontológicos desnecessários, bem como gerar menos sofrimento e melhorar 

a qualidade de vida do paciente. 

 



 

29 
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O CIRURGIÃO-DENTISTA NO CONTROLE DO MEDO E ANSIEDADE NO CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 
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RESUMO: 

O CIRURGIÃO-DENTISTA NO CONTROLE DO MEDO E ANSIEDADE NO CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO A ansiedade, caracterizada como um estado de medo, mal-estar, desconforto, 

insegurança e freqüentemente, como a sensação de que algo desagradável pode acontecer, em muitos 

casos pode refletir no não comparecimento do paciente no consultório odontológico, e como consequência, 

interferir no tratamento odontológico. Manifestando-se de diversas maneiras, a ansiedade pode ter 

repercussões somáticas indesejáveis. Dentre as mais comuns estão os sintomas gastrointestinais, aumento 

da frequência cardíaca, respiração ofegante, sudorese, tensão muscular e sensação de desmaio. A maioria 

desses problemas começa na infância, devido ao medo do desconhecido, à transferência da ansiedade dos 

familiares às crianças, experiências prévias negativas e baixa frequência das visitas ao dentista. A grande 

quantidade de instrumental utilizada durante um procedimento rotineiro, o barulho do micro-motor e alta 

rotação, assim como a paramentação do cirurgião-dentista são fatores que impressionam facilmente o 

paciente. O objetivo do presente trabalho, realizado por meio de pesquisas indexadas nas bases de dados 

BIREME e PORTAL CAPES, é expor e analisar, através de uma revisão de literatura, os principais aspectos 

aversivos relacionados à situação de tratamento odontológico, em que pese à importância da interação 

entre o profissional e o paciente, juntamente com os meios utilizados dentro da odontologia para o controle 

além de suas indicações. Palavras-chave: Ansiedade – Medo – Relação profissional-paciente – Dor 



 

30 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 
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RESUMO: 

A acupuntura faz parte da Medicina Tradicional Chinesa, um dos sistemas de saúde mais antigos e 

conhecidos pela humanidade, que nas últimas décadas, vem sendo utilizada na Odontologia após o 

reconhecimento dos seus efeitos neuroendócrinos. Um dos grandes benefícios da acupuntura é seu 

reconhecido benefício na analgesia, onde seu mecanismo fisiológico já foi bem determinado, mostrando 

envolvimento da via descendente inibitória do processo doloroso, destacando-se a participação de 

neuropeptídeos como endorfinas, encefalinas, dinorfinas, serotonina, noradrenalina, dopamina e 

endocanabinóides. O propósito desse trabalho foi correlacionar o uso da acupuntura como uma técnica de 

analgesia na clínica Odontológica. Então, utilizando como palavras-chave:“acupuncture, analgesia and 

dentistry” na base de dados PUBMED. A acupuntura mostrou-se eficaz no controle dos processos álgicos 

em pacientes odontológicos, ativando o sistema nervoso central, periférico e autônomo ao se estimular, 

através da pele, os pontos de acupuntura, utilizando para esse fim o agulhamento seco ou estímulos 

elétricos. Na clinica odontológica, esse procedimento é mais utilizado no tratamento de dores orofaciais e na 

analgesia cirúrgica. A acupuntura também se mostra benéfica no tratamento de pacientes com 

necessidades especiais de tratamento, como: hipertensos, alérgicos e portadores de doenças sistêmicas, o 

que possibilita um atendimento mais seguro e com menores efeitos colaterais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

CONTROLE DA PLACA BACTERIANA ANTERIOR À CIRURGIA ORAL MENOR PROPRIAMENTE 
DITA – REVISÃO DE LITERATURA. 
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RESUMO: 

Os princípios cirúrgicos atuam no sentido de otimizar o processo de cicatrização tecidual. Dentre eles, a 

técnica cirúrgica asséptica inclui diversos procedimentos que visam à redução do nível de contaminação da 

ferida cirúrgica por microrganismos patogênicos, como bactérias. Nessa perspectiva, a placa bacteriana é 

um ecossistema microbiológico complexo e variado, potencialmente constituído de organismos 

patogênicos, com repercussão local e sistêmica. O presente trabalho tem por objetivo elucidar o controle da 

placa bacteriana como uma conduta de prevenção que deve ser adotada em cirurgias orais, objetivando 

devolver o mínimo de saúde oral ao paciente, e não apenas, abordar a retirada do elemento dentário. 

Através de uma revisão de literatura, com pesquisa realizada nos bancos de dados da BVS e do PUBMED, 

tendo como descritores: “placa bacteriana” e “cirurgia oral menor” em português e inglês, sendo 

selecionados 10.109 artigos datados entre 2005 e 2012; e nos livros de referência. O controle da placa 

bacteriana anterior à cirurgia oral menor não é uma perspectiva absoluta. No entanto, se propõe como uma 

alternativa potencialmente eficaz na abordagem integral do paciente. Diante do exposto, a extração do 

elemento dentário, por exemplo, não pode ser a principal intervenção, mas integrar um conjunto de ações 

que irão possibilitar melhores condições de saúde oral para o paciente, contribuindo para sua reabilitação e 

estabelecendo o verdadeiro papel do cirurgião-dentista como profissional da saúde. 
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REMOÇÃO DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO ALOJADO EM SEIO MAXILAR DIREITO 
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RESUMO: 

Por sua localização anatômica, a face está constantemente sujeita a traumatismos de variadas etiologias, 

dentre as quais se destacam as lesões por Projétil de Arma de Fogo (PAF), geralmente decorrentes de 

violência ou acidentes. Seu tratamento nem sempre é cirúrgico e o tipo de abordagem avalia aspectos 

como fraturas, lesões vasculares e potencial de infecção, devendo o caso ser acompanhado pelo risco de 

complicações tardias. O presente trabalho relata um caso de traumatismo por PAF em face, cujo paciente 

JPLS, gênero masculino, 25 anos, caucasiano, compareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial, 7 meses após o traumatismo, sem queixas estéticas ou sinais clínicos de fratura de face, 

porém com queixa álgica crônica e de congestão nasal ipsilateral à região do trauma. A anamnese, 

juntamente com exames físico e imaginológico permitiram detectar corpo estranho em seio maxilar e lançar 

a hipótese diagnóstica de PAF ali alojado. Diante do quadro crônico, decidiu-se pela remoção do corpo 

estranho tendo sido planejado acesso cirúrgico ao seio maxilar pela técnica de Caldwell Luc. Atualmente o 

paciente encontra-se no segundo mês de seguimento ambulatorial com resolução do quadro e sem 

complicações pós-operatórias. 
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RESUMO: 

A marsupialização é uma técnica cirúrgica comumente utilizada no tratamento de lesões cística e 

tumorais de origem odontogênica. Trata-se da criação de uma janela na parede da lesão, havendo o 

esvaziamento do seu conteúdo e a manutenção da continuidade entre o cisto ou tumor com a cavidade oral 

através da metaplasia do epitélio da patologia. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi o de relatar o 

caso de uma paciente de 17 anos de idade que se apresentou queixando-se de um aumento de volume 

intra-oral. Ao exame clínico foi observado uma tumefação em região anterior de mandíbula associada aos 

dentes 32 e 42. Radiograficamente observou-se uma lesão radiolúcida nesta região, com os referidos dentes 

com perda da continuidade do espaço do ligamento periodontal. No ato da biópsia incisional, foi realizada a 

marsupialização modificada (marsupialização convencional e modificada por ter sido usado gaze). Em 

seguida, foi realizado tratamento endodôntico dos dentes associados à lesão. Não houve necessidade de 

enucleação da lesão. A paciente encontra-se em acompanhamento de 2 anos sem recorrência da lesão. 

Dessa forma, enfatiza-se a importância da conduta adequada pelo cirurgião-dentista frente às lesões císticas 

que possam acometer os maxilares, notadamente os cistos inflamatórios de origem odontogênica. 
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RESUMO: 

Denomina-se de cisto radicular residual aquele que permanece no interior do osso, resultante do 

estímulo à proliferação dos restos epiteliais de Malassez em decorrência de um processo inflamatório de 

necrose pulpar mesmo depois da remoção do elemento dentário. Radiograficamente o cisto residual 

apresenta área radiolúcida, lisa e arredondada, sendo mais freqüente em maxila. Já os sialólitos são 

formações calcificadas que ocorrem no interior do ducto ou das glândulas salivares, sendo a glândula 

submandibular a mais acometida. Quando obstruem a secreção salivar desenvolve-se a sialolitíase, 

associada a edema e dor e, em alguns casos, à infeção glandular. O presente trabalho tem como objetivo 

relatar o caso de uma paciente, leucoderma, M.C.S., 74 anos que compareceu ao serviço de CTBMF do 

Hospital Batista Memorial relatando que há um ano apresenta aumento de volume em região de corpo 

mandibular esquerdo. Ao exame físico apresentava nódulo firme à palpação em região submandibular 

esquerda com sintomatologia dolorosa. Ao exame de imagem observava-se lesão radiopaca com 

aproximadamente 1,5 cm no seu maior diâmetro em região de corpo mandibular esquerdo, e lesão 

radiolúcida bem delimitada em região anterior de mandíbula com aproximadamente 2,5 cm em seu maior 

diâmetro. Paciente foi submetida à biópsia excisional das lesões, tendo o exame histopatológico confirmado 

o diagnóstico de cisto residual e sialólito da glândula submandibular esquerda. No momento a paciente se 

encontra em acompanhamento pós-operatório de um mês, sem queixas estéticas e/ou funcionais. 
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RESUMO: 

A mandíbula é um dos ossos do complexo maxilofacial mais acometidos pelo trauma, em decorrência de 

sua localização e proeminência. O risco a fratura é incrementado pelo fato de tratar-se do único osso móvel 

do crânio, o que lhe confere menor estabilidade. Os estudos mostram que aproximadamente 20 a 50% das 

fraturas dos ossos faciais envolvem a mandíbula. O tratamento dessa afecção irá variar de acordo com tipo, 

classificação dessa fratura e as condições inerentes ao paciente. Paciente do sexo masculino, 24 anos, 

leucoderma, normossistêmico procurou atendimento queixando-se de dor durante a fala e a mastigação, 

além de dormência no queixo. Durante a anamnese relatou ter sofrido trauma na região de ângulo 

mandibular direito durante prática desportiva. O exame extrabucal evidenciou assimetria facial, porém com 

satisfatória abertura bucal. A inspeção e a palpação intrabucais mostraram mobilidade dos segmentos 

fraturados, além de desoclusão acentuada. Os exames imaginológicos evidenciaram traços sugestivos de 

fratura no ângulo mandibular direito e no corpo e no côndilo mandibular do lado esquerdo. O paciente foi 

submetido à cirurgia sob anestesia geral para redução e fixação de fratura de ângulo mandibular direito, 

enquanto o côndilo e o corpo da mandíbula do lado esquerdo foram tratados de forma conservadora. No 

acompanhamento de 18 meses o paciente apresenta-se sem queixas e reabilitado do ponto de vista estético 

e funcional. 

 



 

37 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 

BENEFÍCIOS DA CARGA IMEDIATA EM IMPLANTODONTIA: RELATO DE CASO 
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RESUMO: 

A evolução e o aprimoramento das técnicas de reabilitação oral têm permitido melhor qualidade de vida 

aos pacientes em um curto período. Os implantes dentários utilizando o protocolo em dois estágios 

cirúrgicos, têm alcançado sucesso clínico comprovado por mais de 40 anos. A evolução das técnicas 

cirúrgicas, o aperfeiçoamento dos métodos de diagnósticos, um melhor conhecimento da biologia dos 

tecidos envolvidos e a melhoria na qualidade do implante em desenho e superfície vêm dando suporte a 

trabalhos com protocolo de único estágio cirúrgico e colocação de próteses sobre implantes recém 

instalados. A carga imediata é uma forma prática e segura de repor a falta de dentes, corrigindo a estética 

bucal e a função mastigatória. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico analisando os critérios 

para indicações, limitações e contra-indicações dessa técnica. Paciente M.E.G., 30 anos, gênero feminino, 

leucoderma, normosistêmico, compareceu à Clínica de Reabilitação da Universidade Federal do Ceará, 

Campus Mucambinho, em Sobral, exibindo ausência do elemento dental 22, recém-extraído, e apresentava 

queixa estética e funcional. O planejamento do caso consistiu da realização de cirurgia para instalação de 

implante e coroa provisória imediatos. A técnica de carga imediata em implantodontia tem demonstrado 

resultados satisfatórios em diversos estudos e em nosso trabalho conseguimos bons resultados, como o 

restabelecimento da estética e função e consequentemente melhora na qualidade de vida da paciente. 
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RESUMO: 

Traumas faciais em crianças são menos comuns quando comparados aos em adultos e representam um 

grupo de pacientes especiais devido às diferenças peculiares como o tamanho e composição dos ossos, o 

estágio de desenvolvimento dos seios paranasais, a presença de germes dentários, além de um potencial 

de cicatrização acelerado. Dentre as fraturas faciais, em crianças entre 0-13 anos de idade, as fraturas 

mandibulares são as mais comuns. Objetivou-se, através de uma revisão de literatura, elucidar aspectos 

referentes ao diagnóstico e avaliar as formas de tratamento para fraturas mandibulares em pacientes 

odontopediátricos. Pesquisaram-se as palavras-chaves jaw fractures, child, treatment nas bases de dados 

Pubmed e Science Direct no período de 2002-2012. Os artigos destacavam que o diagnóstico destas 

fraturas basea-se na história do trauma associada ao exame clínico e radiográfico. A escolha entre o 

tratamento cirúrgico e não cirúrgico irá depender da área anatômica envolvida, da presença ou ausência de 

deslocamento dos cotos ósseos, do período de desenvolvimento da dentição e das estruturas nervosas, 

bem como do grau de cooperação do paciente. Assim como nos adultos, o sucesso do tratamento depende 

da redução e estabilização da fratura podendo ser realizada por diversos métodos, como: redução 

temporária com fios de aço, fixação interna rígida e splints. Dessa forma, conclui-se que a abordagem a 

pacientes pediátricos envolve diversos aspectos e que não há um consenso quanto a melhor forma de 

tratamento destas fraturas, sendo a conduta ainda variável. 
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RESUMO: 

A Fasceíte Necrotizante é um processo infeccioso incomum e potencialmente fatal, de origem 

polimicrobiana, que se caracteriza por necrose e formação gasosa no tecido subcutâneo e fascial 

subjacente. Tal condição acomete principalmente indivíduos adultos e idosos, não tem predileção por sexo 

e evolui com alta taxa de mortalidade e seqüelas associadas. A maioria dos casos decorre de complicações 

de infecções ou de tratamentos dentários, envolvendo abscessos dentários e doença periodontal crônica. 

Outras causas possíveis incluem lesões traumáticas, queimaduras, cirurgias, injúrias na pele e origem 

faríngotonsilar. O diagnóstico baseia-se na anamnese, exame físico e imaginológico e o tratamento 

adequado deve contemplar o diagnóstico precoce, o debridamento cirúrgico de todo o tecido necrótico, a 

antibioticoterapia de amplo espectro e a reposição hidroeletrolítica. No presente trabalho expõe-se o caso 

de uma paciente M.E.R.M., 14 anos, ASA I, atendida no Instituto Dr. José Frota, com história pregressa de 

infecção odontogênica não tratada. Ao exame extra-bucal, apresentava aumento de volume na região 

submandibular esquerda, com 8 dias de progressão, endurecida e dolorosa à palpação, associada à área 

de necrose tecidual com supuração. Ao exame intra-bucal, evidenciou a presença de cárie extensa 

associada ao dente 36. Ao exame tomográfico, área hipodensa em região submandibular esquerda, 

envolvendo corpo e ângulo mandibular. O caso apresentou acompanhamento clínico/imaginológico de 50 

dias e evolui com melhora do quadro clínico, sem grandes alterações funcionais e/ou estéticas. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

AVALIAÇÃO DE ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE PACIENTES ACOMETIDOS POR TRAUMAS 
CRANIOFACIAIS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

AUTOR: ROBSON DE SOUSA FERREIRA 

CO-AUTORES: PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA CASTRO 
RENNAN OLIVEIRA DOS SANTOS 
CARLA OHANA BRAGA PINHEIRO 

ORIENTADOR: JEAN DE PINHO MENDES 

RESUMO: 

O trauma craniofacial representa um dos problemas de saúde pública mais importantes na sociedade 

contemporânea. Os pacientes acometidos são geralmente politraumatizados e necessitam de um 

atendimento multidisciplinar eficiente. O conhecimento dos dados referentes aos mesmos é de vital 

importância para o melhor entendimento do problema e para contribuir na implementação de medidas 

preventivas, educacionais e técnicas. Dessa forma, foi realizada uma análise de 155 prontuários de 

pacientes acometidos por esse tipo de trauma no hospital Estadual Dirceu Arcoverde da cidade de Parnaíba 

– PI, e que estiveram internados durante o ano de 2010. O estudo objetivou realizar um levantamento dos 

aspectos epidemiológicos relacionados aos mesmos. Assim, foi aplicado tratamento estatístico aos dados 

coletados e os mesmos foram dispostos em gráficos para análise. Os resultados com maior prevalência 

foram de gênero: masculino (72%); faixa etária: entre 21 e 30 anos (29%); etiologia: acidentes de trânsito 

(67%); área anatômica afetada: osso frontal (20%); horário com maior incidência: 18h à 0h 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

INCOVENIENTES E CUIDADOS NA CIMENTAÇÃO ADESIVA DE PINOS PRÉ-FABRICADOS 

AUTOR: KAMYLA DAVI SAMPAIO 

CO-AUTORES: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 
DENISE SÁ MAIA CASSELLI 
RAIMUNDO VALNEY VIANA DIAS JÚNIOR 

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

RESUMO: 

O maior conhecimento do processo adesivo e a evolução dos sistemas para cimentação intra-radicular 

facilitou em muito os procedimentos clínicos de reconstruções coronárias. No entanto esse fato trouxe 

também a negligência de muitos profissionais com o conhecimento sobre o processo adesivo e com os 

cuidados necessários para o sucesso clínico. Objetiva-se com o presente trabalho, através de uma revisão 

de literatura, enfatizar os inconvenientes encontrados em cimentação de pinos intra-radiculares, discutindo 

quais as maneiras que ocorrem e como é possível minimizar seus efeitos. De acordo com a literatura 

consultada a maior taxa de insucesso concentra-se, principalmente, nos efeitos da simplificação dos 

sistemas adesivos, incompatibilidade entre esses cimentos autopolimerizáveis e/ou duais e dificuldade na 

condução da luz dentro do canal radicular. No entanto aspectos como o tipo de solução empregada para 

limpeza cavitária, bem como a secagem posterior também são aspectos relevantes para o sucesso clínico. 

Nesse contexto, concluiu-se que na ausência de sistemas adesivos duais a opção são os convencionais de 

três passos ou autocondicionantes de dois passos pela menor incompatibilidade química. No entanto, neste 

caso, é necessário a utilização de formas de condução de luz ao longo do canal radicular. Na 

impossibilidade do uso das formas supracitadas a melhor opção é fosfato de zinco ou cimento de ionômero 

de vidro, lembrando que os demais passos clínicos também merecem cuidados. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

A INFLUÊNCIA DAS METALOPROTEINASES NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA CAMADA HÍBRIDA. 

AUTOR: GILVAN LIMA BEZERRA 

CO-AUTORES: FABBYWLLA MEDEIROS ELIANO 

ORIENTADOR: KATIA DO NASCIMENTO GOMES 

RESUMO: 

O comprometimento da adesão ao substrato dental é de longa data uma preocupação para a odontologia 

sendo motivo de constantes pesquisas para aperfeiçoar e desenvolver produtos capazes de manter uma 

adesão estável entre dente e material restaurador. A formação da camada híbrida é a base do conceito da 

odontologia adesiva. Após o condicionamento ácido, o sistema adesivo deveria penetrar e cobrir todas as 

fibras colágenas expostas, como isso nem sempre ocorre essas fibras são o alvo das matrizes de 

metaloproteinases (MMPs), uma importante família de enzimas zinco-cálcio dependentes que atuam na 

degradação da matriz extracelular interferindo diretamente na adesão da camada híbrida. Este trabalha de 

revisão de literatura objetiva descrever o efeito das metaloproteinases na resistência de união dos 

componentes da camada híbrida e descrever formas de previní-la.A partir da busca em bases de dados 

como: pub-med, bireme e googleacadêmico com os seguintes descritores:Camada híbrida, 

metaloproteinases da matriz eclorexidina. Em língua Portuguesa e inglesa.Ano dos artigos de 1980 a 2012. 

Foram encontrados 21 artigos no período entre 16 a 28 de abril de 2012, dos quais apenas 17 estavam de 

acordo com os objetivos da revisão de literatura. O conhecimento sobre os materiais restauradores e o 

substrato dental é fundamental para entender a participação das Metaloproteinasesno processo de 

degradação da camada híbrida. Estudos vêm sendo desenvolvidos para descobrir inibidores desse grupo 

de enzimas, bem como a melhor forma de inseri-los em protocolos odontológicos. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

PONTO DE CONTATO PROXIMAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA EM DENTES 
POSTERIORES – REVISÃO DE LITERATURA 

AUTOR: PATRICIA LARA CARDOSO QUEIRÓS 

CO-AUTORES: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 
CECÍLIA ATEM GONÇALVES DE ARAÚJO COSTA 

ORIENTADOR: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

RESUMO: 

Com o surgimento de novos materiais restauradores, sistemas adesivos e inovadores dispositivos 

tecnológicos na Odontologia restauradora, atualmente é possível a realização de restaurações praticamente 

invisíveis do ponto de vista estético. Entretanto, quando se restauram faces proximais, sobretudo de dentes 

posteriores, surge uma dificuldade bastante comum na rotina da clínica odontológica: a recuperação do 

ponto de contato. A obtenção de um perfeito relacionamento interproximal e   importante para a manutenção 

da saúde periodontal, para o equili  brio dos dentes na arcada, além de prevenir a impactação alimentar e o 

desenvolvimento de lesões de cárie. O objetivo do presente estudo é abordar a importância de um 

adequado ponto de contato proximal e discutir as várias técnicas e dispositivos utilizados para sua 

confecção. Foi realizada uma revisão bibliográfica de vinte artigos científicos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais na última década, utilizando-se o banco de dados do Pubmed. Muitos dos estudos 

observaram que o fator chave para a obtenção do ponto de contato ideal é a separação interdental. Sistemas 

de matrizes seccionais em combinação com anéis de separação apresentam melhor desempenho na 

obtenção de pontos de contatos adequados. Com base nos resultados evidenciados, pode-se considerar 

que, dentre outros fatores, o tipo de matriz selecionada e o grau de separação interdental são fatores 

importantes na obtenção dos pontos de contato proximais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

AGENTES CLAREADORES E AS NOVAS ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS ADVERSOS. 

AUTOR: JACQUES ANTONIO CAVALCANTE MACIEL 

CO-AUTORES: RENATA ARAGÃO DE SOUSA 
LORENA ARRUDA PARENTE 
DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

RESUMO: 

Apesar da estética ser subjetiva e variar na dependência de certos conceitos raciais, étnicos e fatores 

individuais, dentes claros, bem alinhados e contornados, tem sido o padrão cosmético mais exigido 

atualmente. A coloração dental é um dos fatores mais relacionados com a manutenção do equilíbrio estético 

e a desarmonia mais facilmente notada pelas pessoas. Assim o clareamento dental tem sido um dos 

tratamentos estéticos mais utilizados na odontologia. No entanto, apesar da vantagem cosmética estes 

materiais apresentam ainda algumas desvantagens. Um dos principais problemas relacionados à clareação 

dentária é a possibilidade da desmineralização do esmalte. Alguns géis clareadores com pH ácido podem 

promover alterações na topografia e na permeabilidade do esmalte, além de maior sensibilidade dentária, 

perda mineral, diminuição da dureza, dentre outros. Dentro da perspectiva de minimizar estes efeitos 

adversos alguns fabricantes têm investido em tecnologias como: controle do pH durante o processo de 

clareamento, utilização de período de aplicação único e longo (30 a 50 minutos), auto-catalização, adição de 

íons (flúor e cálcio), modificações nos pigmentos, etc. Assim, o objetivo do presente trabalho será 

apresentar, através de ilustração com casos clínicos, as novas composições de alguns agentes clareadores 

com as propostas atuais, forma de aplicação e principais diferenças e vantagens. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

RADIOPACIDADE DE PINOS PRÉ-FABRICADOS 

AUTOR: VANESSA FONTENELE MARQUES 

CO-AUTORES: DANIEL DE SÁ CAVALCANTE 
CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 
MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

ORIENTADOR: DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

RESUMO: 

Os pinos pré-fabricados são uma alternativa quando se decide restaurar dentes tratados 

endodonticamente, conferindo retenção ao material restaurador que será utilizado. Existe uma grande 

variedade de pinos intrarradiculares pré-fabricados com as mais diferentes configurações e materiais de 

confecção. Cada tipo de retentor apresenta características específicas. Entre essas características, a 

capacidade de detecção radiográfica é amplamente relatada na literatura como sendo um requisito 

vantajoso. Essa capacidade permite um controle radiográfico seguro do tratamento realizado, auxiliando o 

profissional durante a realização dos procedimentos. Os pinos que apresentam essa capacidade de 

detecção e tem radiopacidade normal ou elevada são os pinos metálicos e os pinos cerâmicos. Enquanto os 

pinos de fibra de carbono e de vidro apresentam uma radiolucidez considerada desfavorável. Em vista do 

aumento da utilização dos pinos pré-fabricados e pela importância da detecção radiográfica desses 

retentores para a segurança no tratamento, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão da literatura 

sobre a radiopacidade dos diferentes tipos de pinos pré-fabricados. Pode-se observar que apesar de 

alguns pinos de fibra apresentarem fio metálico para melhor visualização radiográfica, os pinos metálicos 

são os que apresentam maior radiopacidade, seguidos dos cerâmicos. Os mais radiolúcidos continuam 

sendo os de fibras, apesar da melhora na radiopacidade dos pinos comercializados atualmente. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

SEQUÊNCIA CLÍNICO-LABORATORIAL PARA CIMENTAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO 

AUTOR: FAUZER DEISON ARAUJO DA SILVA 

CO-AUTORES: EMERSON LELIO COUTINHO BARROS 
HENRIQUE CASSELLI 

ORIENTADOR: DENISE SA MAIA CASSELLI 

RESUMO: 

Os pinos intra-radiculares estão indicados na restauração de dentes tratados endodonticamente, que 

apresentam coroa clínica parcial ou totalmente destruída, com o objetivo, principalmente, de obter a união, 

suporte e retenção entre a restauração e o remanescente da estrutura radicular. Dentre as alternativas de 

sistemas de pinos intra-radiculares disponíveis no mercado, os pinos resinosos reforçados por fibra, tanto 

de vidro como de carbono, apresentam comportamento biomecânico superior aos metálicos e cerâmicos. 

Atualmente há uma grande diversidade de sistemas de união e de cimentos para serem utilizados na 

cimentação de pinos de fibra. Este trabalho tem por proposição, demonstrar laboratorialmente em raízes 

bovinas, uma sequência clínica de cimentação de pinos intra-radicular, elucidando as etapas para esse 

procedimento e suas particularidades. Conhecendo os riscos iminentes envolvidos no preparo do canal 

radicular que irá receber o pino, é importante que se tenha critérios bem definidos sobre a indicação do 

uso do pino, preparo intra-radicular e cuidados na etapa de cimentação. Após desenvolvimento do presente 

trabalho concluímos que é importante que o cirurgião-dentista saiba indicar, selecionar e cimentar 

corretamente um pino intra-radicular para que este possa propiciar uma adequada restauração da estrutura 

dental. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

PINOS ANATÔMICOS COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO PARA DENTES COM GRANDE 
PERDA TECIDUAL 

AUTOR: VANESSA FONTENELE MARQUES 

CO-AUTORES: ÉLEN CARLA DE FREITAS ARAÚJO 
MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 
CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

ORIENTADOR: DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

RESUMO: 

Durante muito tempo foram utilizados núcleos metálicos fundidos como opção para reabilitação de 

dentes tratados endodonticamente que tinham a estrutura coronária perdida. Uma desvantagem desse tipo 

de material é não ser estético. Além disso, pode levar a fratura irreversível do elemento dental em função de 

seu alto módulo de elasticidade. Entretanto, os núcleos metálicos fundidos apresentam como vantagem sua 

ótima adaptação às paredes do canal radicular, conferindo um alto poder de retenção, independente do 

cimento utilizado. Os pinos pré-fabricados normalmente não apresentam tão boa adaptação ao canal como 

os núcleos metálicos fundidos, mas são capazes de aderir ao material cimentante e este ao dente. Como 

alternativa para melhorar a adaptação em canais alargados, pode ser realizado o reembasamento do pino 

de fibra (pinos anatômicos). Essa técnica, que pode ser realizada com resina composta, aumenta a 

adaptação do pino às paredes do canal e reduz quantidades excessivas de cimento que serviriam para 

repor estrutura dental perdida. Dessa forma, obtém-se uma estrutura de reforço com características 

estéticas, físicas e biológicas favoráveis e a retenção do pino se torna menos dependente das propriedades 

mecânicas do agente de cimentação. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sobre o assunto, 

demonstrando através de casos clínicos as principais indicações, limitações, vantagens e desvantagens. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

MICROABRASÃO, CLAREAMENTO E RESINA COMPOSTA EM BUSCA DE OTIMIZAÇÃO DA 
ESTÉTICA DO SORRISO – RELATO DE CASO CLÍNICO 

AUTOR: MARA ASSEF LEITÃO LOTIF 

CO-AUTORES: TÉRCIO PESSOA TABOSA E SILVA 
DENISE SÁ MAIA CASSELLI 
HENRIQUE CASSELLI 

ORIENTADOR: TICIANA PESSOA TABOSA E SILVA 

RESUMO: 

O uso do flúor, sob diversas formas, tem papel importante na prevenção da cárie. Porém, sua ingestão 

crônica e excessiva, durante a fase de desenvolvimento dos dentes, pode causar a fluorose dental. 

Caracteriza-se por um esmalte opaco com manchas que vão desde a cor branca até castanha em casos 

mais graves. A crescente demanda dos pacientes por tratamentos odontológicos estéticos tem desafiado os 

cirurgiões dentistas a buscarem procedimentos conservadores e eficientes. Esse trabalho propõe 

descrever, através do relato de caso clínico, a remoção de manchas brancas no esmalte acometido por 

fluorose através das técnicas de microabrasão do esmalte e clareamento dental seguido de restaurações 

em resina composta nos dentes 11 e 21. A paciente D.S., 23 anos, chegou à clínica odontológica tendo como 

queixa principal cáries nos dentes 11 e 21 e manchas brancas opacas nos dentes anteriores superiores que 

ao exame clínico e anamnese foram identificadas como manchas decorrentes de fluorose. A adequação 

bucal foi realizada. Em seguida, a microabrasão do esmalte foi feita com o agente removedor de manchas 

Micropol® da DMC, com resultado positivo obtido até a terceira sessão. O tratamento clareador com 

peróxido de carbamida a 10% (whitness perfect®-FGM) foi instituído para se obter um aspecto mais 

homogêneo da cor. Por fim, restaurações definitivas em resina composta foram confeccionadas nos dentes 

11 e 21. O clareamento dental e a microabrasão do esmalte são tratamentos conservadores que permitem a 

obtenção de resultados estéticos e sorriso harmonioso evitando tratamentos mais invasivos. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

RESTABELECIMENTO ESTÉTICO COM RESTAURAÇÕES DIRETAS DE COMPÓSITO 
ODONTOLÓGICO 

AUTOR: MÁRIO SÉRGIO MANÇOETO TABOSA 

CO-AUTORES: SYLAS JAMERSON SÁ NOGUEIRA 
FLÁVIA APARECIDA CHAVES FURLANETO 
CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

ORIENTADOR: DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

RESUMO: 

A preocupação da sociedade atual com a estética é grande, de tal forma que as pessoas desejam ter boa 

aparência para que se incluam no padrão estético estabelecido pelo seu meio social. Assim, podem elevar 

sua auto-estima e serem mais competitivas. Dentro deste contexto, o restabelecimento de um sorriso 

harmônico constitui um desafio para a Odontologia Restauradora, principalmente em dentes ântero-

superiores. Este trabalho tem como objetivo demonstrar, por meio de caso clínico, a reanatomização de 

dentes ântero-superiores com resinas compostas. A paciente P.A.P de 17 anos, sexo feminino, natural de 

Pacujá-CE, procurou o CEO-UFC para a realização de tratamento endodôntico do dente 11. Após 

anamnese, exame clínico e radiográfico verificou-se a necessidade de endodontia nos elementos 11, 21 e 22 

e restaurações nos elementos 11, 21, 22, 23, 14, 17 e 25. O planejamento do caso foi realizado e as cores 

dos dentes foram registradas com a escala Vita. Foram utilizadas resinas compostas microhíbridas e 

nanoparticuladas com sistemas adesivos de frasco único, para reproduzir textura, forma anatômica e cor. 

Após corretos planejamento e restaurações, através da utilização de materiais restauradores diretos, pode-

se obter resultados estéticos imediatos e preservação de grande parte da estrutura dental. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO EM ESCOLARES 

AUTOR: ANA PATRICIA DE PAIVA SUDARIO 

CO-AUTORES: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 
ANTONIA EDENIA OLIVEIRA NORTE 
EZEQUIAS COSTA RODRIGUES JUNIOR 

ORIENTADOR: MARIO AUREO GOMES MOREIRA 

RESUMO: 

Introdução: O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica restauradora minimamente 

invasiva que se utiliza de instrumentos manuais para a remoção de esmalte e dentina cariados, com a 

finalidade de interromper a progressão das lesões de cárie. Por não necessitar de muitos equipamentos ou 

instrumentos, a sua realização é viável em locais sem infra-estrutura e distantes das grandes cidades. As 

propriedades de resistência mecânica, adesão à estrutura dental, biocompatibilidade e liberação de flúor 

justificam a indicação dos cimentos de ionômero de vidro como materiais restauradores mais adequados à 

técnica. Objetivo: Avaliar o desempenho clínico de dois cimentos de ionômero de vidro em restaurações. 

Metodologia: Foram realizadas 60 restaurações de classe I em molares de crianças e adolescentes na 

escola Manuel Marinho do distrito de Caioca, localizado a 23 quilômetros do município de Sobral. Os 

materiais utilizados foram Ketac Molar (3M ESPE Dental AG, Seefeld, Alemanha) e Vitromolar (DFL Indústria 

e Comércio Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), manipulados segundo as recomendações dos fabricantes. As 

restaurações foram avaliadas após 3 meses e serão acompanhadas em intervalos de 6, 12 e 24 meses após 

a realização das mesmas, através de fotografias clínicas padronizadas. Resultados: Os primeiros resultados 

clínicos foram considerados satisfatórios. Não houve diferenças significativas em relação ao desempenho 

clínico dos materiais estudados. Conclusão: ambos os materiais apresentaram bom desempenho clínico 

após 3 meses. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

PROJETO DE EXTENSÃO: OPERAÇÃO CAIOCA – SAÚDE BUCAL 

AUTOR: ANA PATRICIA DE PAIVA SUDARIO 

CO-AUTORES: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 
ANTONIA EDENIA OLIVEIRA NORTE 
EZEQUIAS COSTA RODRIGUES JUNIOR 

ORIENTADOR: MARIO AUREO GOMES MOREIRA 

RESUMO: 

Introdução: Apesar dos inúmeros avanços tecnológicos surgidos na Odontologia nas últimas décadas, 

ainda é bastante significativo o número de pessoas com acesso restrito aos serviços de saúde bucal. Os 

moradores de Caioca, distrito localizado a 23Km de Sobral é um exemplo de população desassistida. Diante 

dessa realidade e para suprir necessidades importantes de crianças e adolescentes da localidade, foi criado 

o projeto Operação Caioca – Saúde Bucal, desenvolvido por equipe de alunos e professores do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Sobral. Objetivo: A realização de atividades de prevenção, 

promoção de saúde e atendimento odontológico básico às 173 crianças e adolescentes da escola Manuel 

Marinho. Metodologia: As atividades ocorrem em ambiente escolar e constam de palestras educativas, 

escovação supervisionada, aplicações tópicas de flúor e atendimentos clínicos básicos (exodontias de 

dentes decíduos, tratamento restaurador atraumático e raspagens periodontais). Resultados: foi elaborado 

relatório fotográfico-descritivo com as características do projeto e com os seus primeiros resultados. 

