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TENDÊNCIAS DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO DE ORIGEM 

DENTAL 

RESUMO: 

 

 A perda dentária e dos tecidos periodontais pode resultar em movimento dos 

dentes remanescentes, dificuldade na mastigação, fonação, desequilíbrio na musculatura 

e comprometimento da estética dentária e do sorriso, comprometendo a auto-estima. 

Atualmente existem diversas terapias para substituição dos órgãos dentários, todas elas 

baseadas em técnicas não-biológicas e sujeitas a falhas, nesse contexto, vem sendo 

desenvolvidos estudos para a utilização de células-tronco na reposição de tecidos bucais. 

O tecido pulpar de dentes humanos tem sido descrito como fonte de células-tronco 

multipotentes que apresentam eficiência clonogênica e capacidade de se auto-renovar e 

de se diferenciar em tipos celulares diversos. Além disso, existem evidências de que 

células-tronco de dentes decíduos são similares àquelas encontradas no cordão umbilical. 

Há estudos também que apontam o isolamento deste tipo celular do ligamento periodontal. 

Assim, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca das atuais 

tendências das pesquisas com células-tronco na odontologia. Foi realizada uma revisão 

de literatura nos sites de periódicos Scielo e PUBMED, objetivando aprofundar o assunto 

abordado. Percebeu-se que há inúmeros estudos que têm isolado células altamente 

proliferativas, derivadas da polpa dentária. Além disso, constatou-se que tais células são 

multipotentes e possuem a capacidade de autorenovação e de diferenciação em diversos 

tipos celulares, como odontoblastos maduros, adipócitos e células neurais. 
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O SISTEMA LÍMBICO E O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO 

PARASSIMPÁTICO E SUAS RELAÇÕES COM AS GLÂNDULAS 

SALIVARES. 

RESUMO: 

 

 Introdução: O sistema límbico é a estrutura neuroanatomica que comanda o sistema 

nervoso autônomo parassimpático (SNAP), o principal mecanismo de inervação motora das 

glândulas salivares. Objetivo: O objetivo do trabalho é realizar uma revisão de literatura para 

discutir e entender como o sistema límbico interage com SNAP, resultando na função eferente de 

secreção das glândulas salivares. Metodologia: Foi realizada busca bibliográfica utilizando os 

descritores do sistema límbico, SNAP, glândulas salivares, no período entre 2003 e 2013. Foram 

utilizadas as bases de dados eletrônicas PUBMED, LILACS, MEDLINE e SCIELO, sendo encontrados 

15 artigos. Além disso, oito livros foram consultados. Resultados: As glândulas salivares fazem sua 

função motora através de estímulos de estruturas límbicas para neurônios pré-ganglionares das 

partes parassimpáticas do sistema nervoso autônomo. Tais estímulos são direcionados para dois 

núcleos do tronco encefálico: salivatório superior e inferior. Do primeiro partem fibras com o VII 

par craniano, fazendo sinapse no gânglio submandibular e a inervação secretomotora das 

glândulas sublingual e submandibular. Já a inervação para a glândula parótida ocorre por meio da 

saída, com o IX par, de fibras do núcleo salivatório inferior, que fazem sinapse no gânglio ótico e 

chegam à glândula parótida. Conclusão: Através dessa revisão de literatura podemos concluir o 

quão importante é o entendimento dos mecanismos de inervação secretomotora, provenientes da 

relação entre o Sistema Límbico e o SNAP, bem como suas consequências fisiológicas no nosso 

cotidiano. 
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EFEITO DA TERAPIA PERIODONTAL NÃO-CIRÚRGICA EM 

MARCADORES INFLAMATÓRIOS E NO CONTROLE METABÓLICO DE 

DIABÉTICOS TIPO 2 

RESUMO: 

 

 Periodontite e Diabetes Melittus (DM) são duas doenças de alta prevalência e que tem 

apresentado uma relação bidirecional. Nesse contexto, este estudo objetivou avaliar o efeito da 

terapia periodontal não-cirúrgica nos parâmetros inflamatórios e controle metabólico em 

pacientes diabéticos tipo 2 por meio de uma revisão sistematizada da literatura. Para tanto, uma 