Conclusão: Oferecer procedimentos básicos de saúde a populações sem acesso a eles é uma forma de 

praticar o princípio da equidade e de formar profissionais mais familiarizados com realidades sociais locais, 

de acordo com o que determinam as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Odontologia. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ESCULTURA PROGRESSIVA: BUSCANDO PRATICIDADE E BAIXO CUSTO NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 

AUTOR: ÉLEN CARLA DE FREITAS ARAÚJO 

CO-AUTORES: FLAVIANA FRANCISA DA SILVA BEZERRA 
MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 
DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

RESUMO: 

A destruição coronária acontece por diversos motivos, dentre eles cárie ou trauma. Diante da perda de 

estrutura dentária torna-se necessário o restabelecimento da forma para que funções como mastigação, 

fonação e suporte sejam preservados. No ambiente da graduação a disciplina de escultura dental antecede 

as práticas clínicas, portanto, possibilita o conhecimento minucioso das características anatômicas dentárias 

e promove ferramentas para que se possa reproduzir fielmente a forma dos diferentes grupos dentários. A 

técnica de escultura progressiva consiste na aplicação de cera aquecida por gotejamento e posterior 

desgaste, até que se obtenha a forma final do dente. Por objetivar a reconstrução dentária a partir de um 

remanescente destruído é a técnica que mais aproxima os alunos da prática clínica. Diante dos gastos 

referentes aos módulos laboratoriais do Curso de Odontologia a disciplina de Escultura Dental, tem buscado 

desenvolver alternativas que viabilizem o aprendizado com menores custos. Assim, a proposta deste 

trabalho é apresentar um dispositivo confeccionado em resina acrílica autopolimerizável que reproduza os 

modelos profissionais já utilizados e seja capaz de propiciar condições de fixação e reconstrução da forma 

dentária através da técnica de escultura progressiva e sem custos aos acadêmicos. Esse dispositivos farão 

parte de disciplina de forma a serem reutilizados pelas turmas subsequentes. Desta forma espera-se 

melhorar o processo ensino aprendizagem nas disciplinas citadas de forma à conjugar a complexidade do 

saber teórico e a necessidade prática. 
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE IMAGEM NO PLANEJAMENTO DE REABILITAÇÃO ESTÉTICA: DO 
CLAREAMENTO AO RECONTORNO DA FORMA. 
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ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

RESUMO: 

Nos dias atuais, a aparência estética apresenta uma grande importância no convívio social diário, no 

ambiente de trabalho e na saúde psicológica. Os pacientes geralmente desejam, necessitam e exigem dos 

cirurgiões-dentistas procedimentos odontológicos que proporcionem a redução ou mesmo a eliminação de 

qualquer tipo de alteração de cor e forma dos elementos dentários. Atualmente contamos com programas 

de edição de imagens que podem auxiliar no planejamento estético-funcional de nossos pacientes. O 

objetivo desse trabalho será apresentar o caso da paciente M.C.N, 36 anos, sexo feminino, atendida no 

projeto de extensão Grupo de Estudo em Dentística – GED da UFC, apresentando como queixa principal 

falta de estética do sorriso, com manchas nas superfícies dentárias, bem como ausência e alterações na 

anatomia de alguns elementos dentais. Após três sessões de clareamento de consultório, com o agente 

clareador Whitness HP Blue 35% (FGM), seguida de clareamento caseiro por 1 semana, foram obtidas 

fotografias do sorriso, com alta resolução, e as imagens passadas ao programa Adobe Photoshop CS4 para 

estudo estético. No programa foram simuladas, através de ferramentas específicas, plastias dentais e 

recontorno com resina composta, visando a devida aprovação da paciente, bem como para melhor 

execução do tratamento. Concluiu-se que o uso de editor de imagens previamente a tratamentos estéticos 

invasivos é ferramenta importante e grande auxiliar para planejamento, previsão e consentimento do 

paciente. 
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AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DO ESMALTE DENTAL BOVINO APÓS CLAREAMENTO. 
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RESUMO: 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a dureza Knoop (DK) do esmalte bovino após aplicação de 

agentes clareadores (AC) à base de peróxido de hidrogênio. A hipótese nula (H0) testada foi que não há 

influência dos AC na microdureza do esmalte dental. Quarenta incisivos bovinos isentos de trincas e defeitos 

estruturais foram selecionados e suas superfícies vestibulares seccionadas obtendo-se 40 blocos (6x6 mm). 

Após divisão aleatória, 4 grupos foram formados (n=10): G1- Opalescence Boost 38%/Ultradent; G2- 

Whitegold Office/ Dentsply; G3- Whiteness HP Blue Calcium/FGM; G4- Whiteness HP Maxx/FGM. As 

amostras foram embutidas em resina acrílica e polidas. Antes da aplicação dos AC foram realizadas as 

leituras iniciais da dureza. Os AC foram aplicados em duas sessões, com intervalos de sete dias, 45 minutos 

por sessão, de acordo com as instruções dos fabricantes. Entre as sessões, os espécimes foram 

armazenados em estufa a 37oC, em água destilada. Após os tratamentos e um período de 24 horas, as 

leituras finais de DK foram realizadas. Os dados obtidos (KHN), foram submetidos ao teste ANOVA e teste de 

Tukey, p<0,05. Com a hipótese nula sendo rejeitada, os resultados mostraram que as médias de dureza do 

G1 (p=0,035) e G4 (p=0,011) diminuíram de forma significante após clareamento. Apesar da DK dos grupos 

G2 (p=0,112) e G3 (p=0,078) aumentarem numericamente, não foi possível constatar diferenças. Diante do 

exposto, concluiu-se que a dureza no esmalte é afetada e depende do AC e da estratégia empregada pelo 

fabricante(controle de pH, adição de cálcio, flúor e outros). 
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AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL DE RESTAURAÇÕES CLASSE II CONFECCIONDAS 
COM RESINAS DITAS DE BAIXA CONTRAÇÃO 
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RESUMO: 

Este estudo avaliou a infiltração marginal (IM) em cavidades Cl II restauradas com 5 sistemas 

restauradores, sendo três de baixa contração (P90/P90 System Adesive – 3M ESPE; Aelite LS Posterior/All 

Bond – Bisco e Premisa/Optibond – Kerr), um com alta densidade de carga (P60/Single Bond – 3M ESPE) e 

um nanoparticulado (Z350 XT/Single Bond-3M ESPE). Em 30 dentes incisivos bovinos foram confeccionadas 

cavidades de Cl II tipo “slot” vertical (M e D) medindo 1,5 x 2 x 3mm. Os dentes foram divididos em 5 

grupos de 6 corpos (12 prep.): G6 – restaurado com P60/Single Bond – 3M ESPE; G9 - P90/P90 System 

Adesive – 3M ESPE; GA - Aelite LS Posterior/All Bond – Bisco; GPr - Premisa/Optibond – Kerr e GZ - 

restaurado com Z350 XT/Single Bond – 3M ESPE. Após 7 dias as restaurações foram acabadas e polidas e os 

espécimes submetidos à termociclagem (5-55ºC, 50.000 ciclos), selados com esmalte de unha, imersos em 

fuccina básica (3h), lavados em água corrente (1h), incluídos e seccionados em cortadeira metalográfica, 

obtendo-se cortes de 0,8mm. A profundidade de infiltração do corante foi calculado pelo programa 

ImageTool, em milímetros. Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste Tukey-Kramer, p<0,05. 

Verificou-se que não houve diferenças estatisticamente significantes na IM entre os grupos GZ(0,88±0,06) e 

GA(0,81±0,10) e entre os grupos G9(0,50±0,07) e GPr(0,54±0,05). O Grupo G6(0,28±0,28) apresentou a 

menor média de IM em relação a todos os demais grupos. Concluiu-se que apesar da tecnologia ser de 

baixa contração, não garante uma infiltração marginal inferior às resinas convencionais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

UTILIZAÇÃO DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO EM PACIENTES COM ALTO RISCO E ALTA 
ATIVIDADE DE CÁRIE 

AUTOR: BARBARA BETTY DE LIMA 

CO-AUTORES: CLARA LUANNE DANIEL VIEIRA 
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MADELINE DE OLIVEIRA LEITÃO 

ORIENTADOR: REGINA GLAUCIA RIBEIRO DE LUCENA 

RESUMO: 

A cárie é resultante do desequilíbrio entre desmineralização e remineralização que ocorrem na cavidade 

bucal. Para evitar recidivas ou aparecimento de novas cáries, a odontologia emprega materiais para 

preservar tecidos dentários sadios e a recomposição do tecido perdido. Os que mais se destacam são os 

cimentos de ionômero de vidro (CIV). Esta revisão tem como objetivo revisar a utilização dos CIV, na 

prevenção e no tratamento em pacientes com alto risco e alta atividade de cárie. Utilizaram-se os bancos de 

dados “Medline” e “LILACS”, selecionando-se artigos publicados entre 2004 e 2010, por meio dos 

descritores: “ionômero de vidro”, “materiais dentários” e “cárie”. O CIV é utilizado como agente de 

cimentação, para selamento de sulcos e fissuras, forramento e base, núcleo de preenchimento e 

restauração. Sua utilização deve-se, especialmente, às características de adesão à estrutura dentária e 

liberação contínua de flúor, bem como à sua resistência à compressão. Apresenta como desvantagens: 

baixa resistência à abrasão, estética deficiente, além de sofrer sinérese e embebição. O flúor ajuda na 

prevenção de cáries, portanto, em pacientes com alto risco de cárie, a utilização de materiais restauradores 

que contenham flúor é importante para o controle da cárie secundária. Um alto nível de flúor no esmalte não 

garante sua proteção total contra cáries, sendo muito provável que exista um equilíbrio dinâmico entre o 

flúor em solução e o flúor adsorvido à superfície dos cristais de esmalte. 
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RETENTORES INTRA-RADICULARES ESTÉTICOS: TIPOS E INDICAÇÕES 
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RESUMO: 

A restauração de dentes tratados endodonticamente com pinos intra-radiculares tem sido uma prática 

constante da Odontologia Restauradora. Estudos têm demonstrado desempenho clínico satisfatório deste 

sistema. Estes pinos têm como principal função promover adequada retenção e suporte para a restauração 

em dentes com severa destruição coronária. Diversos sistemas de pinos estão disponíveis atualmente no 

mercado, entre eles os pinos resinosos preenchidos por fibra, tanto de vidro como de carbono, quanto os 

metálicos e cerâmicos. Os pinos de fibra vêm sendo muito utilizado devido suas vantagens, como: adesão à 

estrutura dentária e ao material de preenchimento, módulo de elasticidade próximo ao do dente natural, 

resistência à corrosão, facilidade de remoção e permitem um preparo mais conservador. Este trabalho tem 

como objetivo apresentar os diversos tipos de pinos estéticos disponíveis no mercado, suas características e 

suas principais indicações. 
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INFLUÊNCIA DO ASCORBATO DE SÓDIO E ÁCIDO ASCÓRBICO NA INFILTRAÇÃO MARGINAL 
EM RESTAURAÇÕES CLASSE V EM RESINA COMPOSTA. 
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RESUMO: 

O presente trabalho objetivou avaliar a influência do ascorbato de sódio (AS) e ácido ascórbico (AA) na 

infiltração marginal de restaurações Cl V após clareamento. A H0 testada foi de que o uso de AS e/ou AA 

não interfere na infiltração marginal. Foram utilizados 60 dentes incisivos bovinos. Estes, aleatoriamente, 

divididos em 5 grupos (n.12): GC– controle aonde as cavidades (4x3mm) confeccionadas com ponta 3131 

foram apenas restauradas com Opallis A3/Ambar (FGM); GRI- restaurados imediatamente após clareados, 

seguindo as recomendações do fabricante (Whitness HP Blue/FGM); GAS– aplicado AS a 20%, logo após 

clareamento, por 15 min na cavidade e superfície clareada, e restaurados; GAA- aplicado AA a 10% da 

mesma forma que o GAS; GRM– apenas restaurados após 14 dias do clareamento. A amostras foram 

termocicladas (5-55oC/1 min, 50.000 ciclos), seladas com esmalte de unha, imersas em fucsina básica por 3 

h, lavadas por 1 h, incluídas e seccionadas no sentido V-L em máquina de corte metalográfica. A 

profundidade de infiltração foi calculada no programa ImageTool. Os resultados foram submetidos à 

ANOVA e à comparação individual de Tukey (p<0,05). De acordo com os resultados os grupos GAS 

(1,08mm), GAA (1,07mm) e CRM (1,02mm) não apresentaram diferenças estatisticamente significantes. A 

maior média de infiltração foi encontrada no GRI (1,86mm) e a menor com o GC (0,29mm). Concluindo-se 

que o AS e AA interferem na infiltração quando as restaurações são realizadas imediatamente após 

clareamento, mas não minimizam a infiltração de forma comparativa ao grupo sem clareamento. 
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ANÁLISE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM EM ESCULTURA DENTAL 
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RESUMO: 

Introdução: A disciplina de Escultura Dental é considerada um dos alicerces para muitas disciplinas 

clínicas do curso de Odontologia. A confecção de esculturas dentais em cera é um método complementar 

no estudo das características anatômicas dentais e no desenvolvimento de destreza manual dos 

acadêmicos. Entretanto, muitas dificuldades são inicialmente encontradas pela maioria dos alunos. Assim, 

um método foi inserido no processo de ensino-aprendizagem da disciplina visando aumentar o 

desempenho dos mesmos. Objetivo: Conhecer através de questionários a opinião dos estudantes da UFC-

Sobral sobre as principais dificuldades encontradas e sobre os diferentes métodos utilizados para 

demonstração dos procedimentos de escultura. Método: Os métodos de demonstração empregados foram: 

1. Demonstração ao vivo realizada pelos docentes e 2. Transmissão de vídeos com sequência de etapas da 

confecção das esculturas. Resultados: Após análise dos questionários, pôde-se perceber que realmente 

houve dificuldades em várias etapas das esculturas, sobretudo em suas primeiras fases (desenho e corte 

inicial), e que a maioria dos estudantes sugeriu o método de demonstração ao vivo realizada pelos docentes 

como mais eficiente. Os resultados serão expostos através de gráficos. Conclusões: A reprodução 

anatômica de dentes em blocos de cera apresenta inúmeras dificuldades e há necessidade de avaliações 

futuras em relação à associação de vários métodos para minimizar tal problema. 
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RESUMO: 

Introdução: Uma das funções da Odontologia Restauradora é restabelecer forma e função de dentes 

parcial ou totalmente destruídos por causas diversas, como cáries ou fraturas. A Escultura dental é a 

disciplina que visa prover os alunos em atividades laboratoriais, de conhecimentos específicos necessários 

à realização desse trabalho com a reprodução da anatomia dos dentes naturais em blocos de cera. Todos os 

aspectos morfológicos têm importância funcional e devem ser reproduzidos com precisão. Algumas 

pessoas possuem natural habilidade para esculpir, entretanto demonstrar destreza não é a principal 

finalidade da disciplina, e sim fazer com que se aprendam detalhes anatômicos através de criteriosa 

observação e comparação das esculturas com dentes naturais ou manequins. As primeiras esculturas 

produzidas geralmente mostram uma série de erros comuns. Objetivo: Avaliar os principais erros 

cometidos pelos acadêmicos da disciplina de Escultura Dental da UFC-Sobral, com o intuito de alertar e 

orientar os futuros alunos e de criar novos recursos de ensino-aprendizagem para aumentar os índices de 

acertos. Método: Foram fotografadas e avaliadas em aumento de 2x todas as esculturas de incisivos centrais 

e primeiros molares executadas pelo estudantes no período de março a abril de 2012. Resultados: Os 

principais erros encontrados foram a discrepância anatômica entre coroa e raiz nos incisivos e 

detalhamento anatômico das superfícies oclusais nos molares. Conclusão: A divulgação e discussão dos 

erros mais frequentes podem resultar em melhor desempenho na execução de esculturas em cera. 
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O TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO COMO UMA ESTRATÉGIA EM SAÚDE PÚBLICA 
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RESUMO: 

O Tratamento Restaurador Atraumático, cuja sigla em inglês é ART, foi desenvolvido por Frencken na 

década de 80, visando à saúde bucal de populações com alta prevalência e gravidade da doença cárie. 

Considerada como um tratamento alternativo, atraumático e definitivo, esta técnica está fundamentada na 

filosofia de intervenção mínima, realizando-se restaurações com a utilização apenas de instrumentos 

manuais, sem anestesia local. O ionômero de vidro é o material restaurador de eleição, por possuir as 

características de liberação de flúor, adesividade às estruturas dentais e biocompatibilidade, atuando 

positivamente sobre a microbiota bucal e a dentina remanescente. Este trabalho é uma revisão de literatura 

sobre o tratamento restaurador atraumático, no âmbito da saúde pública, abordando suas características, 

indicações e eficácia. Realizou-se pesquisa nas bases de dados Scielo e Medline, nos últimos 10 anos, 

utilizando-se as palavras-chave: Tratamento Restaurador Atraumático, ionômero de vidro e saúde pública. 

Vários estudos comprovaram o sucesso na aplicabilidade, eficácia e funcionalidade da técnica do ART como 

tratamento odontológico preventivo restaurador, especialmente em locais que não possuem infra-estrutura 

adequada à instalação de equipamento odontológico e em populações especiais, com alto risco de cárie, 

como é o caso de crianças HIV positivas. O sucesso da técnica depende do procedimento clínico e 

indicação adequados, além da inserção do paciente em um programa de promoção de saúde, com 

orientações sobre higiene, dieta e acompanhamento do tratamento realizado. 
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USO DO LASER ER:YAG NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO 
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RESUMO: 

Novas tecnologias vêm sendo testadas com a finalidade de remover cárie e realizar o preparo cavitário 

sem causar dor ou desconforto aos pacientes. Entre elas, o laser Er:YAG (Érbio:Ítrio-Alumínio-Granada), tem 

se mostrado como uma boa alternativa para remover o tecido dentário cariado de maneira efetiva, sem 

causar injúrias térmicas à polpa. Este trabalho tem como objetivo expor o mecanismo de ação do laser 

Er:YAG na remoção de tecido cariado, assim como suas vantagens, desvantagens, indicações e contra-

indicações. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura utilizando as bases de dados LILACS, SCIELO e 

MEDLINE, no período de 2002 a 2012, utilizando ablação, laser Er:YAG e remoção de cárie como 

descritores. A fotoablação é uma manifestação do efeito térmico promovido pelo laser devido a sua grande 

afinidade pela água e hidroxiapatita. O processo se caracteriza pela remoção de tecido por sua vaporização 

e pelo superaquecimento dos fluídos, chegando a causar microexplosões no tecido, e consequentemente 

sua eliminação. Além da remoção de tecido cariado, o laser de Er:YAG pode ser utilizado para prevenção 

de cáries secundárias, desinfecção de cavidades, remover restaurações e condicionamento do esmalte. 

Caso a tecnologia laser tenha seu custo diminuído e os aparelhos se tornem mais versáteis, o laser de 

Er:YAG poderá tornar-se a primeira escolha na remoção de tecido cariado, constituindo-se como uma boa 

alternativa ao uso da pontas montadas em rotação convencional. 
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RESUMO: 

A contração de polimerização (CP) das resinas compostas (RC) ainda é uma das principais desvantagens 

destes materiais. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar as RC que empregam a tecnologia de baixa 

contração no que tange aos valores de microdureza Knoop (MD). A hipótese nula (H0) testada foi que não 

existe diferenças estatísticas significantes, no valor de MD (Mpa), entre resinas de BC, nanoparticulada e 

“compactáveis”. Para tal, as seguintes RC (n.10) foram testados: ZXT - Filtek Z350XT/3M ESPE 

(nanoparticulada); P60 - Filtek P60/3M ESPE (“compactável”); P90 - Filtek P90/3M ESPE; Pr – Premissa/KERR 

e ALP - Aelite LS Posterior/BISCO (BC). Os espécimes foram confeccionados em matrizes de aço bipartidas 

(6 x 3 mm), único incremento, pressionadas com lamínula de vidro, fotoativadas por ambos os lados por 

40s, armazenados em água destilada por 24 horas, incluídos em resina acrílica e polidos. Para avaliação de 

MD (KHN) 5 leituras foram realizadas (50g, 15 s). Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de 

Tukey-Kramer, com p<0,05. De acordo com os resultados, H0 foi rejeitada de forma que não houve 

diferenças estatísticas significantes entre os grupos P60 (85,662,32) e ZXT (83,601,50), contudo a ALP 

apresentou os maiores valores (129,132,29) e a Pr (51,932,15) os menores valores de MD de forma 

estatisticamente significante dos demais grupos. Concluiu-se que, provavelmente, a dureza esteja 

relacionada ao tipo de tecnologia empregada para minimizar a CP, não sendo possível afirmar que as 

resinas de BC possuem durezas superiores ou inferiores às demais resinas. 
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RESUMO: 

O presente estudo objetivou avaliar a permeabilidade (PB) do esmalte bovino após aplicação de agentes 

clareadores (AC) à base de peróxido de hidrogênio. A hipótese nula (H0) foi que a PB do esmalte dental não 

é afetada pela aplicação dos AC testados. Foram utilizados 50 fragmentos de incisivos bovinos (6x6 mm). Os 

corpos de prova foram divididos, aleatoriamente, em 5 grupos (n=10): G1–controle sem tratamento; G2- 

Whiteness HP Maxx/FGM; G3-Whiteness HP Blue Calcium/FGM; G4-Whitegold Office/Dentsply e G5–

OpalescenceBoost/Ultradent. Os espécimes foram incluídos em resina acrílica com superfícies em esmalte 

expostas e polidas. Uma fita adesiva de 5x3 mm foi posicionada na superfície do espécime e a região ao 

redor vedada com esmalte de unha. Os AC foram aplicados de acordo com a recomendação dos 

fabricantes. Os dentes foram imersos em fucsina básica a 0,5% por 24 horas, lavados em água corrente por 

1 hora e seccionados em cortadeira metalográfica, obtendo cortes de 0,5 mm. O corte de maior infiltração 

de cada corpo foi escaneado e a porcentagem infiltrada com relação a espessura do esmalte calculada, 

usando o programa ImageToll. Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA e teste de Tukey, p<0,05. De 

acordo com os resultados H0 foi rejeitada de forma que o G1(16,92±0,26) apresentou valores de PB 

significantemente menores que os grupos clareados. Dentre os grupos clareados, o G5 (21,58±0,27) 

apresentou, de forma significante, os menores valores. Concluiu-se que a PB do esmalte dental é afetada 

após aplicação de AC, independente do tipo do AC e da proposta do mesmo. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

RESINA COMPOSTA COM BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO: UMA OPÇÃO VIÁVEL 
PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES POSTERIORES 

AUTOR: DANIELLE POSSIDONIO CARDOSO 

CO-AUTORES: DÉBORA E SILVA CAMPOS 
LIA DE CASTRO ALENCAR 
HILANA CAHINA SANTOS OLIVEIRA 

ORIENTADOR: EMMANUEL ARRAES DE ALENCAR JÚNIOR 

RESUMO: 

Restaurar dentes posteriores é uma prática comum na clínica odontológica, sendo cada vez mais 

frequente a utilização de resinas compostas devido ao aperfeiçoamento de suas propriedades físico-

mecânicas e à busca de estética natural. O maior problema destes materiais é a contração de 

polimerização, que gera tensões, podendo levar à desunião da interface resina/dente, sensibilidade pós-

operatória e infiltração marginal. Atualmente, é possível encontrar novas formulações de materiais 

desenvolvidos à base de silorano, que possuem a redução da contração de polimerização como atributo 

importante, fator esse que melhora o desempenho clínico, além de possuir resistência necessária para 

restaurar dentes posteriores e estabilidade em ambiente de luz, facilitando a técnica restauradora. Isso se 

deve pela reação de polimerização ocorrer pela quebra de anéis benzênicos (oxiranos) presentes na 

matriz, juntamente com silorano, resultando em um polímero de volume pouco menor que o inicial da resina 

não polimerizada. O objetivo do presente trabalho é apresentar, por meio de revisão bibliográfica, uma 

abordagem crítica sobre os benefícios do silorano. Selecionou-se publicações no período de 2002 a 2012 na 

base de dados PUBMED e BIREME a partir dos descritores “resinas compostas” e “silorano”. De acordo 

com o estudo realizado, conclui-se que o uso deste material representa uma opção restauradora viável. 

Espera-se que o seu desempenho seja superior ao das resinas à base de metacrilato, porém estudos 

clínicos ainda são necessários para avaliar o comportamento desses materiais ao longo do tempo. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

REANATOMIZAÇÃO DENTAL COM FACETA DIRETA À LUZ DA BIOMIMÉTICA-RELATO DE CASO 

AUTOR: GILVAN LIMA BEZERRA 

CO-AUTORES: 
 

ORIENTADOR: RINALDO PARENTE TELES 

RESUMO: 

Os elementos dentais anteriores desempenham importante função na harmonia do sorriso. As mudanças 

de cor e forma passam a ser uma exigência do paciente como uma alternativa para adaptar-se aos apelos 

da mídia que lhe influencia no convívio familiar e social. O uso dos compósitos odontológicos é uma 

alternativa estética e econômica para tratamentos odontológicos em dentes anteriores e aliado ao 

biomimetismo traz aspectos morfológicos que tornam as restaurações mais semelhantes às estruturas 

dentais hígidas. Faceta direta é um procedimento de recobrimento vestibular por compósitos odontológicos 

sendo indicada em situações de coloração alterada que não se conseguiu reverter através de 

procedimentos menos invasivos, extensas restaurações insatisfatórias, dentes conóides, fechamento de 

diastemas, amplas cáries anteriores e forma anatômica indesejada. Este trabalho objetiva através de um 

caso clínico demonstrar a possibilidade de transformação estética com faceta direta segundo o princípio do 

biomimetismo. Paciente L.M.S. 25 anos compareceu a clínica de odontologia da FCRS com queixa principal 

de insatisfação com a forma anatômica do elemento anterior 22 onde foi realizada faceta direta para 

correção da forma e assim alcançar harmonia com os demais elementos anteriores. O planejamento deve 

basear-se em procedimentos minimamente invasivos onde a habilidade manual e senso crítico do operador 

irão desempenhar importante função para preservar os tecidos dentais sadios e caracterizar os materiais 

restauradores de forma a torná-los semelhantes às estruturas dentais naturais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL – PESQUISA CIENTÍFICA 

ANÁLISE DA QUALIDADE DAS MARGENS CAVITÁRIAS E BORDAS DE RESTAURAÇÕES EM 
RESINA COMPOSTA EM DENTES POSTERIORES - MEV. 

AUTOR: CAETANO SILVA NETO 

CO-AUTORES: JACQUES ANTONIO CAVALCANTE MACIEL 
STELLA DA SILVA FERREIRA 
MARIO AUREO GOMES MOREIRA 

ORIENTADOR: PROFA. DRA. CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

RESUMO: 

Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de margens cavitárias e bordas de restaurações de 

resina composta (RC) em dentes posteriores por alunos da Clínica 3 (C3) e 4 (C4) de um curso de 

Odontologia. A hipótese nula (H0) a ser testada foi de que não existe relação entre a qualidade das margens 

cavitárias e bordas de restaurações confeccionadas em RC. Foram realizadas 120 moldagens com silicona 

de adição (Aquasil/ Dentsply), pela técnica da dupla moldagem, sendo 60 dos preparos finalizados e 60 de 

suas respectivas restaurações. Os moldes foram vazados com resina epóxica (Poly Bed 812) e as réplicas 

metalizados e submetidos à análise no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Imagens de cada 

réplica foram organizadas no programa PowerPoint e projetadas para três examinadores calibrados de 

acordo com os critérios de avaliação seguindo a padronização: clinicamente ideal (CI), aceitável (CA) ou 

inaceitável (CIN). Para comparação entre os anos (terceiro e quarto), foram utilizados o teste do Qui-

quadrado com nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram os seguintes critérios em 

porcentagem para preparos/clinicas: CIN – 73,33% (C3) e 70,00% (C4); CA - 26,67% (C3) e 26,67% (C4); CI 

- 0,0% (C3) e 3,33% (C4). Para restaurações/clínicas: CIN – 30,00% (C3) e 20,00% (C4); CA – 70,00% (C3) e 

80,00% (C4) e nenhuma restauração foi considerada clinicamente ideal. De acordo com os dados concluiu-

se que não houve diferenças estatisticamente significantes, entre os anos avaliados, para nenhum dos 

aspectos analisados. 



 

69 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 

COLAGEM DE FRAGMENTOS EM DENTES ANTERIORES: RELATO DE CASO CLÍNICO 

AUTOR: DÉBORA E SILVA CAMPOS 

CO-AUTORES: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES 
DANIELLE POSSIDONIO CARDOSO 
LIA DE CASTRO ALENCAR 

ORIENTADOR: EMMANUEL ARRAES DE ALENCAR JÚNIOR 

RESUMO: 

A colagem de fragmentos dentais é uma técnica que possibilita o aproveitamento do fragmento do 

próprio dente fraturado, ou de um fragmento obtido e adaptado a partir de um dente extraído de outro 

indivíduo. Para realizar a técnica, deve-se levar em consideração fatores relacionados ao fragmento 

(adaptação, grau de ressecamento) e ao remanescente (envolvimento do espaço biológico, exposição 

pulpar e extensão da fratura). Os materiais comumente empregados são sistemas adesivos de 

condicionamento prévio, associados ou não com resinas compostas ou sistemas resinosos duais, a 

depender da linha de união e da adaptação fragmento/remanescente. As colagens, além de conservadoras, 

mostram-se muito favoráveis quanto à estética e função, além do fator emocional e social, sendo uma técnica 

simples e rápida. O presente trabalho objetiva descrever o procedimento de colagem de fragmento dental, 

buscando facilitar o entendimento da técnica. Para tanto, utilizamo-nos, também, de artigos científicos 

publicados no período de 2004 a 2011 na base de dados Pubmed, a partir dos descritores “fragmentos 

dentais”, “restaurações biológicas” e “colagem”. Conclui-se que esse tipo de procedimento beneficia o 

paciente por conservar a estrutura dentária, ressaltando as características anatômicas do elemento dentário, 

promovendo a reabilitação biossocial, funcional e estética do paciente. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

USO DE BROCAS DE POLÍMERO NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO 

AUTOR: JÉSSICA RODRIGUES MENDES CARNEIRO 

CO-AUTORES: GLEYDSON LUCAS FILGUEIRA 
AMANDA MOURÃO LEY 
MELISSA CAVALCANTE TEIXEIRA 

ORIENTADOR: LIDIANY KARLA AZEVEDO RODRIGUES 

RESUMO: 

Com o advento das mais novas filosofias de promoção de saúde, a forma de remoção do tecido cariado e 

do preparo dentário mudou nos últimos anos, limitando-se à confecção de preparos cavitários conservativos 

com a remoção apenas da dentina infectada preservando a dentina afetada por cárie. Brocas de Carboneto 

de Tungstênio constituem a forma mais comum de remoção de tecido cariado, no entanto, estas apresentam 

risco de remoção da dentina sadia ou passível de remineralização. Com o intuito de diminuir o caráter 

subjetivo relacionado ao uso dos métodos tradicionais de remoção de cárie, foram desenvolvidas brocas de 

polímero, que apresentam um mecanismo de ação “auto-limitante”, removendo apenas a dentina infectada. 

Este trabalho tem como objetivo expor o mecanismo de ação das brocas de polímero, assim como suas 

vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações. Foi realizada uma revisão de literatura utilizando 

as bases de dados SCIELO e MEDLINE, no período de 2000 a 2012, utilizando os descritores: remoção de 

cárie, brocas de polímero e cárie dentária. Estes instrumentos possuem dureza inferior àquela apresentada 

pela dentina sadia o que torna o corte deste substrato mais dificultado. O substrato dentinário remanescente 

após o uso de brocas de polímero pode gerar menor resistência de união entre o mesmo e resina. À 

despeito de promoverem maior segurança, evitando exposições pulpares acidentais durante o preparo 

cavitário em lesões de cárie profunda, tem sido sugerido que a eficiência das brocas de polímero seja 

melhorada se a dureza do material polimérico for aumentada. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

A IMPORTÂNCIA DA IMAGINOLOGIA ODONTOLÓGICA COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO 
HUMANA: REVISÃO DE LITERATURA 

AUTOR: INDIANE SOARES ALCANTARA 

CO-AUTORES: JENNIFER DAYANA ALMEIDA MOREIRA 
MARCELA APARECIDA SILVA SOUSA 
FRANCISCO SAMUEL RODRIGUES CARVALHO 

ORIENTADOR: FABIO WILDSON GURGEL COSTA 

RESUMO: 

A radiologia é a parte da ciência que estuda órgãos e estruturas através da utilização de radiações, 

gerando a partir destas uma imagem. Sua utilização abrange vários campos, e na odontologia legal, tem 

contribuído de várias formas para o esclarecimento e identificação de restos humanos, tornando-a uma das 

ferramentas mais importantes desta especialidade. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é o de 

realizar uma revisão de literatura sobre a importância dos exames por imagem odontológicos como método 

de identificação humana em perícias forenses. De acordo com a literatura científica analisada, observou-se 

que vários são os métodos empregados nas atividades de perícias odontológicas, sendo muitos deles 

baseados na comparação de dados disponíveis sobre o indivíduo a ser analisado, porém nem sempre se 

consegue um resultado preciso, levando a necessidade de se recorrer a dados odontológicos. Nesse ponto, 

constatamos, portanto, que os exames por imagem em odontologia constituem-se uma das ferramentas 

fundamentais para se trabalhar, já que a partir desta ferramenta consegue-se observar características 

anatômicas importantes como tamanho e forma das coroas dentárias, formato do osso da crista 

alveolar,entre outros, facilitando e levando a resultados precisos. Ressalta-se a importância do conhecimento 

do cirurgião-dentista sobre o papel da imaginologia odontológica no âmbito das ciências forenses, visto 

que, em muitos casos, exames convencionais realizados no próprio consultório odontológico representam 

subsídios importantes durante o processo de identificação humana. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ODONTOLOGIA 

AUTOR: JESSIKA FONTOURA MARQUES 

CO-AUTORES: MAYARA OLIVEIRA BARROCAS 
LARA ALVES TIMBO 
HALLISSON WANDER DE MACEDO MESQUITA 

ORIENTADOR: REGINA GLAUCIA RIBEIRO DE LUCENA 

RESUMO: 

Muitos procedimentos odontológicos geram resíduos que podem causar danos à saúde daqueles que 

direta ou indiretamente têm contato com eles. Dentre os resíduos de maior importância em odontologia, 

estão: sobras de amálgama, de soluções desinfetantes, soluções usadas para processamento de filme 

radiográfico, medicamentos que não podem ser consumidos, materiais perfurocortantes contaminados e 

lâminas de chumbo das películas radiográficas. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) 

é um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e 

técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar um 

encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação do meio ambiente. Este 

trabalho é uma revisão de literatura sobre o gerenciamento de resíduos sólidos em odontologia. Foram 

utilizadas as bases de dados PubMed e SciELO e as palavras-chave: resíduos sólidos, resíduos 

odontológicos e gerenciamento de resíduos (e os correspondentes termos em inglês), no período de 2006 a 

2012. O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é o documento que aponta e descreve 

as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos. Verificou-se que muitas unidades de saúde não possuem 

planos de gerenciamento de resíduos, o que coloca em risco a população e o meio ambiente. Transformar 

essa realidade pressupõe um trabalho integrado entre todos os segmentos da sociedade e o poder público, 

com vistas à conscientização e à implementação de programas de educação ambiental continuada. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

IDENTIFICAÇÃO DE MAUS-TRATOS INFANTIS EM ODONTOLOGIA 

AUTOR: PAULO WENDELL TIMBÓ MEDEIROS 

CO-AUTORES: CAIO CÉSAR ARRUDA 
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ANTÔNIO LUAN SOUSA COSTA 

ORIENTADOR: FRANCISCO CÉSAR BARROSO BARBOSA 

RESUMO: 

A falta de notificação ao Conselho Tutelar ou ao Juizado de Menores esconde a estatística de violência 

contra crianças e adolescentes manifestada pelos maus-tratos. O reconhecimento de indicadores físicos e 

comportamentais comuns às crianças abusadas e negligenciadas faz parte de um diagnóstico minucioso. Na 

maioria dos casos, as lesões localizam-se na região orofacial: cabeça, face, boca e pescoço, deixando o 

cirurgião-dentista em uma posição privilegiada na identificação de casos suspeitos de abuso. Diante disso, o 

objetivo desse trabalho foi identificar as principais alterações orofaciais indicadoras de maus-tratos infantis. 

Foi realizada uma busca na literatura científica, utilizando os bancos de dados Scielo e Lilacs, no período de 

2007 a 2011, com as palavras-chave “maus-tratos infantis, odontologia legal e odontopediatria”. Os 

resultados demonstraram que ferimentos orofaciais decorrentes desses maus-tratos incluem traumas, 

queimaduras, marcas de mordida, equimoses e hematomas em vários estágios de cura. Algumas lesões 

verrucosas podem ser encontradas, associadas à infecção por HPV, sugerindo a ocorrência de abuso 

sexual. Além disso, podem aparecer úlceras, petéquias e eritemas no palato e na mucosa jugal. Portanto, é 

imprescindível salientar a importância do preparo do cirurgião-dentista no diagnóstico de maus-tratos em 

crianças e adolescentes, bem como a notificação desses casos, não só como uma forma de intervenção, mas 

também como uma forma de proteção aos menores. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ASPECTOS BIOÉTICOS DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM 
RETROVIROSES 

AUTOR: TICIANA PAULA XIMENES PESSOA 
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RESUMO: 

A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), que acomete cerca de 630 mil pessoas no Brasil. Na odontologia, o 

desconhecimento inicial da doença e de seus aspectos clínicos, além do preconceito, causou sérias 

restrições no tratamento desses pacientes. Estudos revelam que a maioria dos cirurgiões-dentistas ainda 

não se sente preparada o suficiente para atender esse grupo de pessoas. O Conselho de Ética Odontológica 

orienta os profissionais da classe a exercerem a profissão sem discriminação e zelar pela saúde e dignidade 

do paciente, lembrando-se que a Constituição Brasileira também preconiza o direito universal à saúde. O 

objetivo deste trabalho foi de realizar uma revisão de literatura acerca dos aspectos bioéticos envolvidos no 

atendimento odontológico a pacientes com retroviroses, abordando: Os deveres da equipe de saúde bucal 

e os direitos e deveres dos pacientes. Para tanto, foram utilizadas bases de dados eletrônicas (Pubmed e 

Lilacs) com as palavras-chaves Ética, Bioética, HIV/AIDS. Com o resultado desta busca, pudemos concluir 

que a saúde constitui direito de todos independente de qualquer condição do indivíduo. A bioética, como 

um ramo da ética, surge para abordar tal direito, garantindo a defesa da vida. Neste contexto, cabe ao 

profissional de saúde e de toda sua equipe estarem preparados para atender de forma humanizada cada 

paciente, buscando uma conduta integral. É importante também que o paciente esteja atento aos seus 

direitos e deveres. 
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ASPECTOS RELEVANTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CONTEXTO DA ODONTOLOGIA 

AUTOR: MARIANA FERNANDES GURGEL 
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ORIENTADOR: FABIO WILDSON GURGEL COSTA 

RESUMO: 

Responsabilidade refere-se à obrigação do indivíduo em responder pelas próprias ações. Com a 

evolução das relações de consumo e a conscientização dos cidadãos de seus direitos de consumidor, 

notadamente após o advento do Código de Defesa do Consumidor, surgiu uma nova tendência de todo 

cidadão buscar a reparação do dano que lhe foi causado, tornando a relação paciente-profissional da área 

odontológica mais centrada na qualidade dos serviços, podendo os profissionais, responderem por conflitos 

com desfecho no âmbito judicial. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de 

literatura sobre a responsabilidade civil no contexto geral da Odontologia. Através da literatura consultada, 

observou-se que a Responsabilidade civil é a obrigação que o agente possui de ressarcir e reparar os 

danos causados injustamente a outro, possuindo três elementos constituintes: a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade. A culpa apresenta três modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Na negligência o 

profissional deixa de fazer o que se deve. Na imprudência não se evita um erro previsível. Na imperícia há a 

realização dos procedimentos sem o conhecimento técnico necessário ou sem habilidade para o exercício 

da profissão. Portanto, o cirurgião-dentista possui como responsabilidade civil proporcionar atendimento 

adequado ao paciente de maneira prudente e diligente, que não promova prejuízo ao mesmo, evitando 

assim responder pelos danos causados. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

INTERRELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E FIBROMIALGIA - REVISÃO DE 
LITERATURA 

AUTOR: ALFREDO COELHO PARENTE 

CO-AUTORES: ITALA LAÍS RODRIGUES COELHO 
MILLANE TELES PORTELA DE OLIVEIRA 
DELANE VIANA GONDIM 

ORIENTADOR: HELLÍADA VASCONCELOS CHAVES 

RESUMO: 

As desordens temporomandibular (DTM) abrangem grande número de alterações clínicas envolvendo a 

musculatura mastigatória, as articulações temporomandibulares e as estruturas associadas. A fibromialgia 

(FM) é uma síndrome reumática não articular, caracterizada por dor musculoesquelética difusa, crônica e 

presença de várias regiões dolorosas, denominadas tender points. Embora a FM e a DTM sejam patologias 

distintas, podem ocorrer simultaneamente. Objetivou-se, portanto, realizar estudo através de uma revisão 

de literatura analisando a possível correlação entre DTM e FM. Através dos bancos de dados SciELO e 

PUBMED foi realizado uma busca com as palavras-chaves: disfunção temporomandibular e fibromialgia. A 

literatura não é clara em afirmar a relação entre FM e DTM, estudos mostram em fibromiálgicos a presença 

de 42 a 97% de algum tipo de DTM, onde as mulheres são o gênero mais acometido. Em ambas a dor é o 

principal sintoma, seja na face, na mandíbula ou na cabeça. Ainda, essas síndromes dolorosas são 

caracterizadas pela diminuição no limiar da dor e pela redução da modulação descendente da dor a nível 

central no tronco encefálico ou na medula espinhal, tendo a ansiedade e estresse como possíveis fatores 

etiológicos contribuintes. Apesar de serem entidades distintas podem apresentar características clínicas 

semelhantes, devendo então atentar à importância de uma ação multiprofissional para se obter diagnóstico 

preciso e promover um tratamento adequado para tais patologias. 
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O PAPEL DA ESTIMULAÇÃO DOS RECEPTORES SENSORIAIS NA DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR - IMPLICAÇÕES PARA A DOR PERSISTENTE 
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CO-AUTORES: CAMILA MELO MESQUITA 
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ORIENTADOR: DELANE VIANA GONDIM 

RESUMO: 

A disfunção temporomandibular (DTM) é caracterizada pela presença de dor persistente, sendo a maior 

causa de algia de origem não dentária na região orofacial, comprometendo a qualidade de vida dos 

pacientes odontológicos. A compreensão da etiologia e patologia associadas a essa desordem permanece 

ainda obscura. Esse trabalho visa a realização de revisão de literatura, destacando-se a importância da 

ativação dos receptores sensoriais periféricos no disparo e na manutenção das dores na DTM. Foi feito 

levantamento bibliográfico na base de dados PubMed, utilizando como palavras-chave: temporomandibular 

joint, receptive field e sensorial receptor. O efeito excitatório central decorre de um estímulo nociceptivo 

constante que leva a um acúmulo de substâncias neurotransmissoras capaz ativar interneurônios adjacentes. 

Receptores sensoriais na articulação temporomandibular (ATM) e tecidos periorais produzem, quando 

estimulados, aumento das descargas no neurônio sensorial, criando campos receptivos. A inflamação na 

ATM gera maior campo receptivo, atingindo região cervical e cefálica, dificultando a localização da dor, 

devido a menor especificidade do campo receptivo dos neurônios sensoriais relacionados à ATM. Esses 

achados indicam que a sensibilização das fibras sensoriais trigeminais, ativadas por esses receptores, 

explicam a manifestação de dores profundas, difusas e referidas aos tecidos circunvizinhos associadas a 

DTM. 
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RESUMO: 

A prevalência das dores de cabeça acarreta dificuldades de realização das atividades diárias. A cefaleia 

do tipo tensional (CTT) é caracterizada por dor não pulsátil, comumente bilateral, com duração variável de 

30 minutos a sete dias e intensidade de leve a moderada, que pode ser desencadeada por distúrbios 

comórbidos, como, estresse, ansiedade e depressão, pela contração muscular mantida dos músculos da 

cabeça e do pescoço e por desordens posturais. O tratamento para CTT pode ser de caráter farmacológico 

com o uso de antidepressivos, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e aplicação local de 

toxina botulínica. O objetivo desse trabalho é destacar o uso das possíveis terapias não farmacológicas 

utilizadas para tratamento da cefaleia tensional, para isto foi realizado revisão de literatura, no site de 

pesquisa PubMed utilizando as palavras chave, tension-type headache, cervicogenic headache and 

headache and treatment. Dentre os recursos não farmacológicos utilizadas nos tratamentos de CTT estão 

tratamento de biofeedback, associados à terapia cognitivo-comportamental, a reeducação postural, hipnose, 

acupuntura, estimulação elétrica transcutânea e terapia manual. As estratégias de tratamento devem ser 

adaptadas às necessidades e expectativas do paciente. Embora as intervenções farmacológicas, não-

farmacológicas e comportamentais possam ser utilizadas faltam dados sobre a preferência e adesão ao 

tratamento e estudos demonstram que a combinação de tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos é 

mais eficaz no tratamento da CTT. 
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RESUMO: 

A placa oclusal estabilizadora é um aparelho interoclusal que visa diminuir a hiperatividade muscular, 

estabilizar a mandíbula e descomprimir os tecidos temporomandibulares. Podem ser confeccionadas com 

resina acrílica termo ou quimicamente ativadas, quando utilizadas para o bruxismo noturno, e são indicadas 

para controlar o desgaste dentário e proteger estruturas osteomusculares. O objetivo desse trabalho é 

mostrar de forma simplificada as fases laboratoriais para confecção de placas estabilizadora utilizadas pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dor Orofacial (NEPDOR), bem como os materiais utilizados, critérios 

básicos de confecção e cuidados pós-instalação. As fases laboratoriais perpassam por alívio do modelo de 

trabalho para posterior duplicação, enceramento, inclusão em mufla para microondas, eliminação da cera, 

inclusão com resina acrílica termo-ativada e prensagem. A cocção é realizada por energia de microondas, 

após esta fase a placa oclusal segue para o articulador semi-ajustável onde são realizados os primeiros 

ajustes oclusais e só então realiza-se a instalação no paciente. O paciente deve ser motivado a cuidar do 

aparelho da mesma forma que cuida dos dentes, deve escová-lo antes e após o uso e guardá-lo em um 

recipiente contendo solução anti-séptica quando não estiver sendo usado. As placas oclusais são aparelhos 

de simples confecção, porém precisam ser bem indicadas para obter os resultados desejados. 
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RESUMO: 

Dor orofacial é uma condição incapacitante, ratificando a necessidade de estudos sobre sua 

fisiopatologia na tentativa de terapêutica mais eficaz. Apesar de monóxido de carbono (CO) ser 

reconhecido pelo seu poder nocivo, ele assume importantes funções biológicas. Objetivamos estudar a via 

hemeoxigenase-1 HO-1/CO/GMPc/canal de K+ sensível a ATP sobre a hipernocicepção facial artrite na 

ATM. Foram utilizados ratos Wistar machos (160-220g) para indução da artrite que consistiu na injeção de 

salina ou Zy (2mg; 40µL) na ATM esquerda. DMDC (doador de CO; 2,5µmol/kg, s.c.), modulador da via da 

HO-1/CO, foi administrado 1h antes da indução da artrite. Para estudo da via HO-1/CO/GMPc/canal de K+ 

sensível a ATP, foram administrados ODQ, inibidor de guanilato cilase solúvel (responsável pela síntese de 

GMPc), 12,5µmol/kg (s.c.), ou glibenclamida, inibidor de canal de K+ sensível a ATP, 10mg/kg (i.p.) prévio 

ao DMDC. Os parâmetros avaliados foram análise do limiar de hipernocicepção facial, contagem do influxo 

celular no líquido sinovial e atividade de mieloperoxidase (MPO). Observamos que Zy reduziu o limiar de 

hipernocicepção facial na 4ªh e aumentou o influxo celular no líquido sinovial e atividade de MPO (enzima 

marcadora de neutrófilo) na 6ªh após indução da artrite. DMDC aumentou o limiar de hipernocicepção facial 

e reduziu o influxo celular e a atividade de MPO. ODQ e glibenclamida reverteram a ação do DMDC, 

havendo inversão dos parâmetros avaliados. Conclui-se que a via HO-1/CO/GMPc/canal de K+ sensível a 

ATP participa da fisiopatologia da dor facial e da artrite na ATM. 
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RESUMO: 

O Bruxismo noturno é uma alteração do sono que gera atividade motora orofacial resultando em 

contrações dos músculos elevadores da mandíbula. Durante o sono, apresenta-se em contrações 

musculares rítmicas com uma força maior do que a natural, provocando atrito e ruídos fortes ao ranger os 

dentes. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre o bruxismo na infância e os seus malefícios no 

desenvolvimento da criança. Para tanto, foi realizado uma revisão de literatura nas bases de dados Scielo e 

Pubmed, utilizando as palavras-chaves: Ansiedade, Bruxismo, Má oclusão e Hábitos bucais, tendo como 

critério de escolha, além das palavras-chaves dos artigos, título, tipo de estudo e resumos bem delineados 

metodologicamente, excluindo as revisões de literatura. Estudos têm mostrado a estreita relação entre o 

bruxismo e algumas patologias, como as desordens respiratórias, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e 

sua associação com hábitos bucais como sucção de dedo, onicofagia, morder objetos dentre outros. Há 

sugestão de que bruxismo do sono na infância pode atuar como um mecanismo alternativo para o alívio da 

ansiedade e estresse. Dessa forma, a entrevista com os pais de forma subjetiva, pode ser considerada 

confiável para identificar o fator emocional como etiologia, uma vez que reflete em ocorrência de ruídos 

dentários produzidos pela criança e que são percebidos pelos pais. Portanto, os fatores envolvidos na 

etiologia do bruxismo são as condições psicogênicas, neuromusculares, ambientais e respiratórias, que 

podem levar a desgastes, fraturas dentárias e má oclusão. 
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RESUMO: 

O deslocamento de disco articular sem redução é uma disfunção resultante do posicionamento anterior 

do disco que impede sua recaptura durante a translação condilar. Clinicamente, caracteriza-se pela 

presença de dor moderada a severa e travamento fechado (se bilateral) ou deflexão mandibular (se 

unilateral) durante a abertura bucal. Diversas condutas terapêuticas têm sido propostas para o tratamento 

dessa entidade clínica, desde as mais conservadoras até procedimentos cirúrgicos de diversas 

modalidades. O presente trabalho tem como objetivo apresentar dois casos clínicos que retratam diferentes 

condutas: 1) Paciente L.M.S., 17 anos, gênero feminino, procurou o Grupo de Estudos em Dores Orofaciais 

(UFC) relatando dor e abertura bucal anormal com deflexão mandibular há cerca de 30 dias. Por se tratar 

de uma situação aguda, foi indicado o uso de placa protrusiva por 21 dias e posterior utilização de placa 

convencional miorrelaxante. 2) Paciente A.A.S., 24 anos, gênero feminino, com histórico de dor em ATM 

direita e abertura bucal limitada há cerca de 8 anos, sem resposta positiva ao tratamento conservador. 

Optou-se pela abordagem cirúrgica para reposicionamento do disco articular, com a fixação de mini-

âncoras no côndilo direito. Os autores concluíram que ambos os tratamentos obtiveram resultados clínicos 

satisfatórios. Entretanto, as terapias conservadoras são inicialmente preconizadas para a maioria dos 

pacientes e, diante do insucesso destas, as intervenções cirúrgicas estão indicadas como um último passo 

para o tratamento dessa condição clínica. 
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RESUMO: 

A disfunção temporomandibular (DTM) apresenta-se como um quadro doloroso que envolve os 

músculos da mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) e estruturas adjacentes, sendo mais 

prevalente no sexo feminino, o que sugere o envolvimento de hormônios gonodais na modulação da dor. 

Esse trabalho visa uma revisão de literatura sobre o papel do estrógeno na dor e na infamação da ATM. Foi 

realizado levantamento bibliográfico na base de dados PubMed, utilizando como palavras-chave: 

temporomandibular joint, sex steroids, nociception e inflammation. Há um grande número de estudos 

conflitantes, sugerindo que a modulação dos mecanismos nociceptivos pelos hormônios ovarianos seja um 

processo complexo e dinâmico. De fato, a característica mais marcante da fisiologia sexual feminina é a 

flutuação hormonal ao longo do ciclo reprodutivo, pois períodos de altos níveis hormonais são seguidos por 

quedas bruscas. Estudos sugerem que baixos níveis de hormônios ovarianos estão associados ao aumento 

da dor da ATM. Foi observado que o estrógeno apresenta efeito anti-inflamatório, reduzindo migração 

neutrofílica e extravasamento plasmático, diminuindo o dano articular na ATM. Em relação ao processo 

doloroso, o estrógeno atuaria localmente na região do complexo trigeminal, modulando sinais sensoriais da 

região da ATM. Concluímos que, uma alternativa terapêutica viável e eficaz para o controle da dor, 

especialmente no sexo feminino poderia ser o desenvolvimento de terapêuticas que compensem os efeitos 

induzidos pela diminuição dos níveis de estrógeno. 
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RESUMO: 

Posturas da cabeça e região cervical e sua relação com as dores músculo-esqueléticas e disfunções 

temporomandibulares (DTM) vêm sendo objeto de investigação por pesquisadores e clínicos. Uma postura 

inadequada da cabeça e do pescoço poderia alterar a biomecânica e o equilíbrio muscular da região 

cervical, influenciando a posição mandibular e a atividade dos músculos da mastigação. Esse trabalho visa à 

realização de uma revisão de literatura a respeito da influência postural da cabeça e do pescoço no 

desencadeamento e/ou manutenção da DTM. Foi realizado levantamento bibliográfico na base de dados 

PubMed, utilizando como palavras-chave: head and cervical posture e temporomandibular disorder. A 

coluna cervical está intimamente relacionada ao crânio e ao sistema estomatognático através de 

articulações, relações musculares e pela inervação e vascularização. A relação de equilíbrio funcional 

postural entre essas regiões é de fundamental importância para manutenção da integridade funcional dessas 

estruturas. Estudos fornecem dados que suportam a relação biomecânica entre a região crânio-cervical e a 

dinâmica da articulação temporomandibular (ATM), bem como no aumento descarga do processo doloroso 

em diferentes posturas, ressaltando uma relação positiva entre o aumento da discrepância postural com a 

severidade da DTM. Sugere-se que a alteração postural crânio-cervical pode estar relacionada com 

desencadeamento e manutenção das dores na região da ATM. 
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RESUMO: 

A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) é classificada como dor facial de origem central e definida com uma 

sensação de queimação, de intensidade moderada a severa, que acomete principalmente a língua, podendo 

atingir outros locais da mucosa bucal sem alterações visíveis ao exame oral e faríngeo. Trata-se de uma 

condição crônica que pode ser classificada como primária (idiopática) ou secundária. Além da sensação de 

ardência, pode haver disgeusia e xerostomia. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão da literatura 

sobre a SAB. Para tanto foi realizada uma busca bibliográfica utilizando os descritores síndrome da ardência 

bucal, boca ardente e glossodínia, no período entre 2002 e 2012. Utilizadas as bases de dados eletrônicas 

LILACS e SCIELO, sendo encontrados 59 artigos dos quais 16 foram utilizados. Observou-se que o 

diagnóstico está associado às características da sensação dolorosa de queimação e às alterações clínicas na 

mucosa oral, avaliando a presença ou não de condições locais, sistêmicas ou psicogênicas. Foi identificado 
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RESUMO: 

A dor é descrita como experiência sensorial e/ou emocional desagradável, associada a dano real ou 

potencial dos tecidos. É composta e dependente de vários fatores que vão desde aspectos fisiológicos e/ou 

patológicos até aspectos cognitivos, afetivos e culturais. Esse trabalho busca apresentar as vias aferentes de 

condução da dor da região orofacial, já que esta possui particularidades. Como metodologia realizou-se 

uma busca bibliográfica no banco de dados PUBMED, utilizando como palavras-chave: orofacial pain; 

sensory pathways; trigeminal system; nociception; Sessle BJ, sendo encontrados 47 artigos, dos quais 19 

foram selecionados e 11 utilizados no trabalho, nos últimos 15 anos. Observou-se que a condução 

nociceptiva orofacial acontece através das fibras Aδ e C, havendo como particularidades a presença do 

gânglio trigeminal e dos núcleos trigeminais (sensitivo, motor e trato espinhal do trigêmeo) no tronco 

encefálico, sendo o subnúcleo caudal no trato espinhal do trigêmeo semelhante morfológico e 

funcionalmente ao corno dorsal da medula espinhal. Quatro etapas inter-relacionam-se para ter como 

finalidade a resposta dolorosa: a transdução, que é a transformação do estímulo em sinais elétricos; a 

transmissão, que é a condução desse impulso nervoso até ao SNC; a modulação, caracterizada pelo 

processamento para supressão ou aumento do estímulo, e a percepção, etapa em que o estímulo torna-se 

consciente ao indivíduo. Destaca-se a importância do conhecimento dessas vias pelo profissional da 

odontologia, visto ser uma importante atuação profissional debelar as dores orofaciais. 
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RESUMO: 

As Desordens Temporomandibulares (DTMs) são doenças que afetam as articulações 

temporomandibulares e músculos da mastigação, ou ambos, comprometendo a função mastigatória. Essa 

desordem é considerada a causa mais freqüente de dor orofacial crônica, sendo que fatores psicológicos, 

como a ansiedade, parecem ter importante participação na sua etiologia e evolução, o que pode ocorrer 

devido ao desencadeamento de hábitos parafuncionais e tensão muscular, levando ao aparecimento dos 

sinais e sintomas das DTM. O objetivo desse trabalho é mostrar a influência da ansiedade no aparecimento e 

na perpetuação da disfunção temporomandibular. Foram utilizadas as bases de dados PubMed e Scielo, 

empregando-se as seguintes palavras-chave: Disfunção da Articulação Temporomandibular (DTM) e 

Ansiedade. A DTM é um termo designado a um subgrupo de dores orofaciais, cujos principais sinais e 

sintomas incluem a redução dos movimentos mandibulares, diminuição da função da ATM, presença de dor 

ou sensibilidade muscular à palpação, dor durante o movimento mandibular, dores faciais, cefaléia e ruídos 

articulares. Além disso, essa dor crônica é também relacionada ao estado psicológico dos pacientes, 

apresentando grande influência no comportamento social e na qualidade de vida dos pacientes. O 

tratamento bem-sucedido requer a atuação de uma equipe multidisciplinar, associando abordagens 

odontológicas com outras áreas, as quais utilizam diferentes terapias físicas, farmacológicas ou 

comportamentais. Pode-se conclui com isso que há uma relação diretamente proporcional entre DTM e 

ansiedade. 
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RESUMO: 

As Desordens Temporomandibulares (DTM) englobam um grupo de condições musculoesqueléticas e 

neuromusculares envolvendo as articulações temporomandibulares (ATM), os músculos mastigatórios, e 

todos os tecidos associados. Sua etiologia é multifatorial e complexa, associando hábitos parafuncionais, 

condições sistêmicas e emocionais do paciente. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da 

literatura sobre a inter-relação entre DTM e ortodontia, enfocando a inter-relação entre a realização de 

tratamento ortodôntico e o surgimento ou tratamento de DTM. Para tanto foi realizada uma busca 

bibliográfica utilizando os descritores DTM e ortodontia no período entre 2002 e 2012, utilizadas as bases de 

dados eletrônicas PUBMED, LILACS, MEDLINE e SCIELO, sendo encontrados 75 artigos e utilizados 9 textos. 

Observou-se, apesar das controvérsias existentes na literatura, que o tratamento ortodôntico deve ser 

indicado de maneira consciente e precisa, de acordo com as necessidades do paciente, e 

preferencialmente após concluído o tratamento da DTM. Ressalta-se a importância do conhecimento do 

ortodontista sobre os sinais e sintomas de DTM para, baseado em evidências científicas significativas, saber 

encaminhar o paciente ao tratamento de DTM previamente à ortodontia, assim como compreender que o 

tratamento ortodôntico realizado corretamente não é fator etiológico de DTM. Desta forma, visa-se evitar 

associações entre a terapia ortodôntica e o surgimento e/ou tratamento de disfunções temporomandibulares 

e dores orofaciais. 
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RESUMO: 

A etiologia das disfunções temporomandibulares (DTMs) apresenta caráter multifatorial. É compreendido 

que fatores estruturais, funcionais e psicológicos estejam juntos determinando a origem dessa disfunção. As 

atividades musculares mastigatórias são divididas entre funcionais e parafuncionais. As primeiras são 

controladas pelos mecanismos de proteção neuromusculares e influenciadas pela condição oclusal e 

permitem ao sistema estomatognático desempenhar suas funções necessárias sem ou com um mínimo de 

danos. Já as parafuncionais ocorrem, na maioria dos casos, subconscientemente e, em geral, estão 

associadas a hábitos orais deletérios como mascar chicletes, morder objetos, roer unhas, ranger e apertar 

dentes, tendo como características a presença de microtraumas. Essas atividades parafuncionais acontecem 

sem um controle neuromuscular intenso podendo provocar, em níveis maiores, danos irreversíveis nas 

estruturas envolvidas. O objetivo desse estudo é discutir a respeito das atividades parafuncionais mais 

prevalentes em pacientes com disfunção temporandibular. Os autores concluem que é fundamental que os 

cirurgiões-dentistas estejam sempre em alerta para a observação da presença e identificação de hábitos 

nos pacientes no sentido de estabelecer um diagnóstico preciso no tratamento das DTMs e de orientar para 

o controle e eliminação desses hábitos. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

PRODUÇÃO DE MACROMODELOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM EM ENDODONTIA 

AUTOR: ALFREDO COELHO PARENTE 

CO-AUTORES: FLAVIANA FRANCISCA DA SILVA BEZERRA 
BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 
ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

RESUMO: 

O estudo da endodontia laboratorial se embasa tanto nos aspectos teóricos que envolvem a execução do 

procedimento quanto nas atividades prática em laboratório que possibilitam a realização das etapas do 

tratamento endodôntico. Existem instrumentos didático-pedagógicos que auxiliam a transmissão do 

conhecimento e permitem uma melhor compreensão dos conceitos e conteúdos da disciplina. Dentre estas 

estratégias está a utilização de macromodelos para melhor visualização e compreensão de aspectos 

relacionados à anatomia interna dos dentes permanentes humanos e dos instrumentos utilizados no 

tratamento dos canais radiculares. O objetivo deste trabalho é apresentar estas ferramentas didáticas para a 

utilização em aulas práticas nos laboratórios pré-clínicos do curso de odontologia da Universidade Federal 

do Ceará, Campus Sobral. Foram confeccionados macromodelos de elementos dentais humanos 

permanentes dos variados grupos dentais e de instrumentos manuais e rotatórios empregados na 

instrumentação dos canais radiculares. Foram utilizadas resinas acrilicas autopolimerizaveis como matéria 

prima destes macromodelos, mediante determinação de escala de 1 milímetro real da estrutura a ser 

representada para 1 centímetro de macromodelo, respeitando seus aspectos morfológicos. A disciplina 

espera alcançar os objetivos de aprendizagem laboratorial em endodontia de maneira mais eficaz com o 

emprego dos macromodelos, ao propiciar aos alunos a melhor observação e compreensão de formas 

anatômicas e estruturais de instrumentos em maiores dimensões. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

URGÊNCIAS ENDODÔNTICAS 

AUTOR: DAYLANA PACHECO DA SILVA 

CO-AUTORES: ANNE GRAZIELLE LOPES CARVALHO 
ÍTALO ARAÚJO RIOS BRANDÃO 
EDUARDA SALES LEAL 

ORIENTADOR: LUCIANA ARAGÃO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

O atendimento das urgências odontológicas caracteriza-se por ser inesperado e imprevisível, no qual o 

paciente se encontra incapacitado de realizar suas atividades cotidianas, apresentado sintomatologia 

dolorosa. A maioria desses casos ocorre pela complicação da cárie dental, seja pelo comprometimento 

pulpar ou periapical. Nem sempre seu diagnóstico é fácil, pois dependendo da fase evolutiva da inflamação 

existem diferentes manifestações clínicas, sendo fundamental o diagnóstico diferencial, resultando em uma 

terapêutica adequada. Dentre as urgências endodônticas, tem-se os casos de pulpites irreversíveis, 

pericementite apical aguda, abscesso alveolar agudo e o abscesso fênix. O presente trabalho tem como 

objetivo abordar informações para o diagnóstico e protocolos de atendimento das urgências endodônticas, 

fornecendo aos cirurgiões-dentistas a segurança necessária na resolução desses casos. A pesquisa foi 

realizada por meio de uma revisão de literatura a partir das bases de dados LILACS, MEDLINE, e SCIELO. 

Os descritores utilizados foram: urgências, tratamento endodôntico e cirurgião-dentista, nos idiomas 

português e inglês. Foram selecionadas referências que tenham sido publicadas nos últimos dez anos. 

Concluiu-se que é importante o conhecimento do manejo correto em ocasiões de urgências endodônticas, a 

fim de proporcionar um maior conforto aos pacientes, com alívio da dor e interrupção do processo 

inflamatório ou infeccioso. Palavras- Chave: Urgência, tratamento endodôntico, cirurgião- dentista. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

REMOÇÃO DE PINO INTRARRADICULAR COM USO DO SISTEMA TRIGONA: RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

AUTOR: ELAINE HELENA DE OLIVEIRA 

CO-AUTORES: ZUILA DE ALBUQUERQUE TABOZA 
SUYANE MARIA LUNA CRUZ 
HILMO BARRETO LEITE FALCÃO FILHO 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

Apesar dos avanços da ciência endodôntica, persiste a ocorrência de casos de insucesso do tratamento 

por fatores microbiológicos, patológicos e técnicos. Estes insucessos comumente decorrem de falhas no 

controle asséptico, cirurgia de acesso, limpeza e/ou obturação inadequadas, na infiltração coronária ou 

mesmo da complexidade anatômica do sistema de canais radiculares. Por vezes, estes insucessos 

encontram-se associados à retentores intrarradiculares, ocorrência esta que obriga o cirurgião-dentista a 

refletir acerca das opções clínicas disponíveis. Manter tratamentos insatisfatórios, na presença de lesões 

refratárias, associados a pinos retentores de prótese fixa, seria prejudicial ao periodonto de sustentação e 

osso maxilar/mandibular como um todo, indicando a remoção do núcleo e o retratamento endodôntico. Para 

tal, vários métodos e técnicas foram sugeridos, dentre eles, o uso de brocas, aparelhos ultra-sônicos, tração 

mecânica por meio de saca-pinos, e associação dos dois últimos. O objetivo do presente trabalho é relatar 

um caso clínico de remoção de pino intrarradicular metálico fundido em dente 21, onde empregou-se a 

utilização da associação da vibração ultra-sônica com o Sistema Trigona. Este sistema consiste de um 

dispositivo que associa engrenagens acopladas a quatro mordentes que, aos pares, apreendem a porção 

coronária do retentor e adaptam-se à cervical do dente tracionando o primeiro em sentido coronário. 

Anteriormente ao seu emprego, realizou-se o preparo da porção coronária do núcleo seguida de vibração 

com ultra-som para só então utilizar o dispositivo. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

APLICACOES DA CLOREXIDINA NA ENDODONTIA 

AUTOR: LAÍS MARIA FROTA SILVA 

CO-AUTORES: LUCIANA MARIA ARCANJO FROTA 
JOSE GLAUBER ALVES 
BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

ORIENTADOR: ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 

RESUMO: 

O efeito das substâncias irrigadoras utilizadas como coadjuvantes no tratamento endodôntico tem sido 

amplamente estudado e avaliado nos últimos anos. A necessidade de se atingir um nível adequado de 

desinfecção do sistema de canais radiculares (SCR), considerando suas variações anatômicas, incluindo 

ramificações, istmos, deltas apicais e túbulos dentinários, tem estimulado constantes pesquisas na busca de 

um produto eficaz. Nestes locais, micro-organismos podem permanecer viáveis até mesmo depois do 

completo preparo biomecânico do canal radicular. A utilização de soluções irrigantes e medicações 

intracanal devem, preferencialmente, preencher requisitos que promovam uma ampla ação antimicrobiana, 

baixa toxicidade, capacidade de dissolução de tecidos orgânicos, possuir baixa tensão superficial, dentre 

outros. A clorexidina é uma substância que vem sendo utilizada na odontologia há várias décadas, mas seu 

uso específico na endodontia é mais recente. Estudos têm demonstrado seu efeito inibitório sobre as 

bactérias comumente encontradas nas infecções endodônticas e também sobre aqueles micro-organismos 

resistentes ao tratamento convencional. Em virtude disso, a proposição deste estudo é realizar uma revisão 

da literatura sobre a utilização da clorexidina no tratamento endodôntico, observando suas características, 

propriedades e indicações tanto como solução irrigante quanto como medicação intracanal. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

TRATAMENTO DE FLARE-UP EM ENDODONTIA. RELATO DE CASO 

AUTOR: LEONARDO DE ARAÚJO DIAS 

CO-AUTORES: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 
MÁRIO SÉRGIO MANÇOETO TABOSA 
SYLAS JAMERSON SÁ NOGUEIRA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

RESUMO: 

Flare-up, termo da língua inglesa, está relacionado ao agudecimento de quadros inflamatórios crônicos 

perirradiculares após a intervenção endodôntica inicial ou entre sessões. Caracteriza-se por dor intensa 

e/ou tumefação na área acometida, variando de intensidade e podendo comprometer sistêmicamente o 

paciente. Geralmente relacionada ao extravasamento via forame apical de debris residuais do tratamento 

endodôntico, apresenta forte relação com a infecção microbiana intrarradicular lançada aos tecidos 

periapicais. O tratamento consiste em atendimento clínico, variando este de acordo com o diagnóstico, a 

complexidade do quadro e momento em que se encontra o tratamento do paciente. O trabalho objetiva 

abordar o tratamento de um caso de Flare-up, acometendo uma paciente que realizou tratamento 

endodôntico no curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Após uma 

semana da conclusão do tratamento a paciente apresentou edema facial na região acometida e 

comprometimento sistêmico. Após avaliação clínica, realizou-se drenagem do abscesso periapical agudo, 

manutenção de dreno por quarenta e oito horas, medicação sistêmica e acompanhamento sem 

reintervenção via canal radicular. Após uma semana, a paciente retornou sem aspecto de infecção, sem 

edema, e com sua condição sistêmica restabelecida. Após um mês, o quadro clínico da paciente 

apresentou-se o mesmo. Pode-se concluir que o correto diagnóstico e seleção do caso permite o correto 

manejo da situação, sem a necessidade de reintervenção endodôntica e com o reestabelecimento da 

condição de saúde do paciente. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

CONCORDÂNCIA ENTRE A POSIÇÃO DO FORAME APICAL E O ÁPICE RADICULAR 
RADIOGRÁFICO EM DENTES PERMANENTES HUMANOS 

AUTOR: LIANA FREIRE DE BRITO 

CO-AUTORES: SYLAS JAMERSON SA NOGUEIRA 
ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 
BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

RESUMO: 

A radiografia periapical é utilizada para determinação do comprimento de trabalho no tratamento 

endodôntico. Porém, a radiografia não define a posição do forame apical. Este trabalho objetiva determinar 

a prevalência de forames parapicais em dentes permanentes humanos, pois sua ocorrência torna imprecisa 

a utilização da radiografia periapical para determinação do comprimento de trabalho. Foram utilizados 400 

dentes permanentes humanos (100 incisivos, 100 caninos, 100 pré-molares e 100 molares), totalizando 631 

canais radiculares (Comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará 263/10). Acessos e 

exploração dos canais radiculares foram executados com limas #10 e #15 tipo K até que a extremidade do 

instrumento fosse visível por lupa com aumento de 5x no forame radicular. Neste momento, foram 

realizadas radiografias periapicais com incidência vestíbulo-lingual em dentes unirradiculares e variando 

angulação horizontal por incidência mesial em dentes multirradiculares ou com mais de 1 canal. As películas 

foram processadas, e, em seguida, analisadas por três avaliadores calibrados (teste Kappa 90%). Foi 

observada prevalência de forames parapicais em 19,9% dos canais estudados, sendo os canais de incisivos 

com o menor percentual de forames parapicais (9 %) enquanto os canais de caninos apresentaram a maior 

prevalência (28 %). Assim, de acordo com a metodologia aplicada, o percentual de prevalência de forames 

parapicais torna a radiografia periapical um método pouco preciso para a determinação do comprimento 

de trabalho, pelo fato de não identificar a posição do forame 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

AUTOR: LORENA ARRUDA PARENTE 

CO-AUTORES: TAMARA DE ABREU SOUZA 
ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 
BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

Os dispositivos eletrônicos de determinação do comprimento do canal radicular (DEDCCR) foram 

desenvolvidos na busca de um meio mais simples, seguro, preciso e confiável para a determinação do 

comprimento de trabalho durante o preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Após evoluções 

(aparelhos tipo resistência e tipo impedância), estes dispositivos alcançaram os atuais patamares de 

confiabilidade e precisão (aparelhos tipo impedância-frequência dependente). Atualmente estes aparelhos 

empregam o princípio físico da impedância no interior do canal radicular calculada em função de duas ou 

mais frequências. Diante do exposto e da grande penetração destes dispositivos no arsenal clínico do 

tratamento endodôntico, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os 

DEDCCR em relação a sua evolução, mecanismos de funcionamento, vantagens e desvantagens, indicações 

e contraindicações, bem como a influência de diversas condições clínicas em seu desempenho. Para tal, 

realizou-se uma busca sistematizada da literatura pertinente na base de dados eletrônica PubMed. A análise 

da literatura atesta sua evolução assegurando conforto ao paciente e evidenciando resultados clínicos 

satisfatórios quanto à precisão e confiabilidade do método na determinação do limite apical de 

instrumentação, apresentando diversas vantagens quando bem indicados. Observa-se também que 

características como ajuste da lima, pré-alargamento, posição de realização das determinações e a 

condição pulpar podem influenciar seu desempenho clínico. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

REMOÇÃO DE FRAGMENTO DE PINO METÁLICO-FUNDIDO RETIDO NO CANAL RADICULAR: 
RELATO DE CASO 

AUTOR: LORENA ARRUDA PARENTE 

CO-AUTORES: TAMARA DE ABREU SOUZA 
ANTÔNIO SÉRGIO TEIXEIRA DE MENEZES 
SUYANE MARIA LUNA CRUZ 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

O emprego de retentores intrarradiculares é a opção mais comumente empregada quando da 

necessidade de reabilitação estética e funcional extensamente destruídos. Estes, sempre estão associados à 

tratamentos endodônticos que possibilitam o uso do canal radicular (CR) como ponto de ancoragem de 

núcleos e, consequentemente, de coroas metalocerâmicas. Todavia, forças excessivas de mastigação em 

função ou parafunção ou ainda traumas na cavidade bucal podem levar à fratura do núcleo, deixando 

porções do pino intrarradicular separadas dentro da raiz. Este tipo de ocorrência é mais comum em dentes 

anteriores superiores, principalmente, pelo uso frequente de coroas unitárias, as vezes, associadas à raízes 

delgadas. Em função do exposto e da importância do conhecimento das possibilidades de remoção do 

fragmento residual retido no CR, tem-se o objetivo de, por meio de um relato de caso clínico, apresentar 

opção clínica para a remoção de fragmento de núcleo metálico fundido fraturado no interior do CR. Ao 

exame clínico foi confirmada a fratura do núcleo em sua porção intrarradicular; radiograficamente, o 

fragmento preenchia o espaço dos terços médio e cervical do dente 11 que apresentava tratamento 

endodôntico satisfatório. Em função da inexistência de área coronária que permitisse o simples 

tracionamento do fragmento optou-se pela associação de suave desgaste lateral ao fragmento em toda a sua 

circunferência por meio de inserto lisa acoplado a ultrassom, vibração ultrassônica do fragmento, além de 

ultrapassagem e tração em sentido ápice-coroa com instrumentos endodônticos manuais. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ALTERAÇÕES ANATÔMICAS DOS CANAIS RADICULARES – RELATO DE CASOS CLÍNICOS 
DOCUMENTADOS NO CEO – UFC SOBRAL 

AUTOR: LUCIANA MARIA ARCANJO FROTA 

CO-AUTORES: LARYCE NEVES ROCHA 
BERNARDO ALMEIDA AGUIAR 
BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

ORIENTADOR: ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 

RESUMO: 

O sucesso do tratamento endodôntico depende da realização criteriosa de cada etapa que compõe a 

terapêutica endodôntica. O conhecimento preciso da morfologia da câmara pulpar e do sistema de canais 

radiculares (SCR) é condição precípua para a correta realização do tratamento. É fundamental que o clínico 

tenha um amplo conhecimento do aspecto normal e de possíveis variações anatômicas tanto da câmara 

pulpar como do SCR. Do ponto de vista clínico, fatores como: idade, presença de agentes irritantes, 

calcificações e reabsorções, são considerados determinantes para as modificações que podem ser 

observadas na anatomia dental. É imprescindível que o clínico atente para essas alterações anatômicas por 

meio de uma leitura minuciosa das imagens radiográficas antes e durante a terapia endodôntica. Os canais 

radiculares podem variar em número, forma, tamanho, e apresentar diferentes divisões, fusões, direções e 

estágios de desenvolvimento. As principais variações anatômicas encontradas na literatura são: dens 

invaginatus, fusão, geminação, microdontia, macrodontia, taurodontia, dilaceração e canal em forma de C. 

Os pré-molares inferiores são considerados os casos mais difíceis para tratamento endodôntico, 

provavelmente devido à sua grande variação morfológica. Neste trabalho são apresentados casos clínicos 

realizados por profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Sobral que 

documentam algumas destas variações anatômicas. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

CIRURGIA PARAENDODÔNTICA: FUNDAMENTOS E TÉCNICAS 

AUTOR: LUÍS FERNANDO MACEDO MELO 

CO-AUTORES: SAMARA SALES MARINHO ROCHA 
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FELIPE FRANCO MARÇAL 

ORIENTADOR: SÉRGIO ARAÚJO HOLANDA PINTO 

RESUMO: 

A cirurgia paraendodôntica constitui um conjunto de procedimentos com o objetivo de resolver 

complicações decorrentes de um tratamento de canal radicular ou seu insucesso. Esse tipo de cirurgia é 

indicada quando não é possível ter acesso ao sistema de canais em dentes com lesão periapical, devido a 

canais calcificados ou obstruídos por instrumentos fraturados, além de casos em que há material obturador 

extravasado, falha do tratamento convencional e impossibilidade de retratamento, perfurações apicais, 

dentre outras. As contraindicações ocorrem quando o suporte periodontal do dente estiver danificado, 

quando há risco de injúria a estruturas anatômicas nobres e quando o paciente apresenta alguma debilidade 

sistêmica. O presente trabalho tem por objetivo discutir acerca dos fundamentos da cirurgia 

parendodôntica, abordando as diferentes técnicas preconizadas para sua execução. Para fundamentação 

teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico nos bancos de dados Scielo e Pubmed utilizando os 

descritores: ‘cirurgia parendodôntica’, ‘cirurgia periapical’ e ‘tratamento do canal radicular’ no período de 

2000 a 2012. As modalidades cirúrgicas utilizadas são a curetagem periapical, a apicectomia, a apicectomia 

com obturação retrógrada, a apicectomia com instrumentação e obturação do canal radicular via retrógrada 

e a obturação do canal radicular simultânea ao ato cirúrgico. A cirurgia paraendodôntica é uma ótima opção 

de tratamento conservador para dentes portadores de lesões periapicais crônicas onde o tratamento por via 

convencional é impraticável. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

AVALIAÇÃO DA DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE O FORAME APICAL E O ÁPICE RADICULAR 
RADIOGRÁFICO EM DENTES PERMANENTES HUMANOS 

AUTOR: MARIA THEREZA ARAGAO ALBUQUERQUE ( ALBUQUERQUE MTA) 
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ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO-SOUSA (CARVALHO-SOUSA B) 

RESUMO: 

O comprimento de trabalho (CT) em endodontia é um passo operatório importante para o sucesso do 

tratamento. A determinação do CT é 1mm aquém do forame apical, no ápice radicular, é a referência 

padrão. Mas quando o forame está parapical, torna-se imprecisa a utilização do ápice radiográfico para 

determinar o CT. O objetivo deste trabalho laboratorial ex vivo é observar a média da distância entre os 

forames parapicais e o ápice radiográfico em canais de dentes permanentes humanos portadores de 

forame parapical. Foram avaliados 400 dentes permanentes humanos, totalizando 631 canais radiculares 

(Comitê de ética em pesquisa da UFC 263/10). Foram realizados acessos e exploração dos canais, seguido 

de radiografias periapicais dos mesmos. As Películas foram processadas e analisadas por 3 avaliadores 

calibrados (teste Kappa 90%). Dos 631 canais, 119 foram considerados com forame parapical. As 

radiografias foram digitalizadas e inseridas em um programa para a mensuração da distância entre os 

forames parapicais e o ápice radiográfico. Estatística descritiva foi utilizada para demonstrar a média por 

grupo e geral desta distância. A média da distancia foi 1,20mm do ápice radiográfico, sendo encontrado nos 

pré-molares a menor média (1mm), e nos molares a maior (1,36mm). Baseado na metodologia utilizada, não 

deve utilizar o ápice radicular radiográfico na determinação do comprimento de trabalho em canais com 

forame parapical. Sua distância média acima de 1 mm do ápice radiográfico determinaria 

sobreinstrumentação durante o tratamento endodôntico. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

SELAMENTO APICAL EM OBTURAÇÕES REALIZADAS COM CINCO CIMENTOS 
ENDODÔNTICOS: ANÁLISE POR INFILTRAÇÃO DE FLUÍDO 
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CO-AUTORES: TAMARA DE ABREU SOUZA 
BRUNO CARVALHO SE SOUSA 
ALRIETA TEIXEIRA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO VACONCELOS 

RESUMO: 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade de selamento apical de cinco cimentos 

obturadores endodônticos, incluindo dois experimentais (MBP e MTA-obtura), por meio do método da 

infiltração de fluído. Sessenta e seis dentes pré-molares inferiores humanos hígidos, portadores de canal 

único e forame apical inferior a 200 µm, extraídos por indicação ortodôntica, tiveram seus acessos e 

preparos químico-mecânicos realizados de maneira padronizada foram divididos em 05 grupos 

experimentais (n=12): G1-AH Plus; G2-Acroseal; G3-Sealapex; G4-MBP; G5-MTA-obtura, e dois controles. A 

capacidade de selamento apical foi determinada por meio do método de infiltração apical de fluído nos 

períodos de 15, 30 e 60 dias. A análise estatística dos resultados apontou diferenças significantes entre os 

materiais nos diferentes períodos (p<0,05). Foram notados dois padrões de comportamento, tendo o AH 

Plus e o MBP apresentado valores de infiltração semelhantes aos 15 e 60 dias intercalados com uma redução 

destes valores aos 30 dias. Diferentemente, os demais cimentos apresentaram níveis de infiltração 

ascendentes entre os períodos tendo o Acroseal e o Sealapex oferecido os melhores resultados aos 15 dias 

e os piores aos 60 dias. Nas condições do presente estudo pode-se concluir que todos os materiais 

permitiram algum nível de infiltração; o AH Plus e o cimento experimental MBP apresentaram padrão de 

selamento diferente dos demais cimentos testados apresentando uma constância nos valores e oferecendo, 

aos 60 dias, os menores valores de infiltração. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

AVALIAÇÃO DA CURVATURA DO CANAL RADICULAR E DO FORAME PRINCIPAL DOS INCISIVOS 
SUPERIORES 

AUTOR: REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS 

CO-AUTORES: BRUNA SILVA SARAIVA 
RIANA ALVES BRINGEL 

ORIENTADOR: DR. SERGIO HOLANDA 

RESUMO: 

O conhecimento preciso da morfologia do canal radicular é essencial para um resultado bem-sucedido 

do tratamento endodôntico. Os incisivos são considerados um grupo de menor complexidade anatômica, 

levando, em muitas ocasiões, o dentista a não ficar atento para a anatomia do canal e localização do forame 

principal desses dentes, o que resulta em elevado número de retratamentos. O objetivo deste estudo foi 

realizar uma revisão da literatura publicada relacionada à configuração do canal radicular e localização do 

forame principal de incisivos superiores. Foi realizada uma revisão de literatura de artigos no período de 

2004 a 2010, pesquisados nos periódicos CAPES e MEDLINE sobre a localização do forame principal e 

angulação da raiz de incisivos superiores. Nos artigos selecionados, foi encontrada uma distância média de 

10,4 milímetros da junção cemento-esmalte até a primeira curvatura do canal em incisivos centrais e 11,1 

milímetros para incisivos laterais. A maior porcentagem de localização do forame principal foi em posição 

centralizada (58,4%), seguida por posição distalizada (19,5%). Nos incisivos superiores, a distância média 

da junção cemento-esmalte até a primeira curvatura foi de 10,4 milímetros e a posição mais prevalente do 

forame principal foi a centralizada. Estes achados são importantes para se evitar falhas antes e após 

instrumentação do canal radicular. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

A UTILIZAÇÃO DO AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL (MTA) NA PRÁTICA ENDODÔNTICA - 
FUNDAMENTOS E INDICAÇÕES 

AUTOR: SAMARA SALES MARINHO ROCHA 

CO-AUTORES: LUÍS FERNANDO MACEDO MELO 
YAN DE LIMA BARROZO 
FELIPE FRANCO MARÇAL 

ORIENTADOR: MÔNICA SAMPAIO DO VALE 

RESUMO: 

No início dos anos 90, foi desenvolvido um material para prática da Endodontia, denominado agregado 

trióxido mineral, mais conhecido como MTA. Esse material se apresenta como um pó constituído por finas 

partículas hidrófilas, sendo composto basicamente por óxidos minerais e íons, principalmente íons cálcio e 

fosfato. O objetivo do presente trabalho consiste em realizar uma revisão da literatura e discutir acerca da 

utilização do agregado trióxido mineral (MTA), em diferentes situações clínicas na prática endodôntica. Para 

fundamentação teórica, realizou-se uma busca nos bancos de dados PubMed e SciELO, de artigos nas 

línguas portuguesa e inglesa, publicados entre os anos 2002 e 2012, utilizando os descritores: 'MTA', 

'propriedades' e 'endodontia', sempre de forma combinada. Dentre as diversas vantagens do MTA, as 

principais consistem em uma ótima ação de selamento, estímulo à mineralização e excelente 

biocompatibilidade, além de não necessitar de um campo totalmente seco para seu emprego, devido às 

suas partículas hidrofílicas. Entretanto, há algumas dificuldades encontradas no uso desse material, como o 

difícil manuseio e o alto custo. O MTA é recomendado em diversas situações clínicas na Endodontia, 

podendo ser indicado para casos de capeamento pulpar direto, pulpotomia, tratamento endodôntico em 

dentes com rizogênese incompleta, perfuração, obturação do canal, reabsorção dental e cirurgia 

paraendodôntica. Devido às suas propriedades físicas e biológicas, a utilização do MTA está se tornando 

cada vez mais abrangente, durante a prática endodôntica. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

FRATURA DE INSTRUMENTO DURANTE A ABERTURA CORONÁRIA: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

AUTOR: TAMARA DE ABREU SOUZA 

CO-AUTORES: LUCAS EVANGELISTA ALVES FEIJÃO 
LIVIA CORDEIRO PORTELA 
BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

A abertura coronária é a primeira etapa do tratamento endodôntico e consiste no acesso à câmara pulpar 

de modo a permitir um acesso direto aos canais radiculares. É durante esta manobra, que muitos acidentes 

e complicações podem acontecer destacando-se, dentre outros, a fratura de broca. Esta ocorrência 

geralmente é ocasionada por movimentos de alavanca aplicados às mesmas durante a abertura coronária. 

Diante desta ocorrência, cabe ao cirurgião-dentista conhecer as possibilidades de solução e desenvolver 

procedimentos que visem a remoção desta interferência. Desta forma, tem-se o objetivo apresentar um caso 

clínico de fratura de broca Endo-Z ocorrida durante o acesso de um dente 12; destacando as possibilidades 

clínicas e os procedimentos realizados para conclusão do caso, além de elencar pontos importantes para 

prevenção deste tipo de ocorrência. No presente caso, ao constatar-se a fratura da broca realizou-se 

radiografia onde foi confirmada a presença do fragmento que obstruía completamente a porção cervical do 

canal radicular. Inicialmente, procurou-se obter passagem lateral ao fragmento, todavia, sem sucesso, desta 

forma, optou-se por realizar-se o desgaste do fragmento por meio de pontas diamantadas esféricas de haste 

longa atentando-se para a constante realização de radiografias periapicais no intuito de confirmar a 

correção da angulação na qual se estava realizando o desgaste. Ao final, confirmou-se radiograficamente o 

completo desgaste do fragmento permitindo a continuação e conclusão do tratamento a contento. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

INSTRUMENTOS FRATURADOS, COMO PROCEDER DIANTE DESTA OCORRÊNCIA: RELATO DE 
DOIS CASOS CLÍNICOS. 

AUTOR: TAMARA DE ABREU SOUZA 

CO-AUTORES: FAUZER DEISON ARAUJO DA SILVA 
KAMYLA DAVI SAMPAIO 
ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

A fratura de um instrumento no interior do canal radicular constitui sério risco à continuidade do 

tratamento endodôntico. O uso incorreto do instrumento associado à resistência e flexibilidade limitada que 

os mesmos apresentam, são as principais causas desse acidente. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar dois casos clínicos onde a presença de instrumentos fraturados poderiam colocar em risco o 

tratamento a ser realizado. Em função da descrição destes casos pretende-se discutir as possibilidades de 

solução de cada uma das ocorrências em função da condição clínica encontrada. Caso 01: Durante os 

procedimentos de inserção de pasta de CaOH2 (46) notou-se fratura da porção apical (≈3,0mm) da Letulo 

que instalou-se nas proximidades do terço apical do canal distal. Foram iniciadas tentativas de remoção por 

tração, todavia, sem sucesso. Em função da impossibilidade de remoção e de conseguir-se ultrapassar o 

instrumento com consequente alcance do forame apical optou-se pela obturação do canal radicular mesmo 

na presença do fragmento. Caso 02: Ao realizar-se o preenchimento do canal radicular (23) com pasta de 

CaOH2 percebeu-se a fratura da Lentulo. Ao exame radiográfico constatou-se o posicionamento do 

fragmento (≈12,0mm) transfixando o forame apical. Em função da incapacidade de remoção por tração, 

apesar de conseguir-se a ultrapassagem, optou-se pela tentativa de remoção por meio da associação de 

agulha hipodérmica, instrumento manual e adesivo de contato. Sua remoção possibilitou a obturação da 

porção apical o que permitiu a complementação do tratamento. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO: MÉTODO DE DIAGNÓSTICO AUXILIAR 
NO PLANEJAMENTO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS 

AUTOR: AMANDA MOURÃO LEY 

CO-AUTORES: MELISSA CAVALCANTE TEIXEIRA 
JÉSSICA RODRIGUES MENDES CARNEIRO 
BRUNA ALBUQUERQUE GARCIA 

ORIENTADOR: ALYNNE VIEIRA DE MENEZES PIMENTA 

RESUMO: 

A Implantodontia vem se expandindo rapidamente e este avanço trouxe necessidade da inclusão de 

procedimentos de diagnósticos por imagens adicionais, otimizando o local e a angulação do implante e 

permitindo assim o sucesso protético. A natureza invasiva deste procedimento e a morbidade potencial 

associada às falhas do tratamento exigem, cada vez mais, que exames diagnósticos de alta tecnologia sejam 

usados no planejamento cirúrgico. A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) oferece a 

visualização de vários planos de corte da mandíbula e da maxila, localizando com precisão reparos 

anatômicos como canal mandibular, canal incisivo, seio maxilar e possibilitando a medida da profundidade 

do rebordo ósseo, pontos estes essenciais para um correto planejamento em implantodontia. O objetivo 

deste trabalho é investigar a aplicabilidade da TCFC na implantodontia e todas as suas vantagens. Para tanto 

foi realizada uma revisão de literatura utilizando os bancos de dados MEDLINE, LILACS e PUBMED, 

restringindo a busca a artigos no período de 2000 a 2010, utilizando radiografia convencional, tomografia 

computadorizada de feixe cônico e implantodontia como descritores. Diante desse contexto, a TCFC 

juntamente com os softwares desenvolvidos especificamente para a área odontológica permite avaliar os 

sítios dos implantes propostos e oferece informações diagnósticas que outras técnicas ou combinações de 

imagens não podem fornecer, como altura, espessura e densidade óssea muito próximas do valor real, 

melhorando assim o prognóstico do tratamento. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

POSSIBILIDADES ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DA LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS 
GIGANTES: REVISÃO DE LITERATURA 

AUTOR: ANTONIO ERNANDO CARLOS FERREIRA JUNIOR 

CO-AUTORES: GALYLÉIA MENESES CAVALCANTE 
FELIPE CARNEIRO RODRIGUES 
DENNYS RAMON DE MELO FERNANDES ALMEIDA 

ORIENTADOR: MÁRIO ROGÉRIO LIMA MOTA 

RESUMO: 

A lesão central de células gigantes (LCCG) é uma condição benigna com predileção por jovens do sexo 

feminino e região posterior de mandíbula. Pode ser classificada em agressiva ou não, de acordo com suas 

características de crescimento, reabsorção radicular e sintomatologia. O objetivo deste trabalho é realizar 

uma revisão da literatura quanto às formas alternativas de tratamento da LCCG, vantagens e eficácia. 

Realizou-se levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Portal Capes de 2002 a 2012, 

utilizando os descritores: Lesão Central de Células Gigantes, Granuloma Central de Células Gigantes e 

Tratamento. Utilizou-se 33 artigos de revisão de literatura, casos clínicos e estudos longitudinais (idiomas 

inglês e português). A LCCG pode ser tratada por curetagem, enucleação ou ressecção cirúrgica. No 

entanto, tais procedimentos levam a perda de segmentos ósseos, dentários ou de estruturas nobres. As 

alternativas não-cirúrgicas (injeções intralesionais de corticosteroides, administração de calcitonina e 

interferon-α) preservam as estruturas anatômicas. Estudos com corticóides mostraram eficácia significativa, 

com raras recidivas. A calcitonina e o interferon-α demonstraram regressão total ou parcial das lesões. As 

formas não-cirúrgicas do tratamento da LCCG demonstram, em alguns casos, resultados benéficos em 

comparação às formas cirúrgicas. Entretanto, estudos em longo prazo e com maior número de pacientes 

são necessários para consolidar a adoção de novas técnicas. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

NOVA FERRAMENTA AUXILIAR AO DIAGNÓSTICO: PROTOCOLO COMPASS 

AUTOR: BRUNA ALBUQUERQUE GARCIA 

CO-AUTORES: JÉSSICA RODRIGUES MENDES CARNEIRO 
AMANDA MOURÃO LEY 
MELISSA CAVALCANTE TEIXEIRA 

ORIENTADOR: ALYNNE VIEIRA DE MENEZES PIMENTA 

RESUMO: 

Há mais de meio século, as radiografias cefalométricas obtidas em norma lateral e frontal póstero-

anterior, assim como as radiografias panorâmicas têm sido padrão como exame complementar em 

odontologia. Porém, as medições em cefalometrias tradicionais são realizadas em imagens 2D de estruturas 

3D, no caso face e crânio humanos. Perante as limitações na obtenção de informações para diagnóstico com 

o uso de radiografias convencionais, as imagens tridimensionais começaram a atrair interesse dos 

odontólogos. A tomografia computadorizada trata-se de um método de diagnóstico por imagem que utiliza a 

radiação x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em quaisquer uns dos três 

planos do espaço. As imagens adquiridas podem ser arquivadas no formato de imagens DICOM que 

podem ser importadas por vários sistemas e softwares independentes, como por exemplo, o recentemente 

desenvolvido Protocolo Compass. Este trabalho visa apresentar o Protocolo Compass como uma nova 

ferramenta de diagnóstico, sendo utilizado a avaliação tridimensional de um paciente para exemplificar o 

protocolo mencionado. Esta avaliação se inicia pela determinação de planos anatômicos de referência, e 

pela marcação de pontos anatomo-radiológicos que podem ser visualizados em janelas com os três cortes 

axial, coronal e sagital, bem como no crânio “virtual”, obtido pela reconstrução volumétrica tridimensional. 

Esse protocolo significa uma avaliação craniofacial extensa, contribuindo para um diagnóstico mais preciso 

e melhora o planejamento de tratamentos para diversas especialidades odontológicas. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

CISTO EPIDERMÓIDE EM CAVIDADE ORAL: RELATO DE CASO 

AUTOR: CASSIA FARIAS DE SOUSA 

CO-AUTORES: CAMILA COSTA DIAS 
KARUZA MARIA ALVES PEREIRA 
ANA PAULA NEGREIROS NUNES ALVES 

ORIENTADOR: FABIO WILDSON GURGEL COSTA 

RESUMO: 

Cistos epidermóides orais representam cerca de 0,01% de todos os cistos relacionados à cavidade oral. 

Apresentam etiologia incerta, entretanto acredita-se que possam apresentar origem pós-traumática ou 

adquirida. O assoalho de boca é a região mais comumente atingida, sendo atípico nos demais sítios. Dessa 

forma, o objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um paciente de 29 anos de idade que 

compareceu ao ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, 

queixando-se da presença de uma “glândula na boca, que machuca e dificulta na hora de engolir” há 4 

anos. Ao exame intraoral, observou-se a presença de uma lesão nodular, de base séssil, consistência 

fibroelástica, de superfície ulcerada, localizada em mucosa jugal direita e com aproximadamente 3,5 cm em 

seu maior diâmetro. Diante da hipótese clínica de lesão benigna, optou-se pela biópsia excisional. Realizou-

se punção aspirativa prévia, a qual evidenciou presença de líquido amarelado semelhante à mucina, 

compatível com diagnóstico clínico de mucocele. Procedeu-se com a exérese da lesão e encaminhamento 

da peça para estudo anatomopatológico o qual evidenciou cavidade cística revestida por epitélio 

pavimentoso estratificado com lúmen preenchido por material eosinofílico compatível com ceratina 

degenerada. Após esta análise, o diagnóstico final foi conclusivo como cisto epidermóide. O paciente está 

sob acompanhamento clínico e sem sinais de recorrência. Reforça-se a importância do conhecimento do 

cirurgião-dentista acerca das lesões orais, mesmo que atípicas em sua apresentação clínica. 
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NEUROFIBROMA ISOLADO EM CAVIDADE ORAL: RELATO DE CASO 
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ORIENTADOR: FABIO WILDSON GURGEL COSTA 

RESUMO: 

Neurofibroma é um tumor benigno que ocorre em nervos periféricos. Estes tumores podem ocorrer 

solitariamente ou como parte de uma Síndrome autossômica dominante, a Neurofibromatose. Os 

neurofibromas solitários são mais comuns em adultos jovens e apresentam-se como lesões indolores, de 

consistência amolecida e de crescimento lento, podendo variar desde pequenos nódulos até grandes 

massas. Ocorrem mais comumente em pele, entretanto, lesões em cavidade oral não são incomuns. As 

localizações de maior ocorrência destes tumores em cavidade oral são língua e mucosa jugal, ocorrendo 

também, raramente, no interior de ossos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de uma 

paciente de 54 anos de idade que compareceu ao ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal 

do Ceara, Campus Sobral, queixando-se da presença de uma “verruga no céu da boca” há 

aproximadamente 3 meses. Ao exame intraoral, observou-se a presença de uma lesão nodular, de base 

pedunculada, com coloração semelhante à mucosa, de superfície rugosa, consistência fibrosa, localizada 

em palato e com aproximadamente 8 mm. Diante da hipótese clínica de neurofibroma isolado, procedeu-se, 

com a excisão cirúrgica da lesão, encaminhamento da peça para estudo anatomopatológico, o qual 

confirmou hipótese diagnóstica. Atualmente, a paciente encontra-se sob acompanhamento sem sinais se 

recorrência. Através do presente relato de caso, reforça-se a importância de um exame clinico minucioso 

pelo cirurgião-dentista, bem como a execução de um tratamento adequado. 
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TEMPO DE EXPOSIÇÃO INTERFERINDO NA QUALIDADE DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS 
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DAYLANA PACHECO DA SILVA 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO MONTEIRO FALCÃO 

RESUMO: 

O exame radiográfico é um recurso importante na obtenção do diagnóstico de lesões do complexo 

maxilo-mandibular. Para que proporcione a informação necessária, e consequentemente um correto 

diagnóstico é essencial que apresente uma imagem de qualidade. Os pesquisadores que atuam na área 

Radiológica em Odontologia são unânimes em afirmar que a quilovoltagem, miliamperagem e o tempo de 

exposição, dentre outros fatores, são variáveis que podem influenciar o resultado final do exame 

radiográfico. O objetivo do presente trabalho foi observar a influência do tempo de exposição na qualidade 

da imagem radiográfica. Foram realizadas tomadas radiográficas periapicais da região posterior de uma 

mandíbula humana oriunda do laboratório de anatomia da UESPI, nas quais foram utilizados filmes 

radiográficos periapicais da marca Kodak de sensibilidade E, em seis tempos de exposição diferentes 

através de aparelhos de Raios X marca Gnatus, Modelo Time-X 66 de 66 Kvp e 6,5 mA. Os filmes foram 

processados manualmente em câmaras escuras portáteis através do método tempo/temperatura, com 

tempo de revelação de 1 minuto, lavagem intermediaria de 10 segundos, fixação de 10 minutos e lavagem 

final de 10 minutos. As radiografias foram avaliadas quanto às variações de densidade e qualidade das 

imagens. Os resultados demonstraram que a densidade radiográfica é proporcional ao tempo de exposição, 

entretanto a partir da radiografia com exposição de 0,7s houve perda significativa de detalhes da imagem 

radiográfica. Palavras-chave: Radiografia – Tempo de exposição – Odontologia 
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EMPREGO DA MARSUPIALIZAÇÃO MODIFICADA EM RÂNULA INTRAORAL: RELATO DECASO 
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RESUMO: 

Rânulas são consideradas pseudocistos usualmente resultantes do extravasamento de saliva relacionada 

à glândula sublingual. Diversos tratamentos têm sido empregados, contudo a marsupialização tem se 

mostrado um dos métodos mais utilizado. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi o de relatar o 

caso de uma paciente gestante de 23 anos que se apresentou ao ambulatório de estomatologia da 

Universidade Federal do Ceará-Campus Sobral queixando-se de um aumento de volume indolor em região 

de assoalho bucal. Ao exame clínico extra-oral não foram observadas alterações dignas de nota. Exame 

clínico intra-oral constatou a presença de lesão bolhosa em assoalho bucal, translúcida, com cerca de 

1,5cm. Diante do diagnóstico clínico de rânula, procedeu-se com a marsupialização da lesão. A técnica 

cirúrgica de marsupialização modificada consistiu inicialmente com transfixação da superfície livre da lesão 

com fio de sutura. Delimitada a área cirúrgica, procedeu-se a incisão do primeiro terço e concomitante 

sutura da mucosa com pontos interrompidos simples. Removida a peça para estudo histopatológico, 

preencheu-se a cavidade com gaze envolvida em vaselina, substituída em períodos intercalados de 3 dias, 

durante 10 dias. A peça cirúrgica foi encaminhada para análise histopatológica a qual confirmou a hipótese 

de rânula. Atualmente, a paciente encontra-se em acompanhamento sem apresentar sinais de recorrência. A 

modificação da técnica convencional, através do preenchimento lesional com gaze, tem apresentado na 

literatura baixos índices de recorrência, como observado no presente caso. 
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ASPECTOS CLÍNICOS DA SÍNDROME DE STURGE-WEBER E SUAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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ORIENTADOR: FRANCISCO CÉSAR BARROSO BARBOSA 

RESUMO: 

A Síndrome de Sturge-Weber (SSW) é uma condição de desenvolvimento congênita rara, 

caracterizando-se por uma desordem neurocutânea com malformações vasculares faciais (ManchasVinho 

do Porto) e angiomas envolvendo as leptomeninges e a pele da face, preferencialmente no trajeto dos 

ramos oftálmico (V1) e maxilar (V2) do nervo trigêmeo. Afeta igualmente ambos os sexos. O propósito deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a SSW, destacando seus principais aspectos clínicos e 

estabelecendo uma relação com suas manifestações bucais. Para tanto, foi realizado levantamento 

bibliográfico entre 2005 e 2011, utilizando-se as palavras-chave ´´Síndrome de Sturge-Weber, 

manifestações bucais`` nos indexadores SCIELO, LILACS e PUBMED. Os resultados demonstraram que o 

aspecto clínico mais importante da SSW é a presença, já ao nascimento, do nevo flâmeo, que atinge 

geralmente metade da face e pode estender-se até o pescoço. Outras manifestações clínicas incluem 

epilepsia, retardo mental, calcificações cerebrais, hemiplegia, hemiparestesia contralateral, afecções 

oculares e algumas manifestações bucais, tais como hiperplasia gengival ipsilateral, macroglossia, 

hipertrofia do osso maxilar e má-oclusão, acarretando assimetria facial.A terapia dilantínica pode exacerbar 

a hiperplasia gengival e a presença de placa bacteriana pode intensificar a inflamação do periodonto. 

Portanto, o cirurgião-dentista deve estar apto para reconhecer os sinais e sintomas dessa síndrome, uma vez 

que a mesma apresenta manifestações bucais, a fim de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
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RESUMO: 

Sialolitíase é uma condição caracterizada pela obstrução do ducto excretor das glândulas salivares, 

devido à formação de sialolitos, que são estruturas calcificadas. Acredita-se que se originem da deposição 

de sais de cálcio ao redor de restos orgânicos no lúmen do ducto.Comumente, os sialolitos aparecem nas 

radiografias como massas radiopacas, entretanto, nem todos os cálculos são visíveis nas radiografias 

convencionais, o que não torna irrelevante este exame para complementar o seu diagnóstico. O propósito 

deste trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca da sialolitíase e estabelecer uma relação com a 

importância do exame radiográfico para o auxílio no diagnóstico desta patologia. Para tanto, foi realizado 

levantamento bibliográfico entre 2005 e 2011, utilizando-se as palavras-chave “sialolitíase, exame 

radiográfico”, nos indexadores SCIELO, LILACS e PUBMED. Os resultados demonstraram que a sialolitíase 

submandibular é bem mais frequente, provavelmente pelo fato do trajeto do ducto ser tortuoso, longo e 

ascendente, além da secreção mucóide ser mais espessa. O exame radiográfico apresenta importante 

relevância, para auxiliar no diagnóstico desta lesão, principalmente em radiografias de rotina, 

apresentando-se com diferentes radiopacidades. A elaboração do diagnóstico preciso é essencial para o 

planejamento do tratamento, obtenção de prognóstico favorável e bem-estar do indivíduo. Portanto, o 

cirurgião-dentista deve estar apto a realizar um diagnóstico precoce através de exame clínico e 

radiográfico, uma vez que esta lesão pode ser percebida em exames de rotina. 
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LITERATURA E RELATO DE CASOS 

AUTOR: JULIANA LIMA VELOSO 

CO-AUTORES: 
 

ORIENTADOR: SÉRGIO ANTONIO PEREIRA FREITAS 

RESUMO: 

Introdução - A face relaciona-se a estruturas especiais do neuro e víscero-crânio e, portanto, injúrias a 

essa região requerem atenção e urgência quanto aos cuidados clínicos prestados ao politraumatizado. O 

exame radiográfico deve ser suficientemente amplo para que seus achados tornem possível descobrir ou 

confirmar com razoável certeza a existência de fratura. Porém, é notável a dificuldade de visualização das 

fraturas dos ossos faciais por radiografias convencionais, devido ao alto grau de sobreposição de imagens 

(2D). A TC representa a evolução lógica e natural da imagem convencional ao associar o uso dos raios X à 

informática. Objetivos - Este trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre o tema e 

relatar casos da utilização desse método em traumas faciais. Metodologia – Trata-se de um estudo de 

natureza exploratória, pesquisa baseada em revisão de literatura e relato de casos. Resultados e Análise - 

Além de produzir uma imagem detalhada dos tecidos envolvidos (incluindo moles), o exame tomográfico 

indica extensão, deslocamento e associação de fraturas com alta precisão. Conclusão – Conclui-se que a TC 

apresenta-se como método por imagem de grande valia na avaliação de traumatismos bucomaxilofaciais, 

pois as informações oferecidas contribuem para um diagnóstico preciso e, conseqüentemente, para a 

definição de um adequado plano de tratamento. 
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RESUMO: 

No processo de diagnóstico de diversas patologias do sistema estomatognático é imprescindível à 

realização de uma anamnese criteriosa e um exame físico minucioso na cavidade oral, bem como a 

solicitação de exames complementares mais específicos, quando necessários. Isto porque as patologias 

orais nem sempre manifestam características clínicas que permitem estabelecer diagnóstico, sendo 

adequada a utilização de recursos auxiliares. Dentre os exames complementares, o radiográfico é o de uso 

comum em todas as especialidades e de uso frequente em odontologia. Ele permite que estruturas 

biológicas calcificadas ou não, normais ou patológicas, obtidas através das imagens produzidas pelos raios-

X em uma película sensível seja interpretada visualmente. Esse trabalho visa salientar a importância do 

exame radiográfico no diagnóstico por imagem de lesões patológicas orais. Foi realizada uma revisão de 

literatura nas bases de dados PubMed e SciELO, além de livros e dissertações. Sendo os artigos, datados 

entre os anos de 2007 a 2011, com as palavras-chaves: ”exame radiográfico, diagnóstico por imagens, 

odontologia, lesões orais” na língua inglesa e portuguesa. A análise bibliográfica revelou que apesar da 

existência de métodos de diagnóstico por imagens mais recentes e inovadores, o exame radiográfico 

convencional ainda é o mais utilizado na prática odontológica. Portanto, a realização de radiografias orais 

auxilia na obtenção de um diagnóstico preciso, sendo possível instituir um tratamento adequado, levando a 

um prognóstico favorável, em casos de algumas patologias bucais. 
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RESUMO: 

Hiperplasia hemifacial progressiva é um distúrbio de desenvolvimento raro caracterizado por uma 

acentuada assimetria unilateral das estruturas envolvidas, com crescimento excessivo dos tecidos moles 

orofaciais, dentes e ossos da face. O diagnóstico é realizado logo após o nascimento, e geralmente o 

paciente apresenta distúrbios de comportamento. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi o de 

relatar o caso de uma paciente de 16 anos de idade, portadora de distúrbio de comportamento, que se 

apresentou ao ambulatório de estomatologia da UFC- Sobral portando aumento de volume extra e intra-oral. 

Segundo sua mãe, tais características foram observadas desde o nascimento e aumentaram 

progressivamente com o desenvolvimento corpóreo. Exame intra-oral evidenciou marcado aumento de 

volume em região posterior de maxila direita recoberto por mucosa de aspecto normal. Exames por 

imagem evidenciaram aumento de estruturas ósseas em lado direito da região crânio-maxilo-facial. 

Realizou-se biopsia incisional em região intra-oral afetada, a qual evidenciou tecido ósseo normal, bem 

como gengival compatível com fibromatose. Diante dos achados clínico-imaginológicos e histopatológicos, 

formulou-se o diagnóstico de hiperplasia hemifacial progressiva. Em virtude da não aceitação por parte da 

mãe da paciente, nenhum tratamento cirúrgico foi realizado.A paciente encontra-se em acompanhamento, 

sem apresentar sinais de exacerbação do quadro clínico apresentado. Reforça-se, portanto, a importância 

de um exame clínico meticuloso e um diagnóstico correto por parte do cirurgião-dentista. 
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RESUMO: 

Atualmente percebe-se que a preocupação pela estética facial tem se popularizado e, nesse contexto, 

um dos métodos mais conhecidos é o preenchimento dérmico. Há na literatura relatos de reações adversas 

a esses materiais, as quais irão depender do tipo de substância utilizada. O objetivo do presente trabalho é 

relatar o caso de uma paciente de 57 anos de idade atendida no ambulátório de Estomatologia da 

Universidade Federal do Ceará-Campus de Sobral, queixando-se de nódulos endurecidos intra-orais há 7 

dias acompanhados de edema facial. Ao exame extra-oral, observou-se aumento de volume em face. Ao 

exame intra-oral, evidenciaram-se nódulos de consistência firme em mucosa jugal direita e esquerda, 

coloração normal e não-móveis. Durante a inspeção clínica, a paciente relatou que há cerca de 9 anos 

submeteu-se à aplicação de preenchimento dérmico a base de silicone próximo às comissuras bucais. 

Procedeu-se, com a biopsia incisional e prescrição medicamentosa de corticosteróide. Análise 

histopatológica demonstrou fragmentos de tecido conjuntivo exibindo exuberante presença de vacúolos, 

compatíveis com material exógeno, permeados por infiltrado inflamatório mononuclear. Não foi realizado 

tratamento cirúrgico em virtude do aspecto difuso da lesão, tendo se decidido por acompanhamento clínico. 

A paciente encontra-se em acompanhamento, o qual evidencia regressão das lesões. As reações adversas a 

produtos de preenchimento estético podem ocorrer tardiamente. Dessa forma, reforça-se a importância de 

uma anamnese meticulosa pelo cirurgião-dentista com fins de elucidação diagnóstica. 
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RESUMO: 

Processamento é o termo geral usado para descrever a sequência de eventos requeridos o qual 

converte a imagem latente contida na emulsão sensibilizada do filme, em uma imagem visível e permanente. 

A técnica do processamento consiste na imersão do filme radiográfico em soluções processadoras, com a 

sequência de revelação, lavagem intermediária, fixação, lavagem final e secagem. O objetivo do trabalho é 

demonstrar a influência do tempo de revelação na densidade e qualidade radiográfica. Foram realizadas 

tomadas radiográficas periapicais da região posterior de uma mandíbula, oriunda do laboratório de 

anatomia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), nas quais foram utilizados filmes radiográficos 

periapicais da marca Kodak de sensibilidade E, e tempo de exposição fixo de 0,4 segundos através do 

Aparelho de Raios X de Marca Gnatus, modelo Time-X 66, de 66 Kvp e 6,5 mA. Após a sensibilização, as 

películas foram processadas pelo método tempo/temperatura, variando o tempo de revelação em 20 

segundos, 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos, 2 minutos e 5 minutos, com tempos fixos de 10 

segundos de lavagem intermediária, 10 minutos de fixação e 10 minutos de lavagem final. Após o 

processamento, as radiografias foram avaliadas em negatoscópio apropriado. Os resultados demonstraram 

que a densidade radiográfica é proporcional ao tempo de revelação, entretanto, a partir do tempo de 

revelação de dois minutos, não houve diferença na densidade e qualidade das imagens radiográficas. 

Palavras-chave: controle de qualidade, revelação, filme radiográfico. 
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RESUMO: 

O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO) representa mais de 90% de todos os tumores 

malignos que afetam a cavidade bucal. Na maioria dos casos os principais fatores de risco relacionados a 

esse carcinoma são o uso do tabaco e o consumo de álcool. Entretanto, em uma pequena proporção de 

pacientes sem história de tabagismo e etilismo, ele pode se manifestar, sugerindo a presença de outros 

fatores de risco, como aqueles relacionados às infecções virais pelo HPV. O objetivo desse trabalho é 

mostrar a influência do HPV na instalação do carcinoma de células escamosas oral. Foram utilizadas as 

bases de dados PubMed, BVS e LILACS, empregando-se as seguintes palavras-chave: Carcinoma de 

células escamosas oral e Papiloma Vírus Humano (HPV), o período correspondente foram os últimos 10 

anos. Os HPVs mais encontrados nas lesões positivas são do subtipos:16 e 18. Considerados de alto risco, 

eles possuem a capacidade de estimular a proliferação de células epiteliais orais. As oncoproteínas E6 e E7, 

os dois maiores oncogenes virais expressos no tecido neoplásico, agem estimulando a proliferação celular, 

ligando e inativando proteínas supressoras tumorais do hospedeiro, como a p53 e pRb, respectivamente. A 

E6 pode ainda ativar a telomerase. Assim sendo, as oncoproteínas virais são capazes de transformar 

ceratinócitos primários humanos, desequilibrando o mecanismo regulador do ciclo celular, levando a uma 

progressão genética para CCEO. Conclui-se com isso que a infecção por HPV pode influenciar os 

mecanismos moleculares de carcinogênese oral. 
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RESUMO: 

O câncer de cabeça e pescoço é de grande ocorrência no Brasil e cada vez mais vem crescendo o 

número de pessoas acometidas.De acordo com dados do INCA, no Brasil em 2012, estima-se 14.170 novos 

casos de câncer bucal.O manejo de pacientes tratados com radiação representa um desafio devido às 

complicações posteriores ao tratamento. As altas doses radioativas nas diversas áreas da maxila, mandíbula, 

glândulas salivares e demais regiões da cavidade oral comumente acarretam várias reações indesejadas. A 

diferença da radioterapia em relação à quimioterapia é que esta apresenta uma curta duração e suas 

manifestações orais são significantes apenas por um breve período, que varia de poucas semanas a dois 

meses. O objetivo desse trabalho foi de revisar na literatura as reações adversas que ocorrem no paciente 

com neoplasia de cabeça e pescoço tratado com radioterapia e melhor compreender as consequências 

dessa prática. Para isso, pesquisou-se nos indexadores Scielo e Pubmed, restringindo o período de 

publicações entre 2006 e 2011. Os resultados demonstraram que após a terapia de cabeça e pescoço com 

radiação, as complicações orais tornam-se mais frequentes, muitas vezes, mais graves, podendo causar 

alterações teciduais permanentes. Dentre essas alterações estão: ardência bucal, mucosite oral, xerostomia, 

cárie por radiação, candidose, disgeusia, necrose do tecido mole e osteorradionecrose. Portanto, é de suma 

importância que o cirurgião-dentista tenha conhecimento dessas alterações, propondo o tratamento 

multidisciplinar como a melhor forma de minimizá-las ou até mesmo preveni-las. 
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RESUMO: 

O perfil de pacientes atendidos por Cirurgiões-dentistas vem mudando ao longo dos anos, isso se deve a 

crescente incidência de doenças crônicas. As doenças cardiovasculares representam uma grande parcela 

dessas alterações, sendo a principal causa de morte em todo mundo. O tratamento odontológico em 

pacientes que fazem uso crônico de terapia anticoagulante, deve ser diferenciado, visto que podem 

apresentar complicações. O presente estudo tem como objetivo o relato de um paciente, gênero feminino, 

34 anos, em uso dos anticoagulantes: ácido acetilsalicílico (AAS) e heparina, o qual foi encaminhado ao 

Ambulatório de Pacientes Especiais (NEPE) para adequação oral prévia à cirurgia eletiva de troca de 

válvula cardíaca. Ao exame intra-oral, detectou-se a necessidade de exodontias, com presença de fístula em 

um dos dentes. O planejamento cirúrgico incluiu suspensão da heparina, um dia antes do procedimento 

cirúrgico, e manutenção do AAS. No transoperatório um agente hemostático tópico foi utilizado e o pós-

operatório ocorreu sem intercorrências. Após uma semana, as suturas foram removidas e o parecer 

odontológico foi favorável à realização da cirurgia cardíaca. O conhecimento do manejo odontológico de 

pacientes cardiopatas é fundamental para um tratamento sem intercorrências a saúde geral do indivíduo. 

Uma anamnese detalhada da condição sistêmica do paciente, aliada a exames complementares são 

componentes indispensáveis na elaboração do planejamento clínico, o qual deve ser realizado com bastante 

critério. Vale ressaltar, a integração multiprofissional na correta condução do caso. 
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RESUMO: 

A mucocele resulta da ruptura do ducto de uma glândula salivar, seguido do extravasamento de mucina 

no tecido conjuntivo circunjacente. O lábio inferior é o sítio mais acometido, sendo que outros locais atípicos 

como palato, ventre anterior de língua e mucosa jugal são relatados na literatura. O presente trabalho tem 

como objetivo relatar o caso de um paciente do gênero masculino, 52 anos, normossistêmico que 

compareceu ao ambulatório de estomatologia da UFC campus Sobral, queixando-se de “dois caroços na 

boca”. Ao exame intra-oral; observou-se paciente desdentado total usuário de prótese total dupla; notou-se 

uma lesão bolhosa, pedunculada, consistência amolecida e coloração translúcida que se localizava na 

mucosa próxima a comissura labial no lado direito e uma lesão nodular, pedunculada e de consistência 

fibrosa e coloração semelhante à da mucosa próxima ao fundo de vestíbulo na região anterior da 

mandíbula. Diante da hipótese clínica de mucocele e hiperplasia fibrosa, respectivamente, procedeu-se, 

com a excisão cirúrgica de ambas. Seguido de encaminhamento para avaliação histopatológica, o qual foi 

condizente com a hipótese diagnóstica, evidenciando cavidade semelhante a cisto, revestida por tecido de 

granulação e circundada por fibras de tecido muscular e para a outra, proliferação de fibras colágenas em 

meio a infiltrado inflamatório. Após seis meses de avaliação, o paciente encontra-se sem sinais de 

recorrência. Através do presente relato de caso, reforça-se a importância de um exame clínico acurado 

pelo profissional, bem como a execução de um tratamento específico. 
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RESUMO: 

A púrpura trombocitopênica idiopática(PTI) é um distúrbio hematológico auto-imune de etiologia incerta 

que causa diminuição da contagem de plaquetas, reduzindo a capacidade de coagulação sanguínea. As 

manifestações clínicas são lesões de coloração púrpura, desde petéquias até hemoflictenas. O objetivo 

deste trabalho é relatar o caso de um paciente do sexo masculino, 56 anos, que se apresentou ao 

ambulatório de Estomatologia da UFC-Campus Sobral queixando-se de “bolhas em boca que sangram”. 

Durante a anamnese, o paciente desconhecia ser portador de quaisquer doenças sistêmicas. Ao exame 

extra-oral, observou-se a presença de petéquias e manchas avermelhadas em membros superiores, tórax e 

couro cabeludo. Ao exame intra-oral, percebeu-se a presença de hemoflictenas em região de lábio e 

mucosa jugal, além de petéquias localizadas na língua. Após avaliação do hemograma e constatação de 

plaquetopenia, o paciente foi encaminhado para avaliação hematológica, a qual estabeleceu o diagnóstico 

de PTI e prescreveu o uso oral de corticosteróide. O paciente retornou após um mês, apresentando 

regressão das lesões e aumento relativo na contagem de plaquetas. Porém, no segundo mês, observou-se a 

recidiva das lesões, em concordância com uma nova redução de plaquetas. O paciente está em 

acompanhamento médico-odontológico há 7 meses, apresentando variações no quadro clínico e 

laboratorial. O presente trabalho reforça a importância do cirurgião-dentista quanto à manifestação oral de 

distúrbios hematológicos, visto que os achados orais podem suscitar o diagnóstico precoce dessas 

desordens. 
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RESUMO: 

Os cistos linfoepiteliais são lesões raras em cavidade oral, sendo o assoalho bucal o sítio mais acometido. 

O tecido linfoide oral tem uma estreita relação com o epitélio de revestimento da mucosa o que pode 

influenciar no desenvolvimento destes cistos. Clinicamente, manifestam-se como uma tumefação submucosa 

pequena, normalmente mole à palpação, sendo a coloração branca ou amarelada, e geralmente, são 

assintomáticos. Histologicamente, observa-se cavidade cística revestida por epitélio escamoso estratificado 

sem projeções para o conjuntivo, sendo a presença de tecido linfoide na parede cística o achado mais 

notável. O tratamento baseia-se na excisão cirúrgica. Pretende-se com o presente trabalho apresentar caso 

clínico de múltiplos cistos linfoepiteliais em ventre de língua, ressaltando a importância de um adequado 

diagnóstico. Paciente de 71 anos, sexo feminino, normosistêmica, foi encaminhada ao Ambulatório de 

Estomatologia UFC- Sobral devido à presença de lesão na região de assoalho bucal. Ao exame clínico intra-

oral, evidenciaram-se três lesões nodulares amareladas, de consistência amolecida, sendo duas do lado 

esquerdo e uma do lado direito do ventre de língua, com tamanho aproximado de onze milímetros cada. 

Realizou-se a biópsia excisional das duas lesões do lado esquerdo, com hipótese diagnóstica foi de cisto 

linfoepitelial. Análise histopatológica revelou-se tratar-se de cisto linfoepitelial. Portanto, identifica-se a 

importância de um diagnóstico adequado para o melhor tratamento de lesões na cavidade oral, mesmo 

diante de lesões raras na cavidade oral. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

ABRASÃO ULTRASSÔNICA: UMA ALTERNATIVA PARA A CONFECÇÃO DE PREPAROS 
CAVITÁRIOS EM ODONTOPEDIATRIA 

AUTOR: ANA LUIZA AQUINO RÊGO 

CO-AUTORES: SAMILE MARIA MELO RIBAMAR 
CAMILLE SÁ NOGUEIRA 
MAYARA OLIVEIRA BARROCAS 

ORIENTADOR: JULIANA XIMENES DAMASCENO 

RESUMO: 

Técnicas restauradoras promissoras, que utilizam uma mínima intervenção e apresentam boa aceitação 

por parte do paciente, vêm sendo desenvolvidas mundialmente. Dentre essas técnicas, destaca-se a 

abrasão ultrassônica, que consiste em desgastar esmalte e dentina por meio de vibração em alta freqüência, 

utilizando o aparelho de ultrassom associado à pontas revestidas de diamantes. Objetivando estudar 

abrasão ultrassônica em Odontopediatria, foi realizada uma revisão de literatura pertinente ao assunto, 

através de artigos pesquisados nos bancos de dados e bibliotecas virtuais: Scielo, Pubmed e Bireme, no 

período de 2003 a 2011. Observou-se que essa técnica proporciona um preparo mais conservador da 

estrutura dentária, reduz a necessidade de utilização de anestesia local, diminui o ruído, a vibração e o 

calor, e provoca uma menor sensação de pressão. Essas variáveis contribuem para uma melhor aceitação 

do tratamento por parte dos pacientes pediátricos. Por outro lado, o seu corte é lento, o que pode em 

algumas situações inviabilizar seu uso em Odontopediatria, uma vez que algumas crianças apresentam 

pouca tolerância a um tratamento prolongado. No entanto, os estudos apontam que os pacientes pediátricos 

vêm demonstrando boa aceitação em relação a esse método. Assim, a odontologia dá um grande passo em 

direção às técnicas minimamente invasivas, que possibilitam, além de outros benefícios, a redução do 

desconforto dos pacientes durante a realização de procedimentos restauradores, principalmente para os 

pacientes em idade mais precoce, como os da clínica odontopediátrica. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

ACHADOS DENTÁRIOS EM SÍNDROME DE KABUKI : RELATO DE CASO 

AUTOR: ANA SARAH BOTO NOGUEIRA 

CO-AUTORES: JORDANA DE ANDRADE ALMEIDA 
SABRINA FREITAS ROCHA 
PATRICIA LEAL DANTAS LOBO 

ORIENTADOR: CRISTIANE TOMAZ ROCHA 

RESUMO: 

A síndrome de Kabuki (SK) é uma doença congênita rara e seu diagnóstico clínico é feito com base na 

presença de cinco características principais: face dismórfica, anomalias dermatoglíficas,anormalidades 

esqueléticas,incapacidade mental de leve a moderada e deficiência do crescimento pós-natal.Sua etiologia 

ainda permanece desconhecida,porém há hipótese de um padrão autossômico dominante. O objetivo desse 

trabalho é relatar o caso clínico de uma criança de nove anos com SK, que se apresentou à Clínica de 

Pacientes Especias da FORP-USP, requerendo tratamento odontológico. Ao exame extraoral, observou-se 

fenda palpebral longa; hipertelorismo; sobrancelha arqueada com rarefação de pêlos e terço lateral 

esparso; eversão da parte externa da pálpebra inferior; orelhas grandes, protrusas e amolecidas, com 

implantação baixa; ponta nasal deprimida e septo nasal curto; ptose palpebral e leve déficit de 

desenvolvimento neuropsicomotor.O exame intrabucal revelou mordida aberta anterior, retenção 

prolongada dos dentes decíduos e palato profundo e arqueado. Dois achados na criança não tinham sido 

previamente relatados: dentes supranumerários e dentes taurodônticos na maxila. Um plano de tratamento 

foi elaborado, incluindo remoção cirúrgica dos dentes supranumerários e dos dentes decíduos retidos, além 

de tratamento restaurador e aplicação de selantes. Atualmente, o paciente encontra-se sob 

acompanhamento clínico e radiográfico.A detecção clínica e radiográfica destas características únicas 

dentárias pode ser útil na identificação de crianças que podem ter formas mais leves de SK. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

PROGRAMA PREVENTIVO PARA GESTANTES E BEBÊS – 15 ANOS DE IMPLANTAÇÃO 

AUTOR: ANDRÉ SOUZA DE AGUIAR 

CO-AUTORES: LIDIANE DE MORAIS EVANGELISTA 
CACILDA CASTELO BRANCO LIMA 
GUILHERME CASTRO LIMA SILVA DO AMARAL 

ORIENTADOR: LÚCIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE DEUS MOURA 

RESUMO: 

O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) é um projeto de extensão do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) implantado em 1997, cujas metas estão centradas na 

manutenção e recuperação da saúde bucal de gestantes e crianças na faixa etária de zero a 36 meses. O 

presente trabalho tem por objetivo relatar o PPGB após 15 anos de implantação. O protocolo de execução 

do programa é dividido em quatro etapas: 1. palestras educativas às gestantes; 2. atendimento clínico 

educativo/preventivo a bebês; 3. atendimento clínico de gestantes e 4. palestra às puérperas no “Banco de 

Leite”. Desde a implantação do projeto, há 15 anos, houve a participação de 443 estagiários; 43.136 

gestantes assistiram às palestras educativas; 14.464 bebês foram atendidos; 17.559 bebês retornaram para 

consultas de acompanhamento; 5.486 cremes dentais e 11.676 escovas foram doados; 21.983 aplicações 

tópicas de flúor e 1.043 restaurações pela técnica restauradora atraumática (ART) foram realizadas; 2.738 

crianças foram referenciadas para a clínica odontológica infantil da UFPI; 2254 puérperas assistiram às 

palestras no “Banco de Leite”. Foram publicados 6 artigos em periódicos especializados, 2 teses de 

doutorado (uma concluída e outra em andamento), 13 projetos de iniciação científica e 50 apresentações em 

eventos científicos. Os resultados dos artigos publicados apontam impacto positivo sobre o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis na família e na saúde bucal de indivíduos assistidos pelo projeto. 

Descritores: Odontopediatria, Promoção de Saúde Bucal, Gestação 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

ALEITAMENTO MATERNO: UMA FACA DE DOIS GUMES NA SAÚDE DA CRIANÇA 

AUTOR: ANTONIA EDENIA OLIVEIRA NORTE 

CO-AUTORES: FERNANDA MATIAS DE CARVALHO 
PATRÍCIA LEAL DANTAS LOBO 

ORIENTADOR: CRISTIANE TOMAZ ROCHA 

RESUMO: 

A cárie precoce da infância é uma doença de etiologia multifatorial, resultante da ingestão prolongada e 

frequente de alimentos fermentáveis, como o leite materno ou uso de mamadeiras contendo líquidos 

açucarados, associada à falta de higiene bucal. Existe um consenso de que o aleitamento materno de livre 

demanda e de duração prolongada pode provocar cárie precoce da infância. O hábito de amamentação 

noturno, no qual o fluxo de saliva é reduzido, torna os dentes mais susceptíveis ao processo carioso. O 

objetivo deste trabalho é traçar um paralelo entre a importância da amamentação e o papel do leite materno 

na ocorrência da cárie precoce da infância através de uma revisão de literatura. Foi realizada consulta em 

bancos de dados como o PubMed e o Bireme utilizando as palavras-chaves: aleitamento materno e cárie 

dentária. A maioria dos autores afirma que a relação entre leite materno e cárie só existe quando segue 

alguns critérios, tais como: livre demanda, frequência elevada de mamadas por dia, duração prolongada e 

mamadas noturnas frequentes. O leite possui uma mistura de oligossacarídeos em quantidades ínfimas que 

poderá influenciar no início da infecção. Diante das evidências, verificou-se que não é cariogênico. A 

amamentação natural exclusiva deve ser estimulada até os seis meses, entretanto, após esse período, o 

desmame deve ser encorajado às mães. O papel do Odontopediatra é estabelecer medidas preventivas, 

como a higienização da cavidade bucal do bebê após a amamentação e orientação de dieta com baixa 

cariogenicidade. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

SUCÇÃO DIGITAL: UM HÁBITO BUCAL DELETÉRIO ASSOCIADO À MÁ OCLUSÃO EM CRIANÇAS 
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CO-AUTORES: DANIEL AMORA RODRIGUES SAMPAIO 
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ORIENTADOR: GUTENCILDA COLARES DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

Hábito bucal deletério é tido como um padrão de contração muscular apreendido de natureza complexa 

e caráter inconsciente, que pode acarretar um desequilíbrio nas forças musculares que atuam sobre o 

sistema estomatognático, levando a interferências no desenvolvimento dos maxilares, no correto 

posicionamento dental e nos processos respiratório, de deglutição e fonação. A sucção digital corresponde 

a um dos principais hábitos bucais deletérios. Suas conseqüências são observadas já nos primeiros anos de 

vida, sob a forma de maloclusões, com destaque para a mordida aberta anterior e a mordida cruzada 

posterior. Esse trabalho tem por objetivo expor um dos principais hábitos bucais deletérios que podem 

acometer o indivíduo, mostrando sua etiologia, sua influência no desenvolvimento normal do sistema 

estomatognático e sua relação com a maloclusão em crianças. Na pesquisa, fez-se uma revisão de literatura 

com base em artigos científicos publicados entre 2006 e 2010. A busca se deu nos bancos de dados: 

SciELO, LILACS e MEDLINE; com os descritores: Hábitos Bucais Deletérios, Sucção Digital e Maloclusão. 

Esse tema é de importância para o clínico, pois evidencia a influência de um hábito bucal sobre o 

desenvolvimento normal do indivíduo, cujo momento crucial se dá na infância. Assim, chama a atenção para 

os malefícios oriundos da sucção digital e sua relação com um distúrbio bastante observado em crianças, a 

maloclusão. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

CÁRIE DE MAMADEIRA: ETIOLOGIA MULTIFATORIAL, DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO E 
PREVENÇÃO 
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RESUMO: 

A cárie de mamadeira é um tipo de destruição dental de rápida evolução que acomete crianças de 

pouca idade decorrente do contato de líquidos açucarados fermentáveis da mamadeira com os elementos 

dentais, ou ainda de uma alimentação prolongada no seio materno além da idade considerada normal para 

o desmame. A maneira como se conceitua esse tipo de manifestação da cárie e o conhecimento de fatores 

etiológicos como uma dieta pastosa e cariogênica, ausência de higiene bucal adequada e presença de 

microorganismos cariogênicos determinam a escolha da melhor estratégia de prevenção, diagnóstico e 

tratamento. A lesão cariosa em seu estágio inicial apresenta-se como uma faixa branca de descalcificação no 

terço cervical dos dentes e deve ser diferenciada da hipoplasia de esmalte, uma patologia associada a um 

defeito dos ameloblastos na fase de calcificação da matriz orgânica do esmalte na amelogênese. Logo, para 

uma maior diferenciação, cabe ao profissional da área odontológica a realização de anamnese que viabilize 

conhecer os hábitos alimentares dos pacientes, especialmente no período noturno. Nem sempre a 

prevenção deste tipo de cárie está ao alcance só do profissional. Muitos pais não aceitam a explicação de 

que a adição de adoçantes ao leite ou até mesmo a amamentação prolongada seja a causa do aparecimento 

da cárie. Nesse contexto, é de extrema importância o planejamento de estratégias em Educação e Saúde, 

onde são considerados, por exemplo, a necessidade de visita regular ao Odontopediatra antes e após a 

erupção dos dentes e ações para conscientização de pais e responsáveis. 
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DENTES NATAIS E NEONATAIS: A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DESTA ANOMALIA 
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RESUMO: 

Os dentes natais e neonatais consistem em uma anomalia de erupção, sendo caracterizados por seu 

irrompimento na cavidade oral durante o período intrauterino ou no primeiro mês de vida respectivamente, 

podendo fazer parte da dentição decídua normal ou supranumerária. Objetivou-se revisar a literatura 

acerca dos dentes natais e neonatais, abordando características clínicas, fatores etiológicos, medidas 

terapêuticas e a importância do conhecimento desta anomalia. Para isso, fez-se uso de bancos de dados 

PubMed e SciELO, com os termos: dente decíduo; dentes natais; dentes neonatais; Odontopediatria. Foram 

buscados artigos publicados entre 2008 e 2012. Os dentes natais e neonatais podem apresentar tamanhos e 

forma normais; porém, na maioria das vezes, são pouco desenvolvidos, pequenos, cônicos, amarelados e 

hipoplásicos. Frequentemente, mostram mobilidade acentuada, devido ao pobre desenvolvimento 

radicular, estando a parte coronária fixada pelos tecidos gengivais causando dor e desconforto ao bebê. 

Outro problema gerado por essa dentição anômala é a ulceração traumática no ventre lingual, conhecida 

como doença de Riga-Fede que é causada pelos bordos incisais pontiagudos e cortantes. O 

estabelecimento do plano de tratamento é um desafio para o profissional devido a problemas que poderão 

ser gerados na criança. Concluiu-se que através do conhecimento adequado sobre as características 

clínicas e os possíveis distúrbios aos quais os dentes natais e neonatais estão relacionados, o odontopediatra 

pode dar um diagnóstico precoce e uma abordagem integral à criança. 
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RESUMO: 

O termo AIDS pediátrica é empregado às manifestações clínicas avançadas em portadores do Vírus da 

Imunodeficiência Humana com faixa etária de 0 a 13 anos. Levando em conta o caráter endêmico da AIDS, e 

sua relevância para a odontologia, visto que 70% dos portadores apresentam manifestações 

estomatológicas, cabe ao cirurgião dentista estar capacitado profissionalmente para realizar o diagnóstico 

precoce da doença, para garantir um prognóstico para o paciente. Ademais, é necessário ressaltar o fato de 

apresentar características específicas que a diferem da versão adulta, principalmente pelo fato de os 

portadores ainda não apresentarem um sistema imune completamente aperfeiçoado. Visto a importância de 

se conhecer essa patologia para o melhor atendimento do portador, objetivou-se, com a realização dessa 

pesquisa, analisar na literatura dados referentes à patologia, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre o 

referido tema, e assim auxiliar os odontólogos a tratar de crianças portadoras da mesma. Dessa forma, 

percebeu-se que os portadores de AIDS pediátrica apresentam características clínicas específicas, e 

portanto, o cirurgião-dentista deve ter conhecimento das manifestações orais desta patologia, para que 

possa estabelecer um diagnóstico e tratamento corretos, garantindo-se um melhor prognóstico para o 

paciente. 
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CO-AUTORES: ROBSON DE SOUSA FERREIRA 
LIZANNA ALVES LIMA 
ANA PAULA BRITO DA CUNHA 
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RESUMO: 

O aleitamento materno é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento da criança nos 

primeiros meses de vida, constituindo um elo entre a mãe e o recém-nascido, e sendo a principal fonte de 

nutrientes neste período. No entanto, a falta de informação dos pais sobre a necessidade de higiene dos 

dentes que estão irrompendo, e sobre o potencial cariogênico do leite em horários frequentes, faz com que 

eles permitam que seus filhos adormeçam durante ou logo após a alimentação. Desta forma, o leite 

estagnado sobre os dentes, acrescido de uma redução do fluxo salivar durante o sono, proporciona um 

excelente meio de cultura aos microorganismos acidogênicos da cavidade bucal, propiciando o surgimento 

de cáries precoces de evolução rápida, levando à total destruição do dente. Em um estudo realizado por 

Robert (2002), verificou-se que a lactose encontrada no leite humano é responsável pelo aparecimento de 

lesões cariosas e que possui um potencial cariogênico superior ao leite bovino. É indiscutível a importância 

da amamentação para o recém-nascido, e diante da importância dos dentes decíduos para o adequado 

desenvolvimento e crescimento dos arcos maxilares, organização correta da oclusão e função mastigatória 

e fonoarticulatória, deve-se conscientizar os pais sobre a necessidade de higienização da cavidade bucal 

dos recém-nascidos lactentes, para evitar o surgimento de cáries precoces e consequentemente, perda dos 

dentes decíduos, pois as consequências podem ser desastrosas para a dentição permanente. 
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MANEJO DO PACIENTE INFANTIL NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
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ORIENTADOR: PATRICIA LEAL DANTAS LOBO 

RESUMO: 

O manejo do comportamento é uma metodologia de compreensão destinada a construir um 

relacionamento entre o paciente e o profissional, resultando em laços de confiança, autocontrole da criança 

e alívio do medo e da ansiedade. O comportamento da criança é determinado por uma série de fatores 

variáveis, tais como a idade, o seu relacionamento com os pais, a abordagem do odontopediatra e suas 

experiências passadas. O objetivo deste trabalho é destacar a importância de uma correta abordagem ao 

paciente infantil através de uma revisão de literatura atual nas principais bases de dados. As crianças 

tendem a apresentar algum tipo de reação de defesa no momento do tratamento, por exemplo, 

comportamentos de fuga, imobilização motora ou enfrentamento. Alguns destes comportamentos podem 

interferir diretamente no trabalho do cirurgião-dentista. O ambiente odontológico pode ser considerado um 

fator estressante para a criança e os instrumentos podem ser considerados objetos estranhos e causadores 

de medo. Assim, faz-se necessário promover um ambiente favorável para que as crianças sintam-se bem. O 

estabelecimento de uma comunicação paciente/profissional eficiente é essencial para o sucesso do 

tratamento, além disso, várias técnicas de manejo já consagradas na literatura podem ser utilizadas para 

este fim como a técnica do dizer-mostrar-fazer, reforço positivo, distração, dentre outras. Por tanto, a 

atuação do profissional não deve restringir apenas na execução de procedimentos técnicos, mas também 

em treinamentos adequados para lidar com problemas comportamentais e emocionais do paciente. 
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RESUMO: 

O mesiodens representa a forma mais comum de anomalia dentária de número, apresentando-se de 

forma conóide e com raízes curtas. Essa modalidade de dente supranumerário está localizada entre os 

incisivos centrais superiores, acometendo frequentemente a dentição mista e mais raramente a decídua. A 

presença do mesiodens pode resultar em várias complicações, como: o retardo na erupção dos 

permanentes, alteração no caminho da erupção do permanente sucessor, apinhamento, diastemas e lesões 

císticas. Dentre as formas de tratamento, a intervenção cirúrgica precoce é a mais aconselhável, pois induz 

a erupção espontânea do incisivo permanente, previne a perda de espaço anterior e evita o deslocamento 

da linha média, além de evitar um tratamento cirúrgico e ortodôntico complexo. Dessa forma, o objetivo do 

presente trabalho é relatar o caso de um paciente de 8 anos que se apresentou à Clínica Infantil da 

Universidade Federal do Ceará- Campus Sobral queixando-se de um dente no palato. Ao exame intra-oral, 

observou-se a presença de dois dentes supranumerários na região de incisivos centrais superiores e uma 

extensa má oclusão dos dentes da pré-maxila. Diante do diagnóstico clínico e radiográfico de mesiodens, 

procedeu-se a remoção cirúrgica dos dentes supranumerários. Atualmente, o paciente encontra-se em 

acompanhamento de 6 meses, no qual o mesmo foi encaminhado ao serviço de Ortodontia do Centro de 

Especialidades Odontológicas Regional de Sobral para o reposicionamento e alinhamento dos dentes 

acometidos. 
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ASPECTOS RELEVANTES A SEREM ABORDADOS NA PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA DE 
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RESUMO: 

Com o nascimento do bebê, é comum a preocupação dos pais e cuidadores com a saúde geral e bem-

estar da criança. Logo, a qualidade da saúde bucal é levada em consideração, o que conduz a uma maior 

necessidade sobre o conhecimento odontológico em relação a essa fase da vida. Há alguns tópicos 

importantes a serem abordados em uma primeira consulta odontológica de bebês. Por existirem muitos 

temas mais prevalentes na clínica odontológica, é válido desenvolver um breve estudo sobre o assunto em 

questão. O objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos relevantes abordados na primeira consulta de 

bebês. Será utilizado como fonte de dados artigos e livros atuais relacionados ao assunto, realizando uma 

breve revisão literária. As principais informações a serem dadas referem-se à importância da amamentação 

materna, uso de mamadeira e chupeta, hábitos de higienização adequados e indicados para essa fase, 

período de erupção dentária e suas características como janelas de infectividade, dieta nutricional, cárie de 

primeira infância e importância dos dentes decíduos. Pretende-se com esse trabalho, que esse tema se 

torne cada vez mais abordado e esclarecido, não só entre odontopediatras, mas entre acadêmicos e 

cirurgiões dentistas das diversas especialidades e que possam ser repassados aos pais e/ou cuidadores de 

forma correta e didática. 
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RESUMO: 

Os traumatismos dentários constituem um grave problema, sendo uma das principais ocorrências de 

urgência odontológica. Acometendo principalmente crianças, eles poderão deixar sequelas que as 

acompanharão por toda a vida, gerando, também situações de desconforto para seus familiares e 

responsáveis. Objetivou-se, com este trabalho, revisar a literatura de forma não sistemática, apresentando 

os traumatismos da dentição decídua e as sequelas que atingem os dentes decíduos traumatizados. Para 

tanto, foram consultadas as bases de dados PubMed e SciELO, utilizando-se os termos: traumatismo dentário 

e dentes decíduos (e os correspondentes termos em inglês), buscando-se selecionar artigos publicados 

entre 2003 e 2012. Acometendo menos frequentemente crianças menores de um ano, e aumentando sua 

incidência à medida que a criança começa a andar, os traumatismos dentários acometem a dentição 

decídua com uma frequência de 4 a 30% dos casos, podendo causar descoloração coronária, necrose 

pulpar, reabsorção radicular, obliteração pulpar e perda precoce do elemento dentário. Concluiu-se que o 

profissional deve possuir conhecimentos sobre traumatismos dentários e suas possíveis sequelas, para o 

correto diagnóstico, minimizando, assim, as complicações que possam ocorrer em virtude do trauma, 

evitando futuros problemas estéticos, fonéticos e de mastigação, além da instalação de hábitos bucais 

deletérios. 
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RESUMO: 

Rânula é um termo usado para mucoceles que acometem o assoalho de boca, a causa para a formação 

dessa lesão é o escape de muco (mucoceles) das glândulas salivares de origem traumática. Normalmente a 

fonte de extravasamento de mucina é a glândula submandibular, assim as rânulas podem originar-se do 

ducto submandibular como também das glândulas salivares menores do assoalho de boca. A rânula 

apresenta-se como uma tumefação azulada e flutuante, as localizadas em camadas teciduais mais profundas 

podem apresentar-se com a coloração normal, ela tende a atingir muitos centímetros de diâmetros, 

ocupando todo o assoalho bucal podendo elevar a língua, tende a localizar-se lateralmente à linha média, 

podendo romper e liberar todo o conteúdo mucoso, formando-se novamente. Paciente A.S.V., sexo 

feminino, 6 anos de idade, compareceu à Clínica Infantil do CEO – UFC para realização de atendimento 

odontológico, após anamnese, foi realizado o exame clínico onde verificou-se a presença de um aumento de 

volume na região de assoalho bucal, do lado direito da linha média, de base séssil, nodular e móvel à 

palpação e coloração azulada, que gerava interferência na mastigação e na fala. O plano de tratamento 

incluiu a micromarsupialização com o objetivo de permitir o restabelecimento do ducto da glândula 

sublingual, restabelecendo a comunicação com a cavidade oral. O prognóstico estabelecido foi favorável. 

Após uma semana a paciente retornou para realizar avaliação e controle. Consultas de retorno foram 

marcadas para reavaliação, teendo como cuidado a possível recidiva da lesão. 
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RESUMO: 

A cárie dentária é uma doença de etiologia multifatorial e apresenta os Streptococcus mutans como 

principais microrganismos relacionados. A cárie precoce da infância consiste em um termo utilizado para 

classificar a lesão cariosa presente em crianças com idade até 71 meses de idade, caracterizando- se como 

agressiva, rampante e de sintomatologia dolorosa. A investigação de produtos naturais com atividade 

antimicrobiana para o controle da cárie dental vem atraindo a atenção de muitos pesquisadores, motivados 

principalmente pelo aumento da resistência bacteriana aos antimicrobianos tradicionais e aos efeitos 

adversos frequentemente observados depois do uso de antibióticos e clorexidina. Este trabalho objetiva 

apresentar uma revisão de literatura acerca da atividade antimicrobiana de alguns produtos naturais frente a 

microrganismos formadores de biofilme dentário como a calêndula, a camomila, o alecrim pimenta, a 

própolis, o cravo, a hortelã, o óleo de copaíba e a romã, através da avaliação, de acordo com a literatura 

consultada, da concentração inibitória mínima desses agentes naturais. A literatura relata que tais 

fitoterápicos apresentam ação contra os microrganismos cariogênicos, pela formação de halos de inibição, 

além de outras propriedades como atividade anti-inflamatória, anestésica e analgésica. Assim, as pesquisas 

com fitoterápicos naturais no meio odontológico têm aumentado nos últimos anos devido à busca por novos 

produtos com maior atividade terapêutica, com menor toxicidade e melhor biocompatibilidade, além de 

apresentarem custos mais acessíveis à população. 
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HÁBITOS DELETÉRIOS X ALEITAMENTO MATERNO 
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RESUMO: 

A sucção necessária ao aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento oral adequado, da 

oclusão e da respiração. A persistência de hábitos bucais deletérios em crianças acima de três anos 

aumenta a probabilidade de o arco dental apresentar características oclusais indesejáveis na dentição 

decídua e permanente. Os principais hábitos que suscitam deformidades na oclusão são: onicofagia, 

bruxismo, respiração bucal, interposição lingual, morder objetos e lábios, entre outros, sendo os mais 

típicos hábitos deletérios os de sucção de dedo, chupeta e mamadeira. Apesar de serem desaconselhados 

pela Organização Mundial de Saúde e a Academia Americana de Pediatria, eles ainda são amplamente 

observados pelo desconhecimento da própria mãe destas consequências. Isso pode interferir na 

estimulação e no correto padrão da sucção durante a amamentação e consequente desequilíbrio do sistema 

estomatognático. Este trabalho é uma revisão da literatura a respeito das consequências no sistema 

estomatognático causados pelo desmame precoce relacionado com hábitos deletérios por meio de 

pesquisas indexadas nas bases de dados BIREME e PORTAL CAPES. Palavras-chave: Hábitos deletérios – 

Aleitamento materno – Desenvolvimento infantil 
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RESUMO: 

A anquiloglossia é uma anomalia de desenvolvimento da língua, caracterizada pelo freio lingual curto, 

resultando na limitação dos movimentos da língua. É observada em 1,7% a 4,4% dos recém-nascidos e é 

quatro vezes mais comum em meninos. Nos adultos é mais incomum, sendo estimada em dois a três casos a 

cada 10.000 indivíduos. Pode apresentar manifestações clínicas variadas, desde casos leves e com pouco 

significado clínico até casos raros de anquiloglossia completa, onde a língua é totalmente fusionada ao 

soalho bucal. Alguns pesquisadores afirmam que a anquiloglossia possa contribuir para o desenvolvimento 

da mordida aberta anterior, problemas periodontais e de fonação. Em crianças ou adultos com dificuldades 

funcionais ou periodontais, a frenectomia (liberação do freio com reparo plástico) pode permitir maior 

facilidade de movimentos da língua. Frequentemente em crianças pequenas, recomenda-se que a cirurgia 

seja adiada até 4 ou 5 anos de idade para avaliação de uma possível regressão espontânea do quadro. Em 

agosto de 2012, o paciente J. B. L. S. F., 5 anos, melanoderma, normosistêmico, foi levado à Clínica Infantil da 

Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, no CEO Regional Prof. Ícaro de Sousa, pelos pais. Estes 

apresentaram como queixa principal que o filho tinha a “língua presa”. Após avaliação foi diagnosticada a 

anquiloglossia com indicação de cirurgia de frenectomia lingual. Esta foi realizada em dezembro de 2012. 

Foi realizada consulta de acompanhamento do processo de cicatrização e recuperação da cirurgia e 

encaminhamento ao fonoaudiólogo. 
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RESUMO: 

A gestação é o período no qual ocorre uma sequência de eventos, desde a fecundação do óvulo até a 

formação completa do feto. Nesta fase, uma maior quantidade de hormônios está presente na corrente 

sanguínea, ocasionando alterações no organismo como um todo, e o equilíbrio da cavidade oral é afetado. 

O pré-natal odontológico se refere à construção da saúde bucal antes do nascimento; para tanto, a mulher 

grávida é sensibilizada a fazer parte de um programa de acompanhamento odontológico, aumentando a 

chance de seu bebê ter mais saúde bucal. Este trabalho objetiva abordar as ações preventivas e/ou 

terapêuticas que devem ser executadas pelo cirurgião-dentista no pré-natal odontológico, evidenciando a 

importância de tais atos para a saúde da dentição do bebê. A pesquisa realizada por meio da revisão da 

literatura indexada em base de dados de saúde. Diante do exposto chegou-se a conclusão que o 

conhecimento das alterações relacionadas com o período de gestação é imprescindível para todo cirurgião-

dentista, e que o mesmo deve estar apto para o atendimento destas pacientes, que por possuir 

particularidades, podem ser consideradas especiais. Além disso, é essencial que as mulheres grávidas 

disponham de um serviço odontológico adequado, pois este é o momento mais oportuno para se 

estabelecer medidas de promoção de saúde. 
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RESUMO: 

A mordida aberta anterior pode ser definida como a presença de um trespasse vertical negativo 

existente entre as bordas incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores. Consiste em uma 

discrepância no sentido vertical, o que torna mais difícil a correção e a estabilidade do resultado final. 

Apresenta prognóstico que varia dependendo da gravidade e etiologia a ela associada, podendo ser 

resultante, por exemplo, de irrupção incompleta dos dentes anteriores, alterações nos tecidos linfóides da 

região da orofaringe, persistência de um padrão de deglutição infantil e presença de hábitos bucais 

deletérios renitentes. Quando existe um padrão morfogenético normal, a língua, os lábios e as bochechas 

funcionam como mantenedores da homeostasia local, entretanto, qualquer interferência que ocorra no 

período de crescimento ativo das estruturas da face, pode alterar a morfologia e a função do sistema 

estomatognático, quebrando o equilíbrio dentário e prejudicando o desenvolvimento oclusal e esquelético 

normal. Maus hábitos bucais, como: hábitos de sucção, deglutição atípica com interposição, respiração 

bucal e interposição labial, atuam como fatores desencadeantes. As mordidas abertas podem ser 

classificadas em dentoalveolares e esqueléticas, devendo, antes de intervir, elucidar as possíveis causas, 

bem como a influência que as fases dentárias inserem na decisão do tratamento adequado. Esse trabalho 

relata as diversas etiologias da Mordida Aberta Anterior, bem como o tratamento adequado para cada 

situação clínica. Desde tratamento multidisciplinar, técnicas convencionais e atuais. 
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RESUMO: 

Os mini-implantes ortodônticos (MIO) são dispositivos utilizados como alternativa no tratamento 

ortodôntico e estão sendo cada vez mais incorporados às movimentações consideradas complexas com 

ancoragem convencional. Os MIO tem indicação nos casos de retração de dentes anteriores com 

ancoragem máxima, onde pode realizar movimentos associados, importante nos tratamentos de pacientes 

classe II com overjet acentuado, de ângulo interincisivos aumentado ou de necessidade de retração 

compensatória para fornecer uma harmonia facial e dento alveolar. Objetivou-se revisar a literatura para 

descrever os principais aspectos ortodônticos relacionados à retração anterior utilizando MIO como 

auxiliares na movimentação bem como trazer ao profissional uma visão atual e clara da aplicabilidade desse 

recurso de ancoragem óssea em situações de retração anterior. Assim, buscou-se artigos nos bancos de 

dados PUBMED, ScieLo e LILACS, publicados entre 2002 e 2012 eutilizando como palavras chaves 

(português/inglês): ortodontia, ancoragem óssea, Mini-implantes e retração anterior. Após análise de 

títulos/resumos, foram selecionados 11 artigos. A literatura demonstra que os MIO fornecem bastantes 

benefícios como: eliminação de movimentação indesejada por ancoragem dentária, menor tempo de 

tratamento, menor necessidade de colaboração do paciente e desconforto mínimo. Qualitativamente, os 

benefícios superam as possíveis complicações advindas do seu uso, pois elas podem ser contornadas. Faz-

se necessário a elaboração de mais estudos visando popularizar as aplicações clínicas que os MIO podem 

fornecer. 
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RESUMO: 

Aparelhos ortodônticos removíveis são dispositivos destinados a manter o desenvolvimento normal da 

oclusão ou a interferir no transcurso de uma desarmonia, de modo a restabelecer ou reverter o curso 

normal do desenvolvimento dentofacial. Muitas más oclusões de simples tratamento podem ser corrigidas 

em fases precoces, através de aparelhos ortodônticos removíveis, com bom prognóstico e com grande 

facilidade, desde que o profissional além de saber constui-los, saiba indica-los com precisão e tenha um 

bom conhecimento sobre o desenvolvimento da oclusão, crescimento craneofacial e domine os princípios 

de diagnósticos e planejamento ortodôntico. A escolha de um determinado tipo de tratamento recai 

fundamentalmente, sobre a eficácia deste aliada à facilidade de aplicação pelo profissional, bem como à 

aceitação do método pelo paciente. Estudos mostram que existe uma maior interrupção do tratamento 

associado com o uso de aparelhos ortodônticos removíveis. Diante do exposto, a caracterização desses 

dispositivos dá aos mesmos um glamour maior, tornando-os sublimes aos olhos das crianças e, até dos 

adultos. Aparelhos coloridos com figuras e glitters estimulam o uso, uma vez que as crianças adoram 

mostrar seus aparelhos aos colegas, pois através dos mesmos, revela-se um estilo pessoal. Este trabalho 

procura, através de sequência laboratorial de acrilização ortodôntica por pulverização, demonstrar as 

principias etapas para a confecção e particularidades na caracterização de aparelhos ortodônticos 

removíveis. 
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RESUMO: 

A literatura frequentemente entra em discordância a respeito das reais limitações associadas ao 

tratamento da deficiência maxilar transversal em adultos. Pesquisas recentes têm fornecido resultados que 

ajudam a compreender a fisiologia e o comportamento de suturas na fase pós-puberal frente a essa 

expansão maxilar. Objetiva-se buscar na literatura aspectos fisiopatológicos e morfológicos suturais mais 

recentes que expliquem o difícil prognóstico da expansão maxilar em pacientes adultos. Para isso, foi 

realizada uma busca nos bancos de dados PubMed, SciELO e SCOPUS, nas línguas inglesa e portuguesa, 

em um período de 2002 a 2012, com os seguintes termos: sutura, expansão maxilar e Ortopedia. A hipótese 

de que, em determinada fase da vida, ocorra total obliteração da SPM (sutura palatina mediana) 

provavelmente pode ser abandonada, pois não condiz com os recentes achados científicos. A densidade 

mineral da SPM, que varia com a idade, pode ser capaz de intervir na capacidade fisiológica de reparação 

óssea e na elasticidade sutural da expansão maxilar, e o alto índice dessa densidade pode ser o responsável 

pela contraindicação desse procedimento na vida adulta. As outras suturas presentes no terço médio da 

face, como a frontomaxilar e a pterigomaxilar, parecem apresentar maiores resistências morfológicas do 

que se acreditava. Conclui-se que, apesar da nova filosofia do comportamento dessas suturas, ainda são 

necessárias novas pesquisas que confirmem determinada teoria, a fim de que essa abordagem terapêutica 

em adultos seja efetivada com condutas clínicas mais precisas. 
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RESUMO: 

A expansão lenta da maxila tornou-se um procedimento ortodôntico e/ou ortopédico amplamente 

utilizado no âmbito odontológico-pediátrico. Este procedimento utiliza-se, preferencialmente, de forças 

leves e intermitentes, e deve ser aplicado adequadamente conforme o diagnóstico da má oclusão transversa 

e do tipo de tratamento pretendido. O objetivo do presente trabalho é relatar a eficácia do tratamento de 

expansão lenta da maxila, através da mola de Coffin, em um relato de caso clínico pediátrico no início da 

dentição mista nos seguintes aspectos clínicos: má oclusão transversal da maxila, mordida cruzada e 

espaços aéreos superiores. O relato de caso utilizou um aparelho removível com mola de Coffin e acrílico 

com cobertura oclusal, tendo como objetivo inicial o descruzamento de mordidas. Medições com 

paquímetro digital e escaneamento de modelos foram realizados antes e após a expansão. Em 5 anos e 11 

meses, aumentos transversais na maxila de 5,68mm (intercaninos) e 8,09mm (intermolares) foram 

alcançados, como também uma melhora na oclusão e na simetria facial da paciente. Além desses achados 

clínicos, sugere-se uma melhora dos espaços das vias aéreas superiores através da cefalometria de 

McNamara. Conclui-se que o caso clínico de expansão lenta da maxila supracitado apresentou um 

excelente prognóstico no tratamento da mordida cruzada e da má oclusão transversal, como também a 

sugestão cefalométrica do aumento dos espaços das vias aéreas superiores ao final do tratamento. 
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RESUMO: 

Uma característica frequentemente encontrada em pacientes adultos que se submetem ao tratamento 

ortodôntico são as mutilações e perdas dos molares inferiores. Como consequência da falta dos dentes 

antagonistas é comum à extrusão dos molares superiores o que proporciona ao paciente problemas 

estéticos e dificulta a reabilitação protética dos dentes perdidos. Dentre as opções de tratamentos viáveis a 

intrusão dentária é o menos invasivo. Entretanto, a intrusão de molares é o movimento mais difícil de se 

conseguir ortodonticamente devido ao maior volume radicular desses dentes. O uso aparelhos extrabucais, 

por exemplo, permitem certo grau de movimentação da unidade de ancoragem ou são dependentes da 

colaboração do paciente. A utilização de miniimplantes surge como um novo conceito em ancoragem 

esquelética, o qual não permite a movimentação da unidade de ancoragem frente à mecânica ortodôntica. 

Objetiva-se com o trabalho revisar a efetividade dos miniimplantes ortodônticos na intrusão dos molares 

superiores. Para tanto foram consultadas as bases de dado LILACS e PubMed buscando selecionar artigos 

atuais, de 2006 a 2012, utilizando como descritores “miniimplantes” e “ancoragem ortodôntica”. Os 

miniimplantes permitem movimentos dentários com uma mecânica menos complexa, sem a dependência 

do paciente e, portanto, mais previsíveis. Concluiu-se que o uso de miniimplantes é um excelente recurso 

para tratar a extrusão dentária de molares superiores decorrente de perdas do arco antagonista e 

recuperar o espaço necessário para a reabilitação protética do paciente. 
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TRATAMENTO ORTODÔNTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

AUTOR: LORENA VASCONCELOS VIEIRA 

CO-AUTORES: BRYNY ANGELICA NOBRE LINS 
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RESUMO: 

A reabsorção dentária refere-se a todas as situações em que os tecidos dentários mineralizados são 

eliminados pelas células clásticas em algum ponto da superfície interna ou externa do dente. A reabsorção 

radicular externa (RRE) é um processo multifatorial que resulta na perda de cemento e dentina em 

conseqüência da atividade não controlada de tais células no ligamento periodontal, tendo início no 

periodonto e afetando, posteriormente, as superfícies externas e laterais do dente. Dentre suas possíveis 

causas, pode-se citar: trauma oclusal, reimplante de dentes avulsionados e inflamação periodontal. A RRE 

também é frequentemente observada como efeito indesejável da movimentação ortodôntica, sendo 

considerada o principal fator causal na população ocidental. Além disso, 10% dos casos de reabsorção 

severa são oriundos do tratamento ortodôntico. A investigação e o acompanhamento de tal condição 

odontológica, por meio de exames clínicos e radiográficos, contribuem efetivamente na prevenção da 

perda dentária, sendo o monitoramento realizado através de radiografias periapicais o principal instrumento 

do cirurgião-dentista no combate à RRE. A literatura sobre reabsorção radicular é vasta, porém muito 

controversa em relação aos fatores que realmente interferem na ocorrência e severidade do grau de 

reabsorção durante o tratamento ortodôntico. O objetivo do presente trabalho é, através de uma revisão de 

literatura, discutir os fatores determinantes da reabsorção radicular externa e as vantagens de seu freqüente 

monitoramento, sendo apresentados casos clínicos para ilustração. 
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RESUMO: 

Ao longo dos anos, o diagnóstico e planejamento ortodôntico têm sido realizados através do uso de 

imagens, como radiografias e fotografias, ou modelos das arcadas dentárias. Ultimamente, tem se destacado 

o uso da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), que apresenta uma tecnologia de imagem 

alternativa para adquirir uma imagem em três dimensões, facilitando o diagnostico ortodôntico. Este 

trabalho tem por objetivo ressaltar a importância e aplicações da TCFC no auxílio do diagnóstico e plano de 

tratamento ortodôntico. O método utilizado consistiu numa revisão de literatura utilizando o banco de dados 

MEDLINE, LILACS e SCIELO, restringindo a busca a artigos no período de 2001 a 2012, utilizando TCFC, 

Ortodontia e Aplicações como descritores. A TCFC possibilita acesso a áreas do crânio e da face que não 

poderiam ser alcançadas com o uso de radiografias convencionais. A utilização da TCFC na Ortodontia é 

bastante diversificada, como na avaliação de movimentações dentárias, cefalometria, avaliação do 

crescimento facial, avaliação de caninos impactados (localização, angulação, proximidade com outras 

raízes), reabsorções radiculares decorridas do tratamento, avaliação de via aérea faríngea, guias de 

colocação e posicionamento de mini-implantes e até observação da ATM. Conclusão: a TCFC é um exame 

complementar de diversas aplicações e grande importância para o diagnóstico e plano de tratamento 

ortodôntico uma vez que possibilita imagens tridimensionais em tamanho real das estruturas anatômicas de 

interesse. 
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RESUMO: 

Os efeitos de fármacos na movimentação ortodôntica têm sido avaliados em modelos animais de 

movimentação dentária induzida (MDI), já que estes podem interferir na síntese de mediadores 

inflamatórios, bem como na remodelação óssea. Nesse contexto, objetivou-se revisar as principais classes 

de fármacos que podem interferir na MDI. Para tanto, buscou-se a combinação das palavras-chaves tooth 

movement, NSAIDs, corticosteroids, bisphosphonates e pharmacotherapy na base de dados Pubmed (2002-

2012). Encontraram-se 138 artigos, dos quais foram selecionados 13 estudos em modelos animais, com base 

em títulos/resumos. Destes, 8 estudos analisaram AINEs, corticoides ou paracetamol. Aqueles que utilizaram 

AINEs, tais como diclofenaco, ibuprofeno e aas, ou coxibes, como rofecoxibe, evidenciaram redução da 

MDI em ratos. O mesmo foi observado com o uso agudo ou subagudo dos corticóides dexametasona e 

metilprednisolona, onde houve inibição de tal movimentação. O uso crônico de corticoide, porém, 

determinou aumento da MDI. Por outro lado, quando do uso de paracetamol, celecoxibe ou parecoxibe, não 

houve interferência na MDI. Um estudo observou o efeito de um antialérgico antagonista do receptor H1, 

cetirizina, com redução da MDI. Quatro estudos demonstraram que bisfosfonatos, como alendronato ou 

clodronato, foram capazes de inibir a MDI. Em suma, observou-se que a inibição potente de COX-1 e/ou 2 

ou de mecanismos de ativação osteoclástica causaram redução da MDI, enquanto agentes que fracamente 

afetaram esses mecanismos, não foram capazes de influenciar a MDI. Apoio: PID-UFC. 
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RESUMO: 

Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) ou imunológica é caracterizada por graus variados de 

trombocitopenia e/ou diminuição da função plaquetária, culminando em distúrbios coagulantes. O 

tratamento é baseado em corticoterapia e/ou esplenectomia. Objetiva-se evidenciar etiopatogênese, 

características clínicas relevantes, e cuidados odontológicos de pacientes com PTI a partir de revisão da 

literatura nas bases de dados PubMed e Lilacs, de artigos publicados entre 2002 e 2012, utilizando as 

palavras chave: púrpura trombocitopênica idiopática,tratamento e manifestações orais. A PTI pode ser 

classificada como infantil ou adulta e em aguda ou crônica, sendo mais acometido o sexo feminino. Apesar 

de etiologia desconhecida, suspeita-se de mecanismos auto-imunes com anticorpos dirigidos contra 

constituintes das plaquetas. Clinicamente, pode ser assintomática ou levar à formação de petéquias 

cutâneas, mucosas e sangramentos mucocutâneos, sendo possíveis hemorragias espontâneas graves. No 

cuidado odontológico, é imprescindível a manutenção de higiene oral para prevenir sangramentos 

gengivais e reduzir tratamentos invasivos. Para procedimentos cirúrgicos, podem ser utilizadas medidas 

hemostáticas locais após avaliada a necessidade de reposição plaquetária. A profilaxia antibiótica pode ser 

indicada para pacientes em uso crônico de corticosteroides para evitar infecções. Deve-se estar atento, 

portanto, à história médica e exames complementares de pacientes com PTI, além de realizar 

procedimentos preventivos e minimamente traumáticos, para se alcançar tratamento seguro e eficaz. 
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RESUMO: 

A cardiopatia congênita é uma doença caracterizada por anormalidades do coração e dos grandes vasos 

ao nascimento, causada, geralmente, por defeitos na embriogênese durante a fase que vai da 3ª à 8ª 

semana. Podem ser associadas a fatores genéticos ou ambientais, como a rubéola congênita. O objetivo 

deste trabalho é relacionar as principais manifestações clínicas das cardiopatias congênitas e os principais 

cuidados no atendimento odontológico em crianças cardiopatas. Foi realizada uma revisão bibliográfica 

utilizando as bases de dados Bireme, PubMed, periódicos CAPES e Pergamum, excluindo artigos que não 

fossem da língua portuguesa, inglesa e espanhola. Utilizou-se as palavras-chaves cardiopatias congênitas; 

odontologia; doenças cardíacas. O estudo mostrou que deve ser realizada uma odontologia profilática 

nesses pacientes, tanto através de Instrução de Higiene Bucal (IHB), quanto por profilaxia antibiótica em 

procedimentos invasivos; a fim de evitar bacteremia que agrave o quadro sistêmico do paciente. Além 

disso, é importante salientar outras relações como cianose com isolamento absoluto e tempo de cadeira, ou, 

ainda, anestésicas locais com hipertensão sistêmica. Portanto, o conhecimento das manifestações clínicas 

dessas doenças é extremamente importante para um adequado manejo odontológico. 
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RESUMO: 

Pacientes internados em situações potencialmente graves ou descompensados, merecem um sistema de 

monitorização contínua na Unidade de terapia intensiva (UTI). Estudos recentes mostram que devido a 

higiene bucal ser deficiente nestes pacientes, há um aumento do biofilme com o tempo de internação, 

paralelo aos patógenos respiratórios, sendo esse um reservatório importante. Esta condição desencadeia 

frequentemente periodontites, gengivites, otites, xerostomia, potencializando focos de infecções propícias à 

pneumonia nosocomial. Este trabalho tem como objetivo apontar os aspectos relevantes, que tornam 

indispensável a participação do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar da Unidade de Terapia 

Intensiva. Para a elaboração do trabalho foi realizada uma revisão de literatura a partir das bases de dados 

LILACS, MEDLINE, e SCIELO. Os descritores utilizados para pesquisa foram: alterações bucais, UTI e 

cirurgião-dentista, nos idiomas português e inglês. Foram selecionadas referências que tenham sido 

publicadas nos últimos dez anos. Concluiu-se que é de suma importante a integração do cirurgião-dentista 

com os demais profissionais da Unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que algumas patologias que 

acometem a cavidade bucal sejam evitadas nos pacientes internados, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida, conforto e menor tempo de internação. Palavras - chave: Higiene bucal, UTI, biofilme. 
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RESUMO: 

Atualmente, terapias com bisfosfonatos orais são bastante utilizadas em pacientes com osteoporose. Com 

o expansão da utilização dessas drogas e o aumento do tempo de uso, primeiros relatos de osteonecrose 

dos maxilares associadas à sua utilização tem surgido após realização de procedimentos odontológicos. 

Esse trabalho tem como objetivo revisar as recomendações existentes para o tratamento odontológico de 

pacientes que fazem uso de bisfosfonatos orais. Foi realizada busca bibliográfica nas bases de dados Scielo 

e Pubmed (2003 a 2012), utilizando os descritores: terapia anti-reabsortiva, osteonecrose, bisfosfonatos, 

boca. Os bisfosfonatos orais são drogas que agem inibindo a reabsorção óssea, além de sua ação 

antiangiogênica. Para diminuir o risco de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares em pacientes 

que fazem uso dessa medicação, algumas medidas tem sido recomendadas. Para pacientes sem doença 

cárie e/ou periodontal ativa, tratamento preventivo e consultas periódicas reduzem a necessidade de 

realização futura de procedimento mais invasivos. Utilização de antibióticos previamente e após realização 

de procedimentos odontológicos periodontais (raspagem subgengival) e cirúrgicos (exodontias, implantes) 

devem ser considerados, esclarecendo ao paciente os possíveis riscos de osteonecrose após esses 

procedimentos. Destaca-se a importância do cirurgião-dentista adotar as recomendações existentes para 

realização de procedimentos odontológicos em paciente fazendo uso de bisfosfonatos orais visando 

diminuir os riscos de desenvolvimento de osteonecrose nos maxilares. 
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RESUMO: 

A utilização de implantes dentários (ID) na reabilitação de pacientes irradiados em região de cabeça e 

pescoço é bastante discutida na literatura, adicionalmente o melhor momento de colocação do implante 

ainda gera controvérsias. O estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca da utilização 

de ID em pacientes irradiados. A estratégia de busca utilizou a base de dados PUBMED, no período de 2003 

à 2012, sendo as palavras chaves, implantes dentários, osseointegração e radioterapia. Foram selecionados 

25 artigos científicos, de acordo com critérios de elegibilidade preestabelecidos. Os ID podem ser inseridos 

durante a cirurgia de retirada do tumor (implantes primários) ou após o término da radioterapia (implantes 

secundários). Os implantes primários possuem vantagens, como a reabilitação mais rápida do paciente e 

menores danos à osseointegração. Como desvantagens, podem apresentar a não funcionalidade dos 

implantes, após a cicatrização cirúrgica e a possível recorrência das lesões malignas em torno dos 

implantes. A técnica de implantes secundários é discutida por conta dos riscos dos efeitos danosos da 

radiação (osteorradionecrose). A dosagem de radiação, a localização anatômica (ID), o tipo de implante, o 

tempo pós-radio e terapias adjuntas estão implicadas no sucesso da técnica. Logo, os ID podem ser 

utilizados na reabilitação de pacientes irradiados, porém com uma seleção de casos específicos e um 

planejamento criterioso multidisciplinar. Vale ressaltar a necessidade de mais estudos clínicos para o 

embasamento científico da utilização dos implantes. 
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RESUMO: 

A Sequência de Pierre Robin (SPR) é descrita na literatura como uma tríade de anomalias caracterizadas 

por micrognatia, glossoptose e fissura de palato, sendo descrita pela primeira vez pelo estomatologista 

francês Pierre Robin em 1923, dando-lhe o seu nome. Esse trabalho objetiva descrever as características 

clínicas e o tratamento dos pacientes acometidos pela SPR. Diante disso foram revisados artigos, na língua 

portuguesa e inglesa, publicados entre os anos de 2000 a 2012, através dos bancos de dados BIREME, 

MEDLINE e PubMed, com os termo: Sequência de Pierre Robin e tratamento odontológico. A SPR é uma 

doença congênita que pode ocorrer em várias situações: isoladamente, associado a uma síndrome 

conhecida ou em associação a outros defeitos do desenvolvimento. A sua incidência de 1:8.500 nascidos 

vivos. A etiopatogênese dessa doença não é totalmente conhecida, com alguns autores relacionando-a com 

posições intra-uterinas anômalas e fatores genéticos hereditários. Clinicamente, a tríade se expressa 

principalmente por dificuldades respiratórias, crises recorrentes de cianose, retrações do esterno em 

função da dificuldade respiratória e dificuldades alimentares que são mais frequentes e mais graves no 

período neonatal. A prioridade no tratamento da SPR deve ser a manutenção da permeabilidade das vias 

aéreas e capacidade de alimentação oral, sendo indicado, portanto a glossopexia, traqueostomia, distração 

mandibular, assim como a presença de uma equipe interdisciplinar. 
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RESUMO: 

A insuficiência renal crônica (IRC) é definida pelo progressivo declínio da função renal e, atualmente, tem 

como principais causas a diabetes e a hipertensão. A prevalência da IRC cresce mundialmente, sendo a 

presença de pacientes portadores dessa condição, no consultório odontológico, cada vez mais frequente. 

Dependendo do estágio da IRC, vários aspectos relacionados à doença podem ser identificados na 

cavidade oral, afetando tanto tecidos moles quanto duros. O objetivo deste estudo é fazer uma revisão de 

literatura sobre os achados orais relacionados à IRC. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados 

Lilacs, Scielo e Medline, no período de 2004 a 2011, utilizando as palavras-chave odontologia, insuficiência 

renal e oral. As manifestações orais em pacientes com IRC vão desde alterações em tecidos moles: palidez 

da mucosa, xerostomia, infecções fúngicas, petéquias, odor e estomatite urêmica, a anormalidades ósseas 

advindas do desenvolvimento secundário de hiperparatireoidismo (osteodistrofia, tumor marrom). Atraso na 

erupção dentária e hipoplasia do esmalte também podem ocorrer em crianças com IRC. O conhecimento 

desses achados orais por parte dos cirurgiões-dentistas torna-se importante, pois além da abordagem 

terapêutica correta para essas manifestações, podem auxiliar o diagnóstico e tratamento médico de 

pacientes com IRC através de uma abordagem multidisciplinar. 
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RESUMO: 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e persistentes da tensão sanguínea (pressão sistólica ≥ 140mmHg e diastólica ≥ 90mmHg). A 

prevalência de HAS na população adulta brasileira varia de 22,3-43,9%. Os dados mostram que os 

hipertensos irão representar uma proporção significativa nos consultórios odontológicos. O estudo tem 

como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca do tratamento odontológico de pacientes com HAS. 

A estratégia de busca utilizou as bases de dados PUBMED e SCIELO, no período de 2000 à 2012. Os artigos 

científicos foram selecionados através de critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Uma anamnese 

criteriosa, avaliando o histórico médico, associada a um bom exame físico, com verificação dos sinais vitais, 

são fundamentais no diagnóstico e planejamento dos casos de HAS. Manifestações orais, por conta do uso 

crônico de anti-hipertensivos, podem ser identificadas nessa fase. O uso de anestésicos com vasoconstritor 

ainda geram dúvidas. Esses anestésicos devem ser utilizados com cautela, controlando a dor e evitando 

episódios de estresse durante o procedimento. O protocolo para controle de ansiedade pode ser uma 

ferramenta importante no controle da pressão arterial. A prescrição medicamentosa, no pós-tratamento, 

deve ser realizada evitando interações deletérias. Logo, o cirurgião-dentista deve estar apto para o 

atendimento de pacientes com HAS, estando atento as peculiaridades dessa condição. Vale ressaltar, a 

importância da proximidade entre o dentista e o médico cardiologista. 
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RESUMO: 

Pacientes Especiais são todos os pacientes que apresentam qualquer condição que os façam necessitar 

de atendimento diferenciado por um período ou por toda sua vida, como portadores de doenças infecto-

contagiosas, alterações sistêmicas, e neurológicas. O Núcleo de Estudo em Pacientes Especiais (NEPE) da 

Universidade Federal do Ceará atua há 12 anos como projeto de extensão, oferecendo atendimento 

especializado a esses pacientes e proporcionando maior vivência teórica e clínica aos acadêmicos que 

integram o projeto. Este trabalho tem como objetivo divulgar as ações realizadas pelo NEPE no ano de 2011. 

Foram coletadas fichas clínicas dos pacientes atendidos em 2011, nas quais foram observados o tipo e a 

quantidade de procedimentos realizados, a doença base e o número de pacientes atendidos. Encontrou-se 

que a maior demanda foi de pacientes em preparo para transplante renal, observando também a presença 

de doenças raras como Síndrome Behçet. Foram realizadas 128 cirurgias, 28 tratamentos endodônticos, 174 

procedimentos periodontais, e 157 restaurações, totalizando 487 procedimentos em 164 pacientes. Ressalta-

se, porém, que havia cerca de 152 pacientes na lista de espera. Apesar de ser Centro de Referência de 

atendimento a pacientes especiais no Ceará, como projeto de extensão, o NEPE possui demanda acima da 

sua capacidade, o que ressalta a necessidade de ampliação desse atendimento por outros centros públicos 

de referência e da inserção de dentistas especializados em equipes multidisciplinares. 
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RESUMO: 

É crescente o número de transplantes de órgãos sólidos,visto que esse tipo de cirurgia tornou-se viável 

com o advento de drogas imunossupressoras que contribuem na diminuição das taxas de 

rejeição.Juntamente à evolução dos fármacos imunossupressores e das técnicas cirúrgicas, os riscos pós-

operatórios passaram a ser mais conhecidos, sendo a infecção, principalmente a bacteriana,um dos 

principais motivos do insucesso do transplante. Dessa maneira,microorganismos orais tornam-se uma 

ameaça em potencial,embora estes não sejam comumente citados como promotores de infecções pós-

transplante na literatura.Realizou-se uma revisão bibliográfica de 2002 a 2012, nas bibliotecas virtuais 

Pubmed e Bireme com os descritores, antibioticoprofilaxia,imunossupressão e transplante de órgãos, a fim 

de avaliar a forma mais segura de realizar procedimentos odontológicos nesses casos.Observou-se que, 

durante os primeiros 6 meses,sugere-se a não realização de procedimentos odontológicos eletivos, devido 

a imunossupressão medicamentosa a que esses pacientes estão submetidos.Após esse período,a realização 

da profilaxia antibiótica previamente a procedimentos odontológicos invasivos vem sendo utilizada a fim de 

evitar a infecção bacteriana,porém,essa recomendação não é um consenso, devido à falta de estudos 

conclusivos sobre esse tema.É fundamental que o cirurgião-dentista esteja ciente das principais alterações 

orais encontradas nestes pacientes,e que conheça suas necessidades de tratamento,a fim de adotar 

condutas visando à remoção dos focos infecciosos e eliminação do risco pós-operatório. 
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RESUMO: 

A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – é uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), que acomete cerca de 630 mil pessoas no Brasil (OMS, 2010). Na 

odontologia, o desconhecimento inicial da doença e de seus aspectos clínicos, além do preconceito, causou 

sérias restrições no tratamento desses pacientes. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da 

literatura recente, sobre as interações farmacológicas no atendimento odontológico de pacientes HIV-

soropositivos ou com AIDS. Para tanto, foram utilizadas as bases de dados eletrônicas (Pubmed e Lilacs) 

com as palavras-chaves “tratamento odontológico, HIV/AIDS, interações farmacológicas”. A análise da 

literatura consultada demonstrou que é de extrema importância que o odontólogo tenha conhecimento de 

interações como a potencialização do efeito do midazolam quando associado a certos antifúngicos, a 

possível ocorrência do aumento da pressão arterial e de arritmias cardíacas quando ocorre interação entre 

antidepressivos tricíclicos e soluções anestésicas contendo vasoconstritores do tipo aminas 

simpatomiméticas e o possível aumento de níveis sanguíneos de substâncias de uso odontológico quando 

associadas a antirretrovirais que inibem enzimas responsáveis pela metabolização destas drogas. Com o 

resultado, podemos concluir que para que o tratamento odontológico seja seguro para ambos, paciente e 

profissional, este último deve estar ciente dos medicamentos utilizados pelo primeiro, bem como as 

possíveis interações que possam resultar em intercorrências clínicas. 
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RESUMO: 

O autismo, transtorno neuropsiquiátrico que resulta de uma desordem orgânica caracterizada por 

anormalidades no sistema límbico e cerebelo, desenvolve-se na infância precoce e se caracteriza por um 

isolamento extremo do indivíduo que o torna incapaz de estabelecer relações normais com as pessoas e 

situações. A odontologia tem grande influência no cuidado e tratamento desses pacientes, pois a saúde 

bucal geralmente é negligenciada em função das preocupações relacionadas diretamente à doença. Assim, 

objetivou-se destacar a importância do conhecimento do cirurgião-dentista (CD) sobre o autismo e as 

peculiaridades nesse atendimento. Realizou-se, uma busca bibliográfica na base de dados SCIELO com as 

palavras-chave autismo e saúde bucal. A análise dos artigos revelou que os pacientes com autismo 

apresentam dificuldade de concentração, falta de co-ordenação motora, dificuldade de relacionamento e 

apego inexplicado a objetos. Estes aspectos modificam a conduta do CD em relação à abordagem e 

tratamento desses pacientes que podem apresentar altos índices de placa e má condição periodontal. O CD 

deve ainda estar familiarizado com os medicamentos usados por esses pacientes já que muitos desses 

fármacos causam reações orofaciais e sistêmicas e podem apresentar interações adversas com agentes 

terapêuticos odontológicos. Sendo assim, destaca-se a importância do preparo do CD em relação ao 

manejo e tratamento do paciente autista, assim como da ação da equipe multidisciplinar juntamente com a 

co-operação da família para que sejam realizados tratamentos eficazes e de promoção de saúde. 
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RESUMO: 

Tendo como etiologia um acidente genético, ocasionando a trissomia do cromossomo 21, a Síndrome de 

Down ocorre em uma proporção de 1 para 800 nascimentos, podendo esse número sofrer aumento em 

decorrência da idade materna avançada durante a gestação. Os portadores dessa disfunção genética 

podem apresentar alterações psicológicas, como déficit intelectual e distúrbios de comportamento e 

alterações físicas que vêm a se manifestar em todo o organismo, incluindo a região orofacial. Esses 

pacientes, de maneira geral, são indivíduos dóceis e bem cooperativos ao tratamento odontológico, 

entretanto podem apresentar alterações comportamentais, dificultando assim a intervenção profissional. 

Salivação escassa; língua proturosa, fissurada, com um tamanho maior e hipertrofia papilar; cavidade oral e 

maxila subdesenvolvida; palato estreito e profundo; alterações na morfologia, época e ordem de erupção 

dos dentes; maloclusão; apinhamento dentário; musculatura facial hipotônica; ponte nasal pouco 

desenvolvida; cabeça achatada; pescoço curto e espesso são algumas das alterações que acometem a 

região orofacial. Esse estudo possui como metodologia uma revisão literária que se objetiva a explanar, aos 

profissionais e acadêmicos de odontologia, as alterações anatômicas e psíquicas dos indivíduos acometidos 

por essa condição e como se deve proceder perante elas. Tendo como justificativa a relevância do seu 

conhecimento para que se possa realizar um atendimento odontológico humanizado e de qualidade a esta 

clientela. 
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PACIENTES COM PRÓTESES ARTICULARES OU MAMÁRIAS NECESSITAM DE PROFILAXIA 
ANTIBIÓTICA PRÉVIA AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO? 
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RESUMO: 

Com o aprimoramento na confecção de próteses reconstrutoras ortopédicas e mamárias e aumento no 

número de cirurgias relacionadas, o cirurgião dentista tem se deparado cada vez mais com pacientes 

usuários desses tipos de próteses no consultório odontológico. A profilaxia antibiótica (PA) busca reduzir o 

risco de infecção à distância proveniente da bacteremia transitória, sendo essa medida uma prática 

amplamente discutida quanto as suas indicações em Odontologia. O objetivo do presente estudo é revisar a 

literatura acerca da necessidade de realização da PA prévia ao tratamento odontológico de pacientes 

portadores de próteses articulares ou mamárias. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas 

bibliotecas virtuais PubMed e Bireme, utilizando as palavras chaves: profilaxia antibiótica, procedimento 

odontológico, prótese articular e prótese mamária no período de 2002 a 2012. Apesar de não haver um 

consenso entre os autores devido à falta de evidências científicas, a maior parte deles indica a PA antes da 

realização de procedimentos odontológicos cruentos em pacientes com prótese articular com infecção 

prévia da prótese e em caso de artropatias inflamatórias. Para prótese mamária, há indicação para pacientes 

com infecção prévia de implantes estéticos e em todos os casos de implantes reconstrutivos devido a 

câncer de mama. O cirurgião dentista deve ser capaz de avaliar as situações que sejam indicativas de PA 

em pacientes portadores de próteses articulares ou mamárias, proporcionando assim um tratamento 

odontológico seguro e sem complicações infecciosas. 
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RESUMO: 

A osteogênese imperfeita consiste em uma desordem rara caracterizada pela síntese ou quantidade 

anormal de tecido conjuntivo. Clinicamente pode se observar alterações ósseas, oculares e dento-faciais. O 

objetivo do presente trabalho foi o de relatar o caso de um paciente do sexo masculino, 10 anos de idade, 

encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas Municipal de Sobral para remoção de dentes 

decíduos em esfoliação. Durante a anamnese, a mãe do paciente afirmou que o mesmo era portador de 

osteogênese imperfeita em acompanhamento médico desde o nascimento, em uso de pamidronato 

intravenoso, com histórico de diversas cirurgias ortopédicas. Ao exame extra-oral, observou-se baixa 

estatura e arqueamento dos membros inferiores. Ao exame clínico intra-oral foi observada presença de 

dentes opalescentes, com aspecto semelhante à dentinogênese imperfeita. Exames radiográficos revelaram 

baixa densidade óssea, delgada espessura de dentina, alargamento de câmaras pulpares e condutos 

radiculares. Realizou-se avaliação de necessidades odontológicas, tendo sido realizada exodontia dos 

dentes 53, 74 e 75, bem como aplicação de selante, profilaxia e aplicação tópica de flúor. Embora não haja 

um tratamento definitivo para esta desordem, faz-se necessário o acompanhamento destes pacientes pelo 

cirurgião-dentista, visto que o uso de bifosfonatos, seja intravenoso ou oral, pode acarretar alterações no 

plano de tratamento odontológico. Além disso, reforça-se a importância do cirurgião-dentista junto às 

equipes médicas que fazem o atendimento clínico de tais pacientes. 
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RESUMO: 

Os tumores odontogênicos são lesões de comportamentos clínicos diversos. Algumas dessas lesões são 

verdadeiras neoplasias, porém raramente possuem caráter de malignidade. São divididos em três grupos 

de acordo com a sua origem: epiteliais, ectomesênquimais e mistos. Dessa maneira, o presente trabalho 

tem o objetivo de abordar os principais tumores odontogênicos, identificando suas características clínicas e 

radiográficas. A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura em livros da área odontológica e 

nas bases de dados específicas de saúde, Medline, BBO e Scielo. Concluiu-se que é importante o 

conhecimento dessas patologias, já que as mesmas podem provocar deformações ósseas, reabsorções 

dentárias e estar associadas a dentes impactados, prejudicando assim a qualidade de vida do paciente. 
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RESUMO: 

O neuroma traumático é descrito como uma lesão reativa, pouco freqüente na mucosa oral. 

Histologicamente apresenta uma proliferação de axônios através dos tubos de células de Schwann 

proliferantes, dando um aspecto clínico intumescido. Sua etiologia está relacionada a traumas que levem a 

transecção parcial ou total de um nervo periférico. Objetivando realizar uma revisão da literatura sobre a 

patogênese desta lesão e o seu diagnostico clínico e laboratorial, foi realizado um levantamento 

bibliográfico nos bancos de dados e bibliotecas virtuais: Scielo, Pubmed e Medline, com os descritores: 

neuroma traumático, mucosa oral, patogênese e diagnóstico, no período de 2002 a 2011, nos idiomas inglês 

e português. Apesar da associação do trauma com a etiologia desta lesão, existem casos onde o mesmo não 

é indicado, sendo, portanto, desconhecida a etiologia. A biópsia é realizada para confirmar diagnóstico, 

contudo o questionamento ao paciente sobre traumas prévios na cavidade oral é pertinente para indicar o 

diagnóstico. Se os achados no exame clínico e na biópsia forem insuficientes, exames complementares 

específicos podem ser solicitados como a imunoistoquímica. Os marcadores frequentemente usados nesse 

exame são as proteínas S-100, Proteína do Neurofilamento e o Antígeno Epitelial de Membrana(EMA), 

afastando a possibilidade de Neurofibromatose. Pode-se inferir, portanto, que o neuroma traumático possui 

origem ainda controversa e o mesmo deve ser visto com atenção especial pelo profissional, tendo em vista 

que este mimetiza outras entidades de curso clínico agressivo. 
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RESUMO: 

O carcinoma de células escamosas bucal, também denominado de carcinoma espinocelular ou 

carcinoma epidermóide, é a neoplasia maligna mais comum da cavidade bucal e se desenvolve como 

consequência de múltiplos eventos moleculares que causam danos genéticos, promovendo alterações que 

interferem na estrutura do DNA celular. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estimam-se 

9.990 casos novos de câncer da cavidade oral em homens e 4.180 em mulheres, para o Brasil, no ano de 

2012. Aproximadamente 94% de todas as malignidades orais são carcinomas de células escamosas, 

ocorrendo predominantemente em homens com mais de 40 anos de idade, tabagistas/ex-tabagistas e 

etilistas/ex-etilistas. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a influência do 

tabaco e do álcool no desenvolvimento dessa malignidade oral. Para realização desse trabalho foram feitas 

pesquisas em banco de dados do, BIREME e PORTAL CAPES que tenham sido publicadas nos últimos 10 

anos. Diante dessa problemática, busca-se evidenciar que, apesar do câncer de boca ser uma doença 

multifatorial, o tabaco e o álcool apresentam-se como os mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento da neoplasia e, para uma efetiva prevenção da doença, estaria caracterizada a não 

utilização desses fatores. Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas. Câncer bucal. Tabaco. Álcool. 
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RESUMO: 

O cisto do ducto salivar, também conhecido como cisto mucoso de retenção, constitui-se como uma 

lesão incomum das glândulas salivares menores, com etiologia relacionada à obstrução total ou parcial do 

ducto salivar de glândulas salivares. Dessa forma o objetivo do presente trabalho foi o de relatar o caso de 

um paciente de 78 anos de idade que foi encaminhado ao serviço de estomatologia da Universidade 

Federal do Ceará Campus Sobral para avaliação de lesão em região de palato. Exame clínico extra-oral não 

evidenciou alterações dignas de nota. Ao exame clínico intra-oral não foi observada a presença de lesão em 

palato, conforme o motivo de encaminhamento. Entretanto, através de inspeção e palpação, constatou-se a 

presença de uma lesão nodular, localizada em mucosa labial e de coloração semelhante à mucosa, a qual 

não havia sido identificada previamente pelo paciente. Diante da hipótese clínica principal, optou-se pela 

biópsia excisional. Através da análise histopatológica evidenciou-se cavidade cística revestida por epitélio 

ductal glandular contendo em seu interior material eosinofílico compatível com mucina, o que conduziu ao 

diagnóstico de cisto do ducto salivar. Atualmente, o paciente encontra-se em acompanhamento clínico, não 

tendo sido observados sinais de recorrência. Embora o cisto do ducto salivar seja considerado uma 

condição incomum em cavidade bucal, torna-se importante a inclusão, pelo cirurgião-dentista, desta lesão 

no diagnóstico diferencial de lesões que acometam o lábio superior, mesmo que relativamente raro para 

este sítio anatômico. 
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RESUMO: 

Lesões cancerizáveis ou lesões potencialmente malignas são caracterizadas por apresentarem 

capacidade de transformação maligna, principalmente quando associados aos fatores de risco 

(tabaco,álcool, raios ultravioletas, fatores genéticos, etc.).O objetivo deste trabalho é apresentar as 

principais lesões que possuem maior potencial de transformação maligna, discutir sobre suas características 

clínicas e sobre suas principais formas de prevenção.Foi realizada a busca no Pubmednos descritores em 

ciências da saúde com as seguintes palavras-chaves: “cancerouslesions” e “potentiallymalignantlesions”. As 

principais lesões cancerizáveis encontradas na literatura foram: leucoplasia, líquen plano, eritroplasia, 

queiliteactínica, eritroleucoplasia e leucoplasia verrucosa proliferativa.Portanto, haverá discussão acerca 

dos principais sítios de localização, das características clínicasintra-orais, dos principais fatores de risco, 

além de enfatizar nas formas de prevenção. A biópsia excisional ou incisional é um importante 

procedimento para a confirmação da hipótese diagnóstica, principalmente quando aliada aos achados 

clínicos,visto que através da observação microscópica é possível a visualização do grau de displasia celular, 

que caracteriza o grau de malignidade da lesão.É válido ressaltar a importânciade uma anamnese detalhada 

e de um exame clínico minuciosopara o diagnóstico precoce, a fim de ser aplicadoo tratamento mais 

adequado e a promoção de um prognóstico mais favorável possível, principalmente para pacientes com 

risco de câncer bucal. 
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PACIENTES EM USO DE BIFOSFONATO: UMA REALIDADE ODONTOLÓGICA 
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RESUMO: 

O trabalho tem como objetivo alertar cirurgiões-dentistas, bem como acadêmicos, a respeito do uso de 

bifosfonato e seus possíveis efeitos colaterais sobre o tecido ósseo. Estes fármacos são utilizados para o 

tratamento e prevenção de patologias ósseas, atuando diretamente sobre a remodelação e vascularização 

óssea de forma ainda não esclarecida. A osteonecrose associada aos bifosfonatos será o tema de maior 

relevância, sendo ainda apresentados os fatores de risco, aspectos etiológicos, clínicos, terapêuticos e 

preventivos desta doença. De acordo com a literatura, conclui-se que: O uso de medicamentos da classe 

dos bifosfonatos pode levar à osteonecrose dos maxilares; Qualquer intervenção odontológica óssea pode 

desencadear tal processo; Não há relatos de tratamentos eficazes para osteonecrose; Os profissionais 

devem estar cientes das complicações advindas do uso destes medicamentos, orientar e acompanhar seus 

pacientes para que possíveis complicações possam ser aceitas e administradas. Dada as sérias 

complicações associadas ao complexo maxilar, é imprescindível que todo tratamento com bifosfonato seja 

precedido por uma consulta odontológica preventiva com o intuito e eliminar focos potenciais de infecção. 

Extrações dentárias estratégicas, adequação do meio bucal, bem como a adaptação satisfatória das 

próteses dentárias são necessárias para evitar possíveis complicações. 
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RESUMO: 

É uma micose sistêmica humana causada pela espécie Paracoccidioides brasiliensis, um fungo 

assexuado, termodimórfico que submetido a temperatura de 19oC a 28oC está na forma de micélio e em 

torno de 36,5 oC apresenta-se como levedura, a forma infectante, que promove uma inflamação crônica 

granulomatosa. Os propágulos infectantes são inalados, chegam aos pulmões, gerando apenas a infecção 

assintomática ou oligossintomática ou podendo evoluir para a doença que varia em duas formas: aguda ou 

crônica, a qual divide-se em unifocal ou multifocal a depender da disseminação via hematogênica ou 

linfática. As manifestações orais apresentam-se ulceradas, com contornos e bordas irregulares, superfície 

granulomatosa e aspecto moriforme, ocasionando, na sua forma avançada, perda óssea. Objetivamos com 

este trabalho discorrer sobre a paracoccidioidomicose e apresentar suas manifestações clínicas orais. Para 

isso foi realizado uma busca nas bases de dados Pubmed e Scielo, buscando selecionar artigos de 2007 a 

2012, utilizando Paracoccidioidomicose como descritor (Decs). Dessa forma, podemos concluir que as 

manifestações orais ocasionadas pela doença geram ao paciente, dificuldades de alimentação, desconforto, 

devido às dores, e perda óssea causando exposição das raízes dentárias. Cabe ao cirurgião dentista 

identificar os aspectos clínicos, encaminhar o paciente ao médico infectologista e acompanhar a progressão 

da doença a fim de verificar a eficácia do tratamento. 
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RESUMO: 

A sialorreia ou salivação excessiva é uma condição incomum que pode estar associada a diversas 

causas. Seu estudo como abordagem científica se justifica, uma vez que o excesso de produção de saliva 

tipicamente pode causar constrangimento social aos pacientes evidenciando: aspecto desagradável, 

incômodo, de odor desagradável pelo acúmulo constante de saliva, bem como pode ser indicativo da 

presença de outras doenças. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre 

as características clínicas da sialorreia bem como suas possíveis causas, destacando-se entre as opções de 

tratamento uso de drogas com efeitos anti-colinérgicos, drogas antiparkinsonianas, tratamento cirúrgico dos 

ductos ou glândulas salivares, radioterapia, e, mais recentemente, a aplicação de toxina botulínica nas 

glândulas salivares. O protocolo foi elaborado baseado na literatura por meio da análise bibliográfica de 

autores a partir das bases de dados LILACS, MEDLINE, Scielo relacionadas à biblioteca virtual BIREME que 

tenham sido publicados nos últimos dez anos, no período de abril a maio de 2012. Utilizou-se os descritores: 

sialorreia, neuropatia e glândulas salivares. É relevante a atuação do cirurgião-dentista na identificação e 

tratamento da sialorreia, buscando proporcionar uma melhor qualidade de vida, ao reduzir o 

constrangimento dos pacientes em seus relacionamentos. 
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RESUMO: 

A síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença que acomete o sistema imunológico humana 

reduzindo progressivamente a eficácia do sistema imunológico e deixando as pessoas suscetíveis a 

infecções oportunistas e tumores. Há muitos anos essa síndrome tem afetado uma quantidade significante de 

indivíduos em todo mundo. Estima-se que nos últimos 25 anos cerca de 65 milhões de pessoas tornaram-se 

infectadas pelo vírus do HIV, apresentando sintomas dos mais variados possíveis, como a febre, cefaleia, 

artralgia, fotofobia dentre outros. Na cavidade bucal desses pacientes, verifica-se a presença de uma série 

de lesões associada à infecção pelo vírus da AIDS. Candidíase, Leucoplasia pilosa oral, sarcoma de kaposi e 

linfadenopatia generalizada persistente são exemplos comuns de serem detectados na cavidade oral desses 

indivíduos, contribuindo significativamente para o processo de diagnóstico dessa enfermidade. O objetivo 

do presente trabalho será expor através de uma revisão literária as manifestações bucais encontradas em 

indivíduos portadores do vírus do HIV. Para realização desse trabalho foram feitas pesquisas em banco de 

dados do, BIREME e PORTAL CAPES que tenham sido publicadas nos últimos 10 anos. Diante do exposto, 

constata-se a importância de informações apresentadas para estudantes e profissionais de Odontologia 

acerca das lesões acometidas na cavidade bucal dos pacientes soropositivos possibilita identificação de 

lesões oportunistas com diagnóstico precoce da doença e instituição do tratamento. Palavras-chave: 

Patologia bucal – Odontologia- Soropositividade para HIV 
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RESUMO: 

O câncer de cavidade oral é a 5ª neoplasia mais freqüente em adultos, apresentando alta taxa de 

mortalidade principalmente quando diagnosticado tardiamente. O carcinoma de células escamosas (CEC) é 

o câncer oral mais freqüente e tem as metástases como a principal causa de óbito. Um elevado grau de 

metástases para linfonodos cervicais utiliza a via linfática como principal mecanismo de disseminação dos 

CEC de cabeça e pescoço. Estudos relacionam o processo metastático linfonodal com receptores de 

quimiocinas em CEC orais. É objetivo deste trabalho realizar uma revisão de literatura quanto a 

participação dos receptores de quimiocinas na metástase linfonodal em CEC orais. Realizou-se um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, Lilacs e Portal Capes do período de 2004 a 2011, 

utilizando os descritores câncer oral, quimiocinas, metástases e carcinoma de células escamosas oral. 

Selecionou-se 28 artigos de estudos prospectivos, observacionais e experimentais no idioma inglês. As 

quimiocinas podem apresentar múltiplos papéis no crescimento do tumor, invasão e metástase através da 

indução da transformação celular, angiogênese e secreção de proteases. A maioria dos tumores exibe um 

padrão específico de metástase para determinados órgãos, esta atração pode ser mediada por receptores 

de quimiocinas que são atraídas por ligantes expressos nos órgão-alvo. Assim é possível verificar a 

participação de determinadas quimiocinas no processo de metástases em CEC oral, cuja expressão, no 

futuro, poderá configurar-se como fator preditivo de metástase regional do câncer de boca. 
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RESUMO: 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença fúngica sistêmica, com elevado acometimento na 

América Latina (especialmente no Brasil). Esse trabalho objetiva descrever as características das lesões 

orais da PCM e os exames complementares relacionados ao diagnóstico desta enfermidade. Diante disso 

foram revisados artigos, na língua portuguesa e inglesa, publicados entre os anos de 2002 a 2012, através 

do banco de dados BIREME, MEDLINE e PubMed, com os termos: paracoccidioidomicose crônica oral e 

diagnóstico. A PCM é uma infecção geralmente de início respiratório, causada pelo paracoccidioides 

brasiliensis. Pode apresentar-se em duas situações distintas: PCM infecção e PCM doença (subdividida em 

fase aguda e crônica). As manifestações orais ocorrem na fase crônica da doença caracterizando-se como 

lesões ulceradas, com contornos e bordas irregulares, superfície granulosa com pontilhos hemorrágicos 

(aspecto moriforme). Existem diversos exames complementares (histopatológico, cultura, teste do escarro, 

exames radiográficos e sorológicos, reações imunes, biologia molecular, dentre outros) que auxiliam no 

diagnóstico da PMC. As manifestações orais da PMC podem conduzir o paciente até o cirurgião-dentista 

que deve diagnosticar, encaminhar, para o médico infectologista, e acompanhar o tratamento do paciente 

acometido. 
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RESUMO: 

A amelogênese imperfeita representa um grupo complexo de anormalidades de desenvolvimento na 

quantidade ou qualidade do esmalte dentário ocasionado por fatores hereditários, podendo ser autossômica 

dominante, recessiva ou ligada ao cromossomo X, e que podem acometer as dentições decídua e 

permanente. Trata-se de um distúrbio exclusivamente ectodérmico donde os componentes mesodérmicos 

do dente se encontram basicamente normais. Ela pode se manifestar em três tipos básicos: hipoplásico, 

hipomineralizado e hipomaturação. Devido ao seu caráter genético, a doença não possui tratamento 

preventivo, exigindo apenas motivação e envolvimento por parte do paciente para que haja a instalação de 

uma higiene oral satisfatória que possa amenizar problemas secundários como a gengivite, acúmulo de 

placa e retenção de cálculo na superfície dental. Objetivamos com o trabalho discutir a Amelogênese 

Imperfeita, discorrer sobre as suas três formas e como elas podem afetar a estética do paciente portador. 

Para isso foi realizado uma busca nas bases de dados Bireme e Scielo, buscando selecionar artigos de 2002 

a 2012, utilizando Amelogênese Imperfeita como descritor (Decs). Portanto, na tentativa de diminuir os 

transtornos causados por essa alteração, pode ser realizado um tratamento estético reabilitador com o uso 

de facetas laminadas e coroas de porcelanas, que proporcionarão uma mudança no aspecto dos dentes mal 

formados e manchados do portador. 
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RESUMO: 

O estresse é considerado um fenômeno biológico, psicológico e social que vem afetando a humanidade 

desde sempre. As mudanças do mundo contemporâneo trazem situações que submetem os profissionais a 

desgastes das mais variadas ordens causando estresse ocupacional e transtorno à saúde de um modo geral. 

Nesse contexto, não se pode ignorar que os agentes estressores têm potencial de produzir alterações 

também nas estruturas da boca e na dinâmica de suas funções. A partir disso, este artigo tem o objetivo de 

discutir as fases, os tipos e os causadores do estresse assim como a interação e a potencialidade que o 

estresse possui para provir enfermidades na saúde bucal dos trabalhadores. Também, discorrerá sobre as 

diversas patologias existentes desencadeadas ou influenciadas pelo estresse ocupacional como: bruxismo, 

ulceração aftosa recorrente, síndrome da ardência bucal, desordens têmporo-mandibulares entre outras. A 

metodologia consistiu-se em uma revisão bibliográfica onde foram consultados livros textos, artigos 

científicos e documentos eletrônicos que são encontrados em bases de dados. Concluindo, espera-se 

evidenciar a necessidade de uma maior atenção sobre o trabalhador e os diversos desencadeantes de 

estresse que este possui no seu cotidiano visto que além de muitas outras interferências na sua qualidade de 

vida ainda afeta a situação de sua saúde bucal. 
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RESUMO: 

Mucosites orais são manifestações transitórias que surgem comumente em pacientes submetidos à 

tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço. Trata-se de uma inflamação da mucosa que se 

não identificada e tratada pode resultar em debilidade e comprometimento da terapêutica oncológica dos 

pacientes. Objetiva-se revisar a literatura acerca das mucosites orais em pacientes submetidos à tratamento 

radioterápico para neoplasias de cabeça e pescoço, abordando aspectos relacionados à etiopatogênese e 

classificação das diferentes manifestações. Utilizou-se, na busca bibliográfica, as bases de dados PubMed e 

SciELO, empregando-se as palavras-chave: mucosite, radioterapia e odontologia, no período de 2006 a 

2012. A etiologia da mucosite oral advinda do tratamento radioterápico está associada ao efeito agressor da 

radiação ionizante às células da camada basal da mucosa (rápida divisão celular). É classificada em 

variados graus e sua severidade depende da dose de radiação, da duração da terapia, do local tratado e da 

saúde bucal do indivíduo. No grau 1, a mucosa apresenta-se eritematosa e dolorida. O grau 2 é 

caracterizado por úlceras, porém o paciente alimenta-se normalmente. No grau 3, o paciente apresenta 

eritema extenso, úlceras e só consegue ingerir líquidos. No grau 4, o paciente apresenta úlceras e não é 

possível deglutir. A identificação por parte dos cirurgiões-dentistas das diferentes manifestações das 

mucosites orais possibilita um tratamento adequado e uma melhora na qualidade de vida de pacientes 

submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço. 
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RESUMO: 

A histoplasmose é uma micose sistêmica, com característica de doença granulomatosa, causada por um 

fungo dimórfico, o Histoplasma capsulatum. É considerada classicamente uma micose endêmica, embora o 

fungo tenha comportamento oportunista em pacientes com depressão da imunidade celular. A doença pode 

se manifestar em quatro fases: assintomática, aguda, crônica e disseminada. Nesta última, a doença se 

dissemina progressivamente para sítios extrapulmonares podendo atingir a mucosa oral assemelhando-se a 

outras patologias. Objetivamos com o trabalho discutir o papel do cirurgião-dentista no diagnóstico da 

doença e revisar os principais meios de diagnóstico da histoplasmose em cavidade oral. Para tanto, foram 

consultados as bases de dados LILACS e PubMed, utilizando com descritores “histoplasmose” e “infecções 

fúngicas”, buscando selecionar artigos atuais de 2002 a 2012. O diagnóstico dessa doença baseia-se na 

identificação do fungo ou do seu crescimento em cultura através de exames específicos. O exame 

histopatológico identifica o fungo em meio a uma lesão granulomatosa e o teste sorológico pode ser usado 

por meio de demonstração de anticorpos contra o H. capsulatum ou identificação de antígenos produzidos 

pelas leveduras. Portanto, levando em conta o caráter não específico de sua manifestação oral e a gravidade 

da doença que é de alta morbidade, é de fundamental importância que o cirurgião-dentista saiba 

diagnosticar esta doença, para que se inicie o tratamento imediatamente. 
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RESUMO: 

O lipoma é um raro neoplasma benigno de tecido conjuntivo, representando 1% de todos as neoplasias 

benignas da cavidade oral. Esta lesão acomete preferencialmente pacientes do sexo masculino, acima de 40 

anos, tendo como principais sítios de localização: mucosa jugal e o vestíbulo bucal. É uma lesão de 

crescimento lento e raramente recidiva quando da realização do tratamento cirúrgico adequado. O 

fibrolipoma intramuscular é uma variante histológica do lipoma clássico, representado como adipócitos 

precariamente arranjados em lençóis e ninhos ao lado de feixes de fibras colágenas espessas, permeando 

ninhos de fibras musculares esqueléticas por vezes degeneradas. O presente trabalho visa relatar um caso 

clínico de fibrolipoma intramuscular, de forma a ressaltar a associação e importância do correto diagnóstico 

clínico-histopatológico. Paciente do sexo feminino, 24 anos, normossistêmica, foi encaminhada ao 

Ambulatório de Estomatologia da UFC-Sobral devido à presença de lesão no dorso da língua com 8 anos de 

evolução. Ao exame clínico intra-oral foi evidenciada uma lesão nodular, de coloração semelhante a da 

mucosa, de consistência firme, com aproximadamente 6 milímetros, próximo à linha média do dorso da 

língua, levando-nos à hipótese diagnóstica de fibroma. Realizou-se biópsia excisional da lesão que, ao ser 

colocada no frasco com formol, sobrenadou, levando-nos suspeitar de lipoma, diagnosticado 

histologicamente como Fibrolipoma. Assim, infere-se a importância da interação clínico-patológica no 

estabelecimento de um correto diagnóstico e de uma adequada conduta terapêutica. 
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RESUMO: 

O tumor odontogênico adenomatóide (TOA) é uma neoplasia benigna rara de origem do epitélio 

odontogênico, porém sua histogênese ainda é incerta. Na maioria dos casos, está associada a dentes 

retidos, com maior freqüência relacionada aos caninos. Este tipo de tumor freqüentemente acomete mais a 

maxila com predileção pelo sexo feminino. O TOA apresenta três variantes: intra-óssea folicular, intra-óssea 

extra-folicular e extra-óssea periférica. Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca das 

características clínicas, histopatológicas, radiográficas, além do tratamento cirúrgico conservador de 

eleição. Para isso, fez-se uso das bases de dados: PubMed e SciELO, utilizando-se os termos: tumores 

odontogênicos, tumor odontogênico adenomatóide. Clinicamente, apresenta-se como uma lesão de 

crescimento lento, porém progressivo com pouca ou nenhuma sintomatologia dolorosa e baixa tendência 

de recidiva. Radiograficamente o TOA caracteriza-se como uma área radiolúcida de contornos bem 

definidos por uma cortical óssea, que poderá ou não conter, em seu interior, focos radiopacos compatíveis 

com zonas calcificadas, podendo ser confundido com uma série de outras patologias. Algumas de suas 

características histológicas é a formação de estruturas tubulares com depósitos do tipo amiloide, o que o 

diferencia de outras lesões. Como esse tumor é encapsulado, o tratamento de escolha é a enucleação 

cirúrgica conservadora ou curetagem. Conclui-se que o diagnóstico histopatológico é indispensável para a 

confirmação dessa neoplasia e no planejamento cirúrgico do tratamento. 
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RESUMO: 

O hemangioma é um neoplasma benigno, caracterizado pela proliferação das células endoteliais, mais 

frequente em pacientes do sexo feminino, raça branca, sendo lesões assintomáticas. Cerca de 60% dos 

casos acometem a região de cabeça e pescoço, tendo como os principais sítios de localização oral: lábios, 

língua e mucosa jugal. Clinicamente apresenta-se como uma bolha de coloração vermelho-arroxeada, de 

tamanho variável, sendo a diascopia positiva à manobra de vitropressão. Antigamente, não era preconizado 

nenhum tratamento para essa lesão, tendo em vista o risco de sangramento que a mesma poderia 

apresentar durante o procedimento cirúrgico, trazendo sérios riscos de hemorragia ao paciente. O presente 

trabalho tem como objetivo fazer uma revisão literária a cerca do tratamento do Hemangioma com ênfase 

no uso de agente esclerosante, visando à regressão da lesão, diminuindo o risco para o paciente. O agente 

esclerosante mais utilizado é o oleato de monoetanolamina 5% (Ethamolin®), o qual atua irritando o 

endotélio venoso ou capilar, produzindo uma resposta inflamatória extra-vascular que resulta em fibrose 

com consequente oclusão dos vasos. Assim, ocorre uma diminuição desta, podendo chegar até a regressão 

completa da lesão. Os descritores utilizados para este trabalho foram: “Hemangioma oral, Escleroterapia, 

Oleato de etamolamina”, nas bases de dados: Scielo, Bireme e Pubmed, nos últimos 07 anos. Com este 

trabalho, destacamos a importância do conhecimento sobre modalidades terapêuticas de lesões frequentes 

na clínica estomatológica, para o correto manejo do paciente. 
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RESUMO: 

A radioterapia é uma forma terapêutica amplamente utilizada para o tratamento das neoplasias malignas 

da cabeça e pescoço. Porém, as doses de radiação usadas na mucosa bucal, maxila, mandíbula e glândulas 

salivares frequentemente resultam em diversas reações indesejadas. Dentre as complicações orais da 

radioterapia estão a mucosite, candidose, cárie por radiação, osteorradionecrose, necrose de tecidos 

moles, xerostomia dentre outras. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão dos principais 

efeitos adversos da terapia antineoplásica, no tocante ao tratamento radioterápico, em região de cabeça e 

pescoço, bem como os tratamentos paliativos disponíveis. Foram utilizados os bancos de dados e 

bibliotecas virtuais PubMed, LILACS e SciELO, com os seguintes descritores: radioterapia, mucosa oral, 

tratamento e neoplasia no período 2004 a 2011, nos idiomas português, espanhol e inglês. Sabe-se que os 

efeitos adversos à radioterapia ocorrem devido às mesmas não possuírem especificidade para as células 

tumorais, levando também a morte os tecidos sadios circunjacentes a lesão sendo, portanto, necessário 

identificar os efeitos adversos para tratar suas consequências. As alterações estão diretamente relacionados 

à dose de radiação, a extensão da área a ser tratada, a suscetibilidade de cada indivíduo dentre outros. 

Pode-se inferir, portanto, que os efeitos da radioterapia ainda são um desafio contemporâneo, a relação 

dose-efeito deve ser levada em consideração no tratamento e os cuidados paliativos são necessários para 

minimizar os efeitos do tratamento antineoplásico. 
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RESUMO: 

A Oncologia é a especialidade médica que estuda os tumores malignos e a forma de como essas 

doenças se desenvolvem no organismo, buscando seu melhor tratamento. Para isso, é necessária uma 

equipe multidisciplinar. Especificamente, em tumores malignos de cabeça e pescoço, a odontologia é uma 

especialidade essencial nos aspectos preventivo, curativo e reabilitador, sendo fundamental a sua 

integração dentro das equipes multidisciplinares no tratamento dessas neoplasias. A cirurgia combinada 

com a radioterapia tem sido empregada no tratamento dos tumores malignos avançados de cabeça e 

pescoço. Essa modalidade terapêutica propicia taxas de cura e sobrevida mais elevadas que o tratamento 

isolado, porém não tem eliminado os seus efeitos colaterais. Esses efeitos secundários são originários tanto 

da cirurgia como da radioterapia. Dentre essas alterações, a mais grave é a osteorradionecrose (ORN), que 

é uma das sérias complicações que podem ocorrer com pacientes oncológicos submetidos à radioterapia 

de cabeça e pescoço. O presente trabalho buscou através da revisão de literatura, discorrer sobre a 

fisiopatologia, bem como os principais fatores de risco para ORN. Abordou-se, também, as principais 

medidas preventivas e a conduta do cirurgião-dentista em relação a estas, além da inclusão deste na equipe 

de profissionais no tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço. Conduta esta de extrema importância, 

quando a prevenção propicia ao paciente o bem-estar físico e psicológico frente ao tratamento 

radioterápico. Palavras-chave: osteorradionecrose, radioterapia, neoplasia. 
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RESUMO: 

As citocinas são proteínas secretadas por células do sistema imune capazes de estimular diversos 

grupos celulares e inúmeros processos. Dentre estes, estão as respostas imunológicas e inflamatórias locais 

e sistêmicas, além da hematopoiese, cicatrização e reparo tecidual. Tendo em vista a importância do 

conhecimento destes mediadores, o presente estudo tem como objetivo relatar as principais citocinas 

envolvidas na reparação dos tecidos e suas funções. Foi realizada pesquisa nas bases de dados Medline e 

Lilacs, utilizando os descritores “citocinas”, “reparação tecidual”, “epitélio” e “conjuntivo”, sendo 

selecionados os artigos relevantes publicados nos últimos 10 anos. A principal citocina envolvida na fase 

aguda da inflamação é o TNF-α (Fator de Necrose Tumoral-α), relacionado à vasodilatação e hematopoiese. 

Relacionam-se, por sua vez, ao processo de reparação tecidual o EGF (Fator de Crescimento Epidérmico), 

o TGF-α (Fator Transformador do Crescimento-α), TGF-β (Fator Transformador de Crescimento-β), VEGF 

(Fator de Crescimento Endotelial Vascular), FGF (Fator de Crescimento do Fibroblasto), CTGF (Fator de 

Crescimento do Tecido Conjuntivo), e PDGF (Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas), presentes na 

fase crônica da inflamação contribuindo para capacidade proliferativa deste processo. Conclui-se, portanto, 

que o conhecimento sobre citocinas é de fundamental importância em nível acadêmico com a finalidade de 

orientar pesquisas na fisiopatologia dos processos inflamatórios e correta adequação da terapêutica. 
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RESUMO: 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST) ocasionada pela bactéria Treponema pallidum, 

capaz de invadir qualquer órgão no corpo, incluindo a cavidade oral, e, além disso, facilita a transmissão de 

outras DST’s. Na União Europeia, há algum tempo, a sífilis é uma doença de notificação obrigatória. No 

Brasil, porém, somente a partir de agosto de 2010, todos os tipos de sífilis começaram a fazer parte do 

quadro de doenças de notificação compulsória. Antes disso, fazia parte desse quadro somente a Sífilis 

Congênita. Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão acerca da incidência da sífilis e do seu 

reaparecimento em diversos países. Realizou-se pesquisa nas bases de dados Medline e LILACS, utilizando 

os descritores: sífilis e notificação, selecionando-se como período de publicação os últimos 10 anos. Estudos 

demonstram que está havendo um aumento nos casos de sífilis em alguns países, nos últimos anos. Dados 

do governo espanhol mostrou que a média do número de casos em 1999 era de 1,69 para 100.000 

habitantes. Já em 2007, a média passou para 4,38 por 100.000 habitantes. No Brasil, estima-se que ocorram 

mais de 900.000 casos de sífilis por ano. No Ceará, no ano de 2010, foram notificados e investigados um total 

de 557 casos de sífilis congênita com uma taxa de incidência de 5,4 por 1000 nascidos vivos, a maior até 

então. Portanto, em virtude do aumento quantitativo dessa doença infecciosa, é de suma importância que o 

cirurgião-dentista saiba diagnosticar suas manifestações orais e orientar seus pacientes a fim de diminuir a 

incidência desta patologia. 



 

198 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 
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RESUMO: 

A amelogênese é a formação do esmalte dentário compreendida por três fases (formação, mineralização 

e maturação da matriz) com intuito de formar um esmalte íntegro e resistente, caso sejam perfeitamente 

obedecidas. Cronologicamente, a primeira fase, responsável pela formação da matriz, é entendida pela 

deposição de proteínas específicas que vão sendo degradadas à medida que ocorre a deposição mineral 

da segunda fase sobre esse arcabouço protéico. A terceira fase é estabelecida pela remoção do 

remanescente de proteínas. Qualquer erro em uma das fases pode gerar um defeito de formação 

conhecido como hipoplasia de esmalte. Diversos são os fatores etiológicos responsáveis por essa condição, 

os quais direcionam os diferentes tipos de hipoplasia (adquirida, congênita e hereditária). O objetivo desse 

trabalho é observar a influência, dentre outros fatores, os nutricionais, sobre as três fases da amelogênese 

na formação de hipoplasia de esmalte e o potencial cariogênico na dentição que essa condição pode 

oferecer. Foi realizada uma vasta revisão de literatura, sendo que livros e artigos publicados em revistas 

nacionais e internacionais foram consultados. Conclui-se que o processo de formação dentária pode ser 

alterado por deficiências nutricionais, tais como, vitaminas A, C e D, proteínas e minerais. É necessário 

reverter esse quadro de vulnerabilidade com estratégias interdisciplinares, inserindo os indivíduos em 

programas de restabelecimento nutricional e hormonal na prevenção desta anomalia. Palavras-chave: 

Carência nutricional; Cárie; Hipoplasia de esmalte. 
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RESUMO: 

Os implantes osseointegrados estão sendo bastante utilizados nas últimas décadas. Entretanto, apesar 

dos altos índices de sucesso, o insucesso ocorre. Tal fato, dentre outros fatores, está relacionado com as 

seguintes variáveis: trauma cirúrgico, sobrecarga oclusal e infecção bacteriana. Quando a infecção está 

restrita à mucosa ao redor do implante, sem comprometimento do tecido ósseo, denomina-se mucosite 

periimplantar, que pode evoluir para uma periimplantite, havendo perda óssea. Este trabalho trata-se de 

uma revisão de literatura com objetivo de investigar sobre a composição da microbiota ao redor de 

implantes osseointegrados verificando a similaridade com dentes (tecido periodontal). Como referencial 

metodológico, consultou-se os bancos de dados BIREME e PERIÓDICOS CAPES, utilizando os descritores 

(português/inglês): implantes dentários e periimplantite. Estudos mostram que nos implantes saudáveis, que 

não possuem sangramento e/ou supuração à sondagem e nem perda óssea radiográfica, a microbiota é 

predominantemente composta por microrganismos, como: S. salivaris, A. naeslundi e A. odontolyticus.. Os 

implantes afetados apresentam colonização principalmente por P. gingivalis, T. denticula, P. intermedius e F. 

nucleatum., e clinicamente há sangramento (mucosite) e/ou supuração, bolsas profundas e perda óssea 

associada (periimplantite). Pode ser concluído que as composições da microflora a periimplantar e 

periodontal são similares. 
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RESUMO: 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é a resposta dolorosa aos estímulos químico, térmico, táctil ou 

osmótico dos canalículos dentinários expostos devido perda de esmalte e/ou cemento. O tratamento desta 

condição clínica pode ser realizado utilizando o laser de baixa intensidade ou pelo uso de pastas 

dessensibilizantes dentais que irão vedar os túbulos dentinários. Dessa forma, esta revisão tem como 

objetivo analisar a eficácia dos efeitos da aplicação de duas tecnologias: o laser de Arsenieto de Gálio e 

Alumínio (GaAlAs) e a pasta de Carbonato de Cálcio e Arginina no tratamento da HD. Para isto buscou-se 

artigos científicos das bases de dados: BVS, PUBMED e SCIELO, nos idiomas inglês e português, sendo 

selecionados 27 artigos. Nestes, encontrou-se que a laserterapia atua de duas formas: ação imediata no qual 

a dor é diminuída logo após a sua aplicação, devido à manutenção do potencial de repouso da membrana 

do receptor nociceptivo e a ação tardia onde se registra um aumento da atividade metabólica dos 

odontoblastos, produzindo dentina reparativa ou terciária e obliterando os canalículos. A pasta de 

Carbonato de Cálcio e Arginina atua ocluindo os túbulos dentinários através do depósito de cálcio e fosfato 

dentro dos túbulos dentinários, proporcionando alívio imediato após a aplicação por um profissional. Assim, 

existe eficácia comprovada por vários estudos no tratamento da HD, porém não encontramos estudos 

comparativos entre estas duas tecnologias, necessitando a realização desses trabalhos para sabermos qual 

desses tratamentos é o mais eficaz. 
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RESUMO: 

A diabetes é um fator de risco para ocorrência de doença periodontal. O efeito inverso necessita ser 

melhor elucidado. Assim, estudos longitudinais podem contribuir para um melhor entendimento desta 

realação entre as duas doenças. O objetivo deste coorte retrospectivo foi avaliar as condições clínicas 

periodontais, bem como os parâmetros glicêmicos de diabéticos do tipo 2 (DB2) examinados previamente 

em um estudo transversal. Quarenta e um DB2 retornaram para exames de glicemia de jejum (GJ) e dos 

parâmetros clínicos periodontais em média 37,0±4,6 meses após o exame inicial. Foram incluídos apenas os 

que inicialmente apresentavam pelo menos 10 dentes e que durante o período entre os 2 exames não foram 

submetidos a tratamento periodontal. Inicialmente apresentaram em média 16,7 dentes e ao segundo 

exame 15,6 dentes. Valores de mediana de GJ e sangramento a sondagem nos períodos inicial e final foram: 

121,9 e 174,0 mg/dL, 52,0% e 35,7%. O teste de Wilcoxon demonstrou diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) entre os dois períodos para todos estes parâmetros avaliados. A presença de bolsas periodontais 

com profundidade de sondagem maior do que 5 mm foi avaliada mas não foram encontradas diferenças 

entre os períodos. Ao longo do período de acompanhamento, embora tenha sido observado aumento de GJ, 

com concomitante perda dentária, ocorreu decréscimo ou estabilidade da inflamação periodontal. Por outro 

lado pode-se interpretar que este parâmetro não exerça influência sobre o controle glicêmico dos 

diabéticos. 
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RESUMO: 

A necessidade de um bom diagnóstico clínico e radiográfico das lesões de furca é importante para um 

planejamento adequado do tratamento a ser realizado. O objetivo deste trabalho é abordar o uso da 

tomografia computorizada de feixe cônico como diagnóstico complementar de lesões de furca em molares 

superiores. Através dos descritores “defeitos da furca”, “tomografia computadorizada de feixe cônico” e 

“periodontia” em português e inglês, nas bases de dados BIREME, EBSCO e WILEY, e com o auxílio do 

Portal Periódicos da CAPES, foram obtidos artigos datados entre 2002 e 2012. Os artigos relatam que 

exames radiográficos convencionais de lesões de furca em molares superiores não permitem a visualização 

detalhada da dimensão dos defeitos ósseos quando comparado com o dos seus antagonistas. Isto ocorre 

devido a sua anatomia, uma vez que a perda óssea é omitida pelas sobreposições das estruturas 

anatômicas. A tomografia computadorizada de feixe cônico é um exame imaginológico que vem ganhando 

visibilidade na Odontologia, pois possibilita a visualização tridimensional e a mensuração das estruturas 

dentofaciais, além de emitir radiação próxima às das radiografias intraorais e extraorais comuns. Em casos 

de lesões de furca, cortes ortorradiais da região envolvida podem evidenciar a presença e a dimensão do 

defeito. Portanto, o uso deste exame imaginológico é viável como diagnóstico complementar de defeitos 

ósseo na região de furca de molares superiores. Porém, o seu alto custo e a dificuldade de interpretação 

por alguns dentistas o tornam pouco utilizado. 
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RESUMO: 

As estatinas são inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase e constituem o 

grupo mais potente de drogas hipoglicemiantes, sendo amplamente ministradas no tratamento de 

hipercolesterolemia e de doenças cardiovasculares. Recentemente, alguns estudos têm demonstrado que 

as estatinas são capazes de modular a inflamação e a perda óssea. Com o objetivo de mostrar como o efeito 

pleiotrópico das estatinas poderia influenciar a regeneração óssea alveolar em defeitos periodontais e 

modular a inflamação, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados BIREME e PUBMED. As 

estatinas possuem importantes propriedades anti-inflamatória e imunológica, reduzem os níveis de Proteína 

C-reativa (CRP) e Metaloproteinase-9 (MMP-9) e seus produtos intermediários, como Fator de Necrose 

Tumoral-α (TNF-α). Também são capazaes de inibir a adesão e extravasamento de leucócitos, o que 

bloqueia a co-estimulação das células T. As estatinas reduzem a reabsorção óssea por inibir a formação de 

osteoclastos e induzir o aumento da apoptose destas células. Além disso, o efeito de formação óssea foi 

associado com o aumento na expressão do gene da Proteína Óssea Morfogenética-2 (BMP-2) sobre 

osteoblastos. Embora tenham sido encontrados mecanismos biológicos e resultados clínicos que mostram 

redução dos sinais clínicos de inflamação e menor perda óssea alveolar, são necessários novos estudos 

para estimar as características, valor e aplicabilidade clínica das estatinas no tratamento da doença 

periodontal. 
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RESUMO: 

Trauma oclusal (TO) é o termo utilizado para descrever alterações patológicas que ocorrem no 

periodonto em consequência de forças oclusais traumáticas. Essas forças podem ocorrer em associação a 

hábitos parafuncionais, como apertamento e bruxismo, dentre outros. O objetivo deste trabalho é relatar um 

caso clínico onde hábito parafuncional foi responsável por extenso desgaste da borda incisal de um dente, 

com intensidade suficiente para levar à exposição da câmara pulpar. Paciente M.F.S., gênero feminino, 25 

anos, compareceu à Clínica Odontológica da UFC/Campus de Sobral, queixando-se de comprometimento 

estético no dente 41. No exame clínico, observou-se que o dente 41 apresentava alteração de cor e 

desgaste incisal em forma de meia lua.Verificou-se também comunicação do espaço da câmara pulpar com 

a área de desgaste. Tais achados sugeriram perda de sensibilidade pulpar, confirmada pelo teste térmico. 

Ao exame radiográfico, observou-se radiolucidez difusa no periápice do dente, compatível com 

pericimentite apical crônica. Na busca de razões que pudessem explicar o desgaste incisal, a paciente 

relatou hábito parafuncional de morder tampas de caneta constantemente. Diante da ausência de outro 

possível fator causal, sugeriu-se que os danos anteriormente mencionados (perda de estrutura dental e 

necrose pulpar com consequente alteração periapical) foram consequência do hábito parafuncional. 

Realizaram-se tratamento endodôntico e restauração do dente 41. Aos 8 meses de acompanhamento, 

observaram-se indícios de reparo ósseo no periápice do dente. 
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RESUMO: 

A pré-eclâmpsia caracteriza-se pelo aparecimento de hipertensão arterial acompanhada de proteinúria 

em gestação acima de 20 semanas. Segundo a literatura, há relatos da relação entre a doença periodontal e 

o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. A formação do biofilme dentário é de fundamental importância para a 

ocorrência deste quadro, havendo o acúmulo de bactérias que estimulam a liberação de citocinas 

inflamatórias. Este trabalho teve por objetivo discutir evidências para estas supostas associações, através de 

uma revisão nas bases de dados BIREME e PUBMED, de artigos publicados entre 2000 e 2012, usando como 

descritores “periodontite”, “citocinas” e “pré-eclampsia”. De acordo com os artigos selecionados, a pré-

eclâmpsia é uma alteração que apresenta etiologia parcialmente conhe-cida, com diversos fatores de risco, 

sendo a periodontite um deles. As explicações para essa relação podem se basear nas lesões endoteliais na 

vasculatura, frequentemente encontradas em gestantes com pré-eclâmpsia, provocadas por citocinas 

inflamatórias, principalmente o TNF-alfa; ou ocorrência de patógenos periodontais em placentas, de forma 

semelhante às lesões ateroscleróticas, como o A. actinomycetemcomytans, P. intermedia e P. gingivalis. 

Diante do exposto, percebemos que a doença periodontal e a pré-eclâmpsia podem estar relacionadas 

devido ao aumento de citocinas no sangue materno em pacientes com este processo inflamatório, por 

liberação direta da bolsa periodontal ou por disseminação de bactérias patogênicas, induzindo a produção 

sistêmica dos produtos inflamatórios. 
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RESUMO: 

A Periodontite Agressiva (PAg) é caracterizada pela rápida perda de inserção periodontal e de osso 

alveolar em indivíduos sem histórico médico significativo. A PAg apresenta uma agregação familiar dos 

casos e a quantidade de depósitos microbianos é inconsistente com a severidade da destruição periodontal. 

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente com PAg generalizada em que a terapia 

periodontal foi realizada com sucesso. Paciente R.R.B., gênero masculino, 29 anos, compareceu à Clínica 

Odontológica da UFC/Campus de Sobral com a queixa principal de mobilidades dentárias. No exame 

clínico, observaram-se extensa e severa destruição periodontal, sangramento à sondagem, grandes 

profundidades de sondagem, migrações dentárias patológicas e mobilidades dentárias. Ao exame 

radiográfico, observou-se grande reabsorção óssea no 1º, 2º, 3º e 6º sextantes. O diagnóstico estabelecido 

foi de PAg generalizada. O tratamento iniciou-se com a Terapia Periodontal Básica, incluindo instruções de 

higiene bucal e motivação, raspagem e alisamento radicular, contenção do dente 13 ao dente 23 e terapia 

antimicrobiana sistêmica. Posteriormente, foram realizados reavaliação periodontal, restabelecimento do 

espaço biológico e restauração do elemento dentário 14 e retalho de Widman modificado para raspagem 

das superfícies radiculares de sítios com inflamação persistente. Com a estabilização da progressão da 

periodontite, o paciente foi inserido em Terapia Periodontal de Suporte, na qual é mantido há 9 meses. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

MULTIDISCIPLINARIDADE NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA RESTITUIÇÃO DE SAÚDE, 
ESTÉTICA E FUNÇÃO: RELATO DE CASO 

AUTOR: LIANA FREIRE DE BRITO 
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RESUMO: 

Não raro, profissionais da área odontológica deparam-se com situações complexas, em que o 

restabelecimento da saúde, função e estética somente é possível através do planejamento multidisciplinar. 

Este trabalho objetiva relatar um caso clínico cuja abordagem associou Dentística, Periodontia, Endodontia e 

Prótese. Paciente MGMS, gênero feminino, 43 anos, compareceu à Clínica Odontológica da UFC/Campus de 

Sobral com queixas estética e funcional. A paciente apresentava lesões cariosas extensas envolvendo os 

dentes 34, 33, 32, 31, 41, 42 e 43, sendo que os elementos 31, 34 e 42 apresentavam comprometimento 

endodôntico. Verificou-se também invasão do espaço biológico nos dentes 42 e 43. O planejamento do caso 

constituiu-se no tratamento periodontal básico (TPB), restauração provisória (dentes 33, 32, 41 e 43), 

tratamento endodôntico (dentes 31, 34 e 42), restauração definitiva transcirúrgica (dentes 34, 33, 32, 42 e 43) 

e reabilitação protética. Após adequação do meio, TPB e terapia endodôntica, os procedimentos 

transcirúrgicos foram iniciados. Um retalho de Widman modificado possibilitou, em um primeiro momento, a 

restauração dos dentes 34, 33 e 32 com resina composta e, em uma segunda etapa clínica, o 

restabelecimento do espaço biológico dos dentes 43 e 42 e restauração com resina composta. Concluída 

esta etapa, realizou-se a reabilitação protética e iniciou-se a Terapia Periodontal de Suporte, na qual a 

paciente está inserida há 1 ano. Pode-se concluir que a realização desse tratamento integrado permitiu a 

restituição da saúde, função e estética, anteriormente comprometidas. 



 

209 
 

APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

HISTOMETRIA DA CICATRIZAÇÃO ÓSSEA EM DEFEITOS TRATADOS COM NOVO VIDRO 
BIOATIVO E BARREIRA DE SULFATO DE CÁLCIO 
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RESUMO: 

Dentre os materiais usados como substitutos ósseos, o vidro bioativo (VB) tem sido alvo de considerável 

investigação. Recentemente, sugeriu-se que o uso do Biogran II®, um novo vidro bioativo (NVB), poderia 

resultar em neoformação óssea mais rápida ao redor do material. O uso de VB com barreiras, como a de 

sulfato de cálcio (SC), também tem sido sugerido. Este estudo avaliou, histometricamente, a influência das 

partículas do NVB, associadas ou não à barreira de SC, na cicatrização óssea de defeitos de tamanho crítico 

(DTC) cirurgicamente criados em calvárias de rato. Um DTC de 5 mm de diâmetro foi realizado na calvária 

de 30 ratos, divididos em três grupos: C (controle) - defeito preenchido apenas com coágulo sanguíneo; 

NVB - defeito preenchido com NVB e NVB/SC - defeito preenchido com NVB e coberto por barreira de SC. 

Os animais foram submetidos à eutanásia após 12 semanas (n=10). As quantidades de osso neoformado e 

de remanescentes dos materiais implantados foram calculadas como porcentagens da área total do defeito 

original e os dados foram analisados estatisticamente. Nenhum defeito regenerou completamente com 

tecido ósseo. O Grupo C apresentou formação óssea significativamente maior do que os Grupos NVB e 

NVB/SC. A área de NVB remanescente foi significantemente maior no Grupo NVB/SC do que no Grupo NVB. 

As partículas de NVB, associadas ou não à barreira de SC, mantiveram o volume e o contorno das áreas 

tratadas em DTC. A presença de partículas remanescentes de NVB pode ter contribuído para a menor 

quantidade de osso neoformado observada nos Grupos NVB e NVB/SC. 
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EFEITO DA ESCOVAÇÃO COM DENTIFRÍCIOS UTILIZADOS PARA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA 
SOBRE A DENTINA RADICULAR 
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ORIENTADOR: RODRIGO OTÁVIO CITÓ CÉSAR RÊGO 

RESUMO: 

Ao mesmo tempo que podem ser utilizados para alívio da dor, os dentifrícios utilizados para 

sensibilidade dentinária podem também causar abrasão na dentina. O objetivo desde estudo in vitro foi 

comparar por perfilometria mecânica o efeito da abrasão da escovação com dentifrícios utilizados para o 

tratamento da sensibilidade dentinária na dentina radicular. Quarenta espécimes (4 x 4 x 2mm) foram 

aleatoriamente divididos em quatro grupos experimentais (n=10) de acordo com os dentifrícios: 2 para o 

tratamento da sensibilidade (S1 e S2), 1 clareador (W) e 1 convencional (C), produzidos pelo mesmo 

fabricante. Utilizando uma máquina de escovação, cada espécime foi escovado com carga constante de 

300g por 2500 ciclos (4,5 ciclos por segundo). Os dentifrícios foram diluídos na proporção de 1:3 em peso 

(dentifrício/saliva artificial). A ponta diamantada do perfilômetro moveu-se em velocidade constante de 

0,05mm/s com forca de 0,7mN. O valor médio das leituras da abrasão da escovação (μm; média ± desvio 

padrão) foi obtido de cinco leituras consecutivas em cada espécime: S1 = 2,79 ± 0,88, S2 = 3,80 ± 0,85, W= 

8,86 ± 1,58, C1 = 2,94 ± 1,29. Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (ANOVA - 

p<0.0001). O teste de Tukey para múltiplas comparações mostrou diferenças entre todos o dentífricio 

clareador e os demais, mas não entre os utilizados para sensibilidade dentinária e os convencionais entre si. 

Dentifrícios utilizados para o tratamento da sensibilidade dentinaria causam abrasão na dentina semelhante 

a de dentifrícios convencionais. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

UTILIZAÇÃO DO LASER DE ER:YAG NO TRATAMENTO DA PERIMPLANTITE: REVISÃO DA 
LITERATURA 
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RESUMO: 

A aplicação de lasers no campo da Implantologia Oral tem sido de considerável interesse científico ao 

longo dos últimos anos. Possíveis indicações clínicas dos mesmos incluem a cirurgia de tecidos moles 

perimplantares e o tratamento da perimplantite, uma condição inflamatória que leva à perda de suporte 

ósseo. O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura relacionada para descrever os aspectos associados à 

aplicação do laser de Érbio (Er:YAG) no tratamento de lesões de perimplantite. Foi realizada uma busca na 

base de dados PubMed, de artigos em inglês, publicados entre 2000 e 2012, utilizando como palavras-

chave os termos Er:YAG e Peri-implantitis. Os achados mostraram que, mesmo em baixas densidades de 

energia, o Er:YAG tem um elevado potencial bactericida sobre a superfície de implantes dentários. Análises 

histológicas revelaram íntimo contato de osso recém formado em implantes tratados com Er:YAG e ganho 

em altura óssea. Além disso, pacientes submetidos a um único episódio de tratamento com esse laser 

apresentaram melhora de parâmetros clínicos como sangramento à sondagem, profundidade de sondagem 

e nível de inserção clínica, entretanto, uma única sessão de irradiação pode não ser suficiente para a 

manutenção desses resultados. Dessa forma, o tratamento da perimplantite por meio do Er:YAG parece ser 

uma alternativa promissora e eficaz quando comparada a outros métodos, desde que respeitados 

determinados parâmetros de uso. Apesar disso, é necessária uma maior investigação científica para 

justificar a aplicabilidade deste equipamento no tratamento da perimplantite. 
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AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE HIGIENE BUCAL EM DIABÉTICOS DO TIPO 2 
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RESUMO: 

Diabetes é um fator de risco importante na etiologia das doenças periodontais.Por outro lado, o controle 

da inflamação periodontal é um fator que pode contribuir para o controle glicêmico dos diabéticos. O 

objetivo deste ensaio clínico piloto foi avaliar o efeito da escovação dentária sobre a inflamação gengival de 

diabéticos do tipo 2. 29 pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com o seu respectivo controle 

glicêmico medido através de hemoglobina glicada (HbA1c): TESTE-T (HbA1c > 9,0; n=17;idade=56,6 ± 8,3 

anos) e CONTROLE-C (HbA1c< 9,0;n=12;idade=61,1 ± 7,5 anos). Os pacientes foram submetidos a exame 

inicial, quando foi avaliado o Índice Gengival (IG) de acordo com Ainamo & Bay (1975). Nesta mesma 

sessão foram instruídos individualmente quanto aos cuidados de higiene oral, sendo recomendada a técnica 

de escovação de Stilmman modificada. Receberam ainda uma escova dentária nova e um dentifrício a base 

de triclosan. Após 4 semanas, os pacientes retornaram para uma nova avaliação de IG. Não foram 

observadas diferenças de IG entre os grupos T (60,8 ±18,6%) e C (49,9 ± 22,4%) no exame inicial. 

Diferenças foram observadas após 4 semanas: T (56,3 ± 21,7%) e C (36,5 ± 17,4%)– p=0,01. Entretanto, 

melhora significante, no reexame, somente foi observada no grupo C – p=0,03. Dentro dos limites de um 

estudo piloto, pode-se concluir que diabéticos do tipo 2 com elevado descontrole glicêmico não 

apresentaram melhoras na higiene oral após instrução adequada e escovação com um dentifrício 

padronizado. Aqueles com controle moderado de glicemia conseguiram melhorar este parâmetro. 
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CIRURGIA ESTÉTICA PERIODONTAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 
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RESUMO: 

As necessidades estéticas são cada vez mais habituais na prática odontológica. A técnica da 

gengivectomia/gengivoplastia é um procedimento cirúrgico gengival que visa restabelecer um contorno 

gengival adequado, facilitando os procedimentos de higiene bucal e obtendo um sorriso esteticamente mais 

favorável. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico da paciente L.C., 23 anos, gênero feminino, 

normossistêmica, que compareceu à Clínica Odontológica da UFC/Campus de Sobral com a queixa de 

apresentar dentes “curtos”. Nos exames clínico e radiográfico, foram observadas coroas anatômicas 

maiores que as coroas clínicas, profundidades de sondagem de 2 a 3 mm e ampla faixa de gengiva 

ceratinizada. A paciente havia terminado a terapia ortodôntica 1 ano antes e apresentava recidiva do 

diastema entre 11 e 21. A causa da recidiva foi possivelmente atribuída à presença de um freio labial 

superior aberrante. Observou-se também restauração provisória com invasão do espaço biológico no dente 

15. A abordagem cirúrgica periodontal foi a realização da gengivectomia/ gengivoplastia do dente 15 ao 

dente 25 e frenectomia labial superior. Realizou-se também, no mesmo ato cirúrgico, o restabelecimento do 

espaço biológico no dente 15. Posteriormente, a restauração definitiva no elemento 15 foi realizada. Com 3 

semanas pós-operatórias, pôde-se observar cicatrização gengival, saúde periodontal e um sorriso 

harmônico, correspondendo às necessidades estéticas da paciente. 

 

 



 

214 
 

 

 

ÁREA: 

PRÓTESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 
 

APRESENTAÇÃO PAINEL 

GUIA CIRÚRGICO PARA IMPLANTE UNITÁRIO: PASSO-A-PASSO DA CONFECÇÃO 
LABORATORIAL. 
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ORIENTADOR: FLAVIANA FRANCISCA DA SILVA BEZERRA 

RESUMO: 

A queda das taxas de fecundidade e a mortalidade ocasionaram uma mudança significativa na estrutura 

etária brasileira. Com a diminuição relativa da população jovem e o aumento proporcional dos idosos, 

houve um aumento da perda dentária e consequentemente a reabilitação por implantes se tornou uma 

alternativa bastante procurada, devido aos seus resultados estéticos e funcionais. Existem muitos fatores 

responsáveis pelo sucesso ou fracasso de um implante dentário. As posições do implante e da restauração 

protética são de grande influência na determinação do objetivo desse tipo de reabilitação. A utilização do 

guia cirúrgico auxilia na instalação e localização dos implantes osseointegrados durante o procedimento 

cirúrgico. Com isso, obtém-se angulação e inclinação adequadas para a posição ideal dos implantes, o que 

proporciona o alinhamento oclusal com a dentição ou prótese do arco oposto. Levando-se em consideração 

que alguns fatores podem influenciar, durante o ato cirúrgico, na mudança da posição escolhida para a 

localização do implante, independentemente da orientação oferecida por a utilização do guia. Este trabalho 

busca mostrar de forma simplificada as etapas laboratoriais de confecção, que podem ser facilmente 

realizadas na clínica, minimizando custos e o tempo do tratamento. Uma vez que, este poderá ser 

confeccionado, apenas com a utilização dos modelos de estudo, cera odontológica, isolante, resina acrílica 

autopolimerizável, materiais de acabamento e polimento. 
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PRESERVAÇÃO DA ÁREA CHAPEÁVEL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE ENCAIXOTAMENTO 
PARA OBTENÇÃO DE MODELOS DE TRABALHO 
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RESUMO: 

As etapas de moldagem, durante a confecção de próteses totais e parciais, objetivam uma reprodução 

fiel o suficiente para promover a preservação dos tecidos bucais, a estabilidade, a retenção, o suporte e a 

estética. Este trabalho busca demonstrar, através do aspecto de dois modelos de trabalho, obtidos de um 

mesmo molde de silicona de condensação – um realizado com encaixotamento e o outro não – a 

importância desta técnica para preservação das zonas do selado periférico e das impressões obtidas pela 

moldagem na obtenção de modelos de trabalho para próteses totais e parciais. A moldagem funcional, 

como objetivo específico, destina-se a reproduzir toda a superfície aproveitável dos maxilares, com recorte 

muscular, boa adaptação periférica e com os tecidos circunjacentes. Estes objetivos podem ser alcançados 

mediante o encaixotamento dos moldes funcionais, que consiste na confecção de muralhas de cera utilidade 

e papel circundando o molde, em região externa à moldeira individual, preservando fundo de sulco; este 

procedimento é realizado antes do vazamento com gesso, a fim de se obter um modelo com as 

características necessárias para permitir a máxima extensão da base sem interferir na movimentação 

muscular e garantindo o selado periférico. Através deste trabalho pode-se observar diferença significativa 

quanto à qualidade da área chapeável em modelos de trabalho obtidos com cuidado prévio de 

encaixotamento. 
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REABILITAÇÃO COM PRÓTESE FACIAL EM PACIENTE VÍTIMA DE CARCINOMA BASOCELULAR: 
RELATO DE CASO. 
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RESUMO: 

Muitos são os pacientes que sofrem de defeitos faciais por ressecção de tumores, como ocorre no caso 

de carcinoma basocelular. Apesar de apresentar um baixo grau de mortalidade e raramente sofrer 

metástase, tem um grande potencial de destruição local. A radioterapia combinada com a cirurgia é 

geralmente o tratamento de escolha, porém este pode causar grandes problemas estéticos e funcionais. Na 

reabilitação dos defeitos, cada vez mais, tem sido utilizado implantes para sustentar as próteses faciais. A 

osseointegração vem resolvendo problemas de ancoragem das próteses, possibilitando a confecção de 

bons trabalhos. O maior problema refere-se à quantidade de radiação recebida pelo paciente, que pode 

gerar problemas como infecções crônicas, necrose tecidual, dentre outros. Paciente EBC, 69 anos, 

feoderma, agricultor, foi encaminhado ao Núcleo de Defeitos da Face (NUFACE), para reabilitação do 

defeito nasal gerado pela exérese de um carcinoma basocelular. Após o planejamento foram instalados dois 

implantes, um próximo à glabela e o outro na região da sínfise maxilar. Foi construída uma barra metálica na 

qual foram acoplados correspondentes de magneto e sobre eles foi construído um casulo de acrílico 

contendo três magnetos. Sobre este casulo, foi fabricada uma prótese nasal em silicone proporcionando um 

resultado esteticamente e fisiologicamente satisfatório. Portanto, a reabilitação facial com implantes tem se 

tornado uma importante opção para pacientes vítimas de defeitos faciais, sendo de extrema importância 

para o retorno ao convívio social e melhoria da sua autoestima. 
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MÉTODOS DE FIXAÇÃO DE PRÓTESES BUCO-MAXILO-FACIAIS: RELATO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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RESUMO: 

As próteses buco-maxilo-faciais visam a reabilitação anatômica e estética de regiões da face perdidas 

por ressecções tumorais, traumas ou por malformações congênitas, além de restituir o convívio social e a 

auto-estima dos pacientes. A fixação dessas próteses pode ser realizada por meio de adesivos ou por 

instalação de implantes extraorais, para ancoragem do tipo barra/clipe ou magnetos. O objetivo desse 

trabalho é apresentar dois casos clínicos retratando as vantagens e desvantagens dos métodos de fixação 

utilizados em ambos os casos. Dois pacientes procuraram o Núcleo de Defeitos Faciais (NUFACE) do Curso 

de Odontologia da Universidade federal do Ceará apresentando defeito óculo-palpebral devido à ressecção 

de carcinoma de células escamosas. Com o consentimento do paciente F.M.S., gênero masculino, 57 anos, 

optou-se pela confecção de uma prótese fixada por implantes dentários posicionados na região lateral da 

órbita, otimizando-se a retenção protética por meio de magnetos. Para a paciente O.F.S. gênero feminino , 

64 anos, o tratamento de escolha foi a confecção de uma prótese ocular fixada por adesivos, visto que a 

paciente tinha grande receio em se submeter a outro procedimento cirúrgico. Os autores concluíram que foi 

possível oferecer um tratamento protético de melhor qualidade quando se usou ancoragem com implantes 

dentários devido à maior capacidade retentiva e à melhor adaptação da peça na interface com os tecidos 

sadios. 
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RESUMO: 

A prótese dentária substitui dentes e tecido de proteção e sustentação ausentes e permite a reabilitação 

do equilíbrio neuromuscular do sistema estomatognático. Este estudo teve como propósito verificar, através 

de uma revisão bibliográfica, a etiologia e os principais tipos de lesões que acometem a mucosa oral, 

decorrentes da má higienização das próteses dentárias. Dessa forma, foi feita uma revisão de literatura, 

através da biblioteca virtual Scielo, com filtro para língua (português e inglês) e período (2001 a 2011). Os 

descritores utilizados foram “higiene” e “prótese”, com seus correspondentes na língua inglesa e com a 

utilização do caracter booleano AND. Ao todo, foram identificados 13 artigos, dos quais, apenas seis foram 

utilizados. A cavidade bucal possui um ecossistema microbiológico que, em princípio, mantêm-se em 

harmonia. Entretanto, instalações de elementos artificiais na cavidade bucal podem contribuir para o 

desequilíbrio desse ecossistema. As próteses dentárias podem interferir ou colaborar para a evidenciação 

clínica de processos patológicos, dentre eles as candidoses, também conhecidas como estomatites por 

dentaduras. O uso de escovas próprias para próteses removíveis, com associação de pastilhas 

efervescentes contendo peróxidos, para uma limpeza eficiente, associado a higienização intra-oral com uso 

de escovação, anti-sépticos, são medidas de suma importância para uma adequada limpeza. Portanto, cabe 

ao cirurgião-dentista a tarefa de orientar e incentivar o seu paciente à realização dessas medidas em sua 

rotina evitando, assim, um quadro patológico. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS SOBRAL 

AUTOR: ADRIANNA DE SOUZA PINTO 

CO-AUTORES: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 
DENISE SÁ MAIS CASSELI 
FAUZER DEISON ARAÚJO DA SILVA 

ORIENTADOR: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

RESUMO: 

Introdução: Estudos voltados para a caracterização de estudantes e aspectos específicos de sua vida 

universitária são recentes no Brasil. As pesquisas sobre características socioeconômicas e acadêmicas dos 

universitários brasileiros são de extrema relevância para verificar a eficácia das políticas empregadas 

atualmente nas instituições públicas de ensino superior. Objetivos: Conhecer a realidade socioeconômica e 

cultural dos estudantes de graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará – UFC, campus 

Sobral, dimensionando e subsidiando a tomada de decisões e planejamento de ações, frente à 

caracterização sociocultural predominante encontrada. Método: Foi elaborado um questionário contendo 38 

questões envolvendo aspectos culturais, socioeconômicos, familiares e sobre qualidade de vida, sendo o 

mesmo aplicado aos acadêmicos regularmente matriculados no curso de graduação em odontologia ao 

longo do segundo semestre de 2011. Resultados: os resultados serão estruturados em gráficos e tabelas de 

forma a facilitar visualização e compreensão. Conclusão: espera-se que com os resultados desta pesquisa 

possamos contribuir para nortear o planejamento de ações institucionais voltadas ao aprimoramento dos 

aspectos diretamente vinculados à formação estudantil. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

O GENOGRAMA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A EXPERIÊNCIA DE SUA 
CONSTRUÇÃO PELOS ALUNOS DA ODONTOLOGIA UFC-SOBRAL 

AUTOR: ANTONIA EDENIA OLIVEIRA NORTE 

CO-AUTORES: ANA KARINE MACEDO TEIXEIRA 

ORIENTADOR: MARIANA RAMALHO FARIAS 

RESUMO: 

O Genograma é um instrumento gráfico que possibilita a visualização de informações sobre determinada 

família, incluindo seu passado hereditário e os riscos sociais, de saúde e interacionais dos membros. É de 

fácil construção e interpretação e pode ser utilizado como fator educativo, permitindo ao paciente e sua 

família ter a noção das repetições dos padrões de relacionamento e os conflitos que desembocam no 

processo de adoecer. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos alunos da disciplina de Saúde 

Coletiva III do curso de Odontologia, Universidade Federal do Ceará-Sobral no uso dessa ferramenta nas 

visitas domiciliares. Foram selecionados genogramas de quatro famílias dos territórios visitados nas 

atividades da disciplina durante os meses de abril a maio de 2012, construídos pelos próprios estudantes. O 

genograma foi utilizado como uma ferramenta para o planejamento das ações a serem desenvolvidas em 

cada família. Os acadêmicos relataram que sentiram a necessidade de criação de vínculo com a família na 

obtenção das informações para a construção do genograma, sendo necessárias várias visitas para entender 

a dinâmica e colher os dados de cada família. Ao fim da elaboração do genograma os alunos 

compreenderam que a comunicação e visualização adequada dos dados facilita o desenvolvimento de 

ações coordenadas e eficientes. Por isso considera-se importante sua utilização pelas equipes da Estratégia 

de Saúde da Família. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

PROGRAMA UESPI-ODONTO: CRECHE NENEM BARROS 

AUTOR: ITALO ARAÚJO RIOS BRANDÃO 

CO-AUTORES: DAYLANA PACHECO DA SILVA 
EDUARDA SALES LEAL 
THIAGO LOPES GALVÃO AMARAL 

ORIENTADOR: LUCIANA CORREIA ARAGÃO 

RESUMO: 

Os trabalhos sociais que são realizados em comunidades carentes desenvolvidos por acadêmicos é algo 

que favorece ambos os grupos envolvidos. A população que é envolvida no programa adquire 

conhecimento sobre diversos assuntos que são abordados no decorrer das visitas e os acadêmicos 

envolvidos vivenciam novas experiências fora do cotidiano universitário. Com o intuito de promover essa 

interação comunidade/universidade foi criado o projeto de extensão “UESPI/ODONTO” o qual foi 

transformado em “PROGAMA UESPI-ODONTO” que visa à promoção e prevenção de saúde bucal a grupos 

específicos como idosos, gestantes, lactantes e crianças assistidas por projetos sociais da diocese e creches 

da rede pública de ensino. O objetivo do trabalho em questão é relatar as atividades desenvolvidas por 

acadêmicos em uma creche da rede pública de ensino da cidade de Parnaíba no período 2010/2 à 2011/1. 

Para o desenvolvimento das atividades foram utilizados vários recursos, tais como: aplicação de 

questionários, palestras de conscientização da higiene oral para as crianças e pais (enfatizando a técnica 

correta de escovação e uso do fio dental), aplicação tópica de flúor, gincana educativa com entrega de 

brindes, apresentação de filmes e desenhos animados, dentre outras atividades lúdicas. O resultado obtido 

ao final das atividades superou as expectativas dos acadêmicos, visto que as crianças da creche ficavam 

alegres no período de interação e cooperavam muito. Além disso, através de depoimentos dos pais 

podemos notar que as informações passadas para eles foram bem absorvidas. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

O USO DO FLUXOGRAMA ANALISADOR NO PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

AUTOR: JACQUES ANTONIO CAVALCANTE MACIEL 

CO-AUTORES: AMANDA SALES DE ALMEIDA 
ISABELLE RAMOS PEREIRA LIMA 
ANA KARINE MACEDO TEIXEIRA 

ORIENTADOR: MARIANA RAMALHO DE FARIAS 

RESUMO: 

O fluxograma analisador é uma ferramenta de representação gráfica do processo de trabalho que busca 

identificar os caminhos percorridos pelo usuário na procura de assistência, permitindo um olhar apurado 

sobre os fluxos existentes no momento da produção da assistência à saúde a fim de planejar estratégias que 

otimizem e facilitem o acesso ao serviço de saúde. Esse trabalho busca analisar a importância do 

fluxograma analisador como instrumento de análise do acesso à atenção à saúde a partir de um relato de 

experiência na atenção primária, vivenciada por alunos de graduação, no Centro de Saúde da Família Vila 

União. Foi realizado durante prática da disciplina de Saúde Coletiva do curso de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral. A construção do fluxograma se deu a partir de relatos de 

usuários e funcionários da recepção, considerando apenas a visão desses. Foi possível evidenciar a 

presença de obstáculos ao acesso como: filas de espera para atendimento, priorização das tecnologias leve-

dura e dura no processo de trabalho, em detrimento da tecnologia de relações, o desconhecimento do 

usuário sobre o trajeto que deve seguir na unidade, dentre outros. Conclui-se que a construção do 

fluxograma foi útil ao passo que potencializou a aproximação do aluno com a realidade, mostrando-se uma 

ferramenta para diagnóstico do acesso ao serviço de saúde. Entretanto, para melhor utilização, deve ser 

construído também a partir dos relatos da gerência e dos profissionais da Equipe de Saúde da Família. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

PROJETO PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL E INTEGRAÇÃO, ENSINO E SERVIÇO NO SUS - 
ASSISTÊNCIA À SOCIEDADE 

AUTOR: JULIANNE COELHO DA SILVA 

CO-AUTORES: MARIA GRESSY SOARES DE FARIAS 
HERMANO CAMELO PAIVA 
ANTÔNIO PERGENTINO NUNES NETO 

ORIENTADOR: MARIA RENIR CAMPOS SALES 

RESUMO: 

O Projeto Prevenção em Saúde Bucal e Integração, Ensino e Serviço no SUS - PREX/UFC é um Projeto de 

Extensão que atua no tripé da faculdade, ensino, extensão e pesquisa. O projeto realiza ações com enfoque 

preventivo e educativo, buscando à promoção de saúde, sendo suas ações voltada para residentes do 

Bairro Planalto Pici. Na esfera da extensão, o Projeto, realiza ações coletivas em escolas, creches e 

associações, onde é realizada a orientação às crianças, aos professores e às mães quanto à importância da 

saúde bucal. No escovódromo do CEDEFAM- Centro de Desenvolvimento Familiar são realizadas ações de 

promoção em saúde bucal para os pacientes, que contam com instrução de higiene bucal, evidenciação, 

escovação e uso do fio dental supervisionados e aplicação tópica de flúor. Os pacientes atendidos passam 

por uma triagem, onde é realizada a avaliação da condição bucal destes, e de acordo com as reais 

necessidades, são encaminhados para o atendimento clínico no consultório odontológico do CEDEFAM. Na 

área de ensino, o projeto realiza seminários direcionados à promoção de saúde bucal e capacitações para 

voluntários, Na área de pesquisa, procura-se realizar levantamentos epidemiológicos, como o nível de 

conhecimento das pessoas de diversas faixas etárias, acerca dos corretos cuidados com a saúde oral. Esse 

trabalho vem contribuindo para uma mudança da realidade da população assistida. As atividades do projeto 

visam, principalmente, amparar à saúde oral do público alvo, objetivando mostrar a importância 

incontestável da saúde bucal no contexto da saúde geral da população. 
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APRESENTAÇÃO PAINEL 

O CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO NA PRÁTICA CLÍNICA DOS ESTUDANTES DE 
ODONTOLOGIA 

AUTOR: NARA SOUSA RODRIGUES 

CO-AUTORES: DIANA ARAUJO CUNHA 
DYNARA SARAIVA ARAGÃO 

ORIENTADOR: REGINA GLAUCIA RIBEIRO DE LUCENA 

RESUMO: 

Por ser um material muito sensível à técnica, o ionômero de vidro deve ser utilizado de maneira bastante 

criteriosa, para que suas propriedades não sejam prejudicadas. Sua manipulação e técnica de utilização 

devem seguir certos princípios, que são formulados como base em pesquisas científicas. A não obediência 

a esses princípios pode ocasionar prejuízos ao desempenho do material. O presente estudo se propõe a 

analisar a utilização do ionômero de vidro pelos estudantes de Odontologia da Faculdade de Farmácia, 

Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará- FFOE, matriculados no 6º ao 10º semestres 

do curso. O foco é na escolha do material, no manuseio e em sua aplicação clínica. Trata-se de um estudo 

descritivo, de natureza quantitativa, no qual se utilizou um questionário semi-estruturado, aplicado durante o 

mês de novembro de 2011. Os dados foram inseridos em um banco de dados do Excel e analisados 

estatisticamente por meio do programa Prisma 5.0. Verificou-se relação estatisticamente significante entre o 

semestre cursado pelo aluno e o conhecimento sobre a necessidade de tratamento prévio da dentina, o 

mesmo acontecendo com relação à necessidade de proteção superficial da restauração. Quanto ao nível de 

dificuldade no manuseio do ionômero, mais de 70% dos alunos, em todos os semestres, o consideraram 

moderado ou elevado. Concluiu-se que há lacunas de conhecimento com relação ao uso do ionômero de 

vidro, entre os alunos do sexto ao décimo semestre, o que pode influenciar negativamente as propriedades 

deste material e, consequentemente, seu desempenho clínico. 
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APRESENTAÇÃO ORAL 

ASPECTOS ERGONÔMICOS DO PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA E DO SEU AMBIEMTE DE 
TRABALHO 

AUTOR: THALISSON SAYMO DE OLIVEIRA SILVA 

CO-AUTORES: MARKELANE SANTANA SILVA 
EDUARDA SALES LEAL 

ORIENTADOR: LUCIANA TOLSTENKO NOGUEIRA 

RESUMO: 

O objetivo desse estudo foi avaliar as condições ergonômicas do posto de trabalho odontológico e dos 

cirurgiões-dentistas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Parnaíba, Piauí, Brasil, o qual se 

caracterizou como quantitativo e descritivo. Participaram da pesquisa os cirurgiões-dentistas atuantes nas 

19 UBS, no qual, através de questionário estruturado analisou-se as variáveis: tempo de profissão, 

quantidade de horas trabalhada por dia, sintomatologia dolorosa, adaptabilidade dos elementos do 

consultório odontológico, posição de trabalho, prática de exercícios físicos e presença de agravos à saúde 

decorrente da ocupação. Verificou-se que a jornada de trabalho gira em torno de 8 horas/dia (38,9%); 

88.9% consideram a profissão desgastante, 94,4% relatam sintomatologia dolorosa em alguma parte do 

corpo, sendo a região das costas (25%) e pescoço (22,9%) as mais acometidas; 38,9% praticam atividade 

física; 61,1% relatam algum agravo à saúde decorrente da ocupação; 72,2% apresentam dificuldade de 

adaptação dos elementos do consultório odontológico e 61,1% dos profissionais trabalham na posição de 11 

horas. Os altos índices de sintomatologia dolorosa e agravos à saúde decorrente da ocupação demonstram 

a necessidade de uma maior conscientização dos profissionais quanto aos princípios ergonômicos. 
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APRESENTAÇÃO ORAL – PESQUISA CIENTÍFICA 

RELAÇÃO ENTRE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E O GRAU DE DEPENDÊNCIA DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

AUTOR: THALISSON SAYMO DE OLIVEIRA SILVA 

CO-AUTORES: ROBSON DE SOUSA FERREIRA 

ORIENTADOR: LUCIANA CORREIA ARAGÃO DE VASCONCELOS 

RESUMO: 

O estudo em questão objetiva-se investigar a associação entre o grau de dependência para realização 

das atividades de vida diária (AVDs) e as condições de saúde bucal dos idosos residentes em uma 

instituição de longa permanência no município de Parnaíba-PI, o qual se caracterizou como observacional, 

analítico e transversal. Participaram 26 idosos residentes em um abrigo do município de Parnaíba-Pi. Um 

formulário validado (índice de Kats) foi aplicado aos idosos para avaliação da capacidade funcional e 

exames clínicos orais foram realizados para a observação das condições de saúde bucal. Verificou-se que 

69,2% dos idosos eram do gênero masculino e que 76,9% deles tinham entre 1 e 5 anos de 

institucionalização. A média de idade foi de 77,1 (dp= ± 9,6) anos de vida. Quanto à capacidade de realizar 

as AVDs, observou-se que 65,4% dos idosos eram independentes, enquanto que 34,6% apresentaram 

algum grau de dependência. Quanto às condições de saúde bucal, a média do CPOD foi de 30,92 (dp= ± 

2,65), com um peso de 91,6% para os dentes perdidos. Dos sextantes avaliados, 19,2% apresentaram 

cálculo e 11,5% apresentaram perda de inserção entre 9 mm e 11 mm. Na associação das variáveis de 

saúde bucal com a variável dependente capacidade funcional, encontrou-se associação estatisticamente 

significativa para frequência da higiene bucal dos idosos (p= 0,001). Mediante os resultados pode-se 

concluir que o grau de dependência está associado à qualidade e a frequência de higiene bucal dos idosos 

pesquisados. 

 