única examinadora realizou uma busca por ensaios clínicos controlados e randomizados na base de 

dados PUBMED utilizando as palavras chaves “non-surgical periodontal therapy”, “type-2 diabetes” 

e “metabolic control” publicados em idioma inglês nos últimos 10 anos. Dentre os 11 artigos 

encontrados. Após leitura dos títulos e resumos considerando os critérios de elegibilidade, 10 

artigos completos foram analisados. Os estudos demonstraram uma redução significante de 

hemoglobina glicada (HbA1c) e de mediadores inflamatórios, como fator de necrose tumoral (TNF) 

–α, Interleucina (IL) -1, proteína C reativa (P-cR), mieloperoxidase (MPO) associado a uma melhora 

dos parâmetros clínicos periodontais em até 12 meses pós terapia periodontal não-cirúrgica. Desta 

forma, considerando os dados desta revisão, concluímos que a terapia periodontal não-cirúrgica 

favorece o controle glicêmico, reduz a expressão de marcadores inflamatórios em pacientes 

diabéticos tipo 2. 
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CONTROLE MOTOR OROFACIAL: COMPREENDENDO A RITMICIDADE 

MASTIGATÓRIA 

RESUMO: 

 

 A mastigação é um comportamento rítmico típico em mamíferos. Atualmente, é aceito que 

os movimentos orofaciais são gerados por uma população de neurônios do tronco cerebral que 

garantem essa ritmicidade, através da geração do ritmo mastigatório, de um padrão de atividade 

dos músculos da mastigação, língua e da expressão facial e coordenação das atividades desses 

músculos. O presente estudo tem, por objetivo, fazer uma revisão de literatura sobre o 

comportamento rítmico mastigatório, enfatizando os mecanismos neurais responsáveis pela 

geração de movimentos rítmicos e aqueles para modulação de comando do motor por meio de 

feedback sensorial da área buco-facial.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 2013. Os descritores utilizados para a busca foram “Masticatory rythm, “Masticatory área e 

“Mastication”. Trabalhos demonstram a participação de dois grupos neuronais: um para a geração 

do ritmo mastigatório, que gera a alternância rítmica de fechamento e abertura da mandíbula e 

outro para as atividades dos músculos da mastigação, língua e da expressão facial. Estudos 

sugerem a participação dos núcleos da base na ritmicidade mastigatória e que neurônios do tronco 

encefálico podem suprimir o comando cortical da mastigação. Na compreensão neuroquímica, há 

evidências da participação das catecolaminas na regulação dos movimentos orofaciais, através dos 

núcleos pré-motores do tronco encefálico e pela ativação de áreas autonômicas relacionadas ao 

estresse. 
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LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DO FORAME MANDIBULAR: ESTUDO 

COMPARATIVO EM MANDÍBULAS HUMANAS SECAS 

RESUMO: 

 

 O conhecimento da posição do forame mandibular é relevante na realização de bloqueios 

anestésicos e abordagens cirúrgicas nessa região, ao contribuir para uma menor taxa de 

complicações, como lesões vasculares e neuronais. O bloqueio do nervo alveolar inferior é uma 

das técnicas que apresenta maior índice de falhas em odontologia, devido à variação anatômica do 

forame mandibular, por ser utilizado como referência anatômica para deposição da solução 

anestésica. Foram examinadas 27 mandíbulas humanas secas, de indivíduos total ou parcialmente 

edentados, oriundas do laboratório de anatomia da Faculdade Católica Rainha do Sertão, gerando 

54 hemi-mandíbulas. Utilizando paquímetro digital 6” 150mm (Western®) aferindo as distâncias 

anteroposterior e crâniocaudal com relação a entrada do forame e ainda quanto ao rebordo 

alveolar dos molares inferiores. Para a maioria das variáveis não houve diferença estatisticamente 

significativa quando se comparou os lados direito e esquerdo. A posição do forame mandibular em 

relação a pontos de referência anatômicos, representa parâmetros úteis para a realização de 

procedimentos sobre o ramo mandibular, pois, nota-se ainda que essa estrutura anatômica 

encontra-se, na maioria dos casos, tanto em altura (crânio caudal) quanto no sentido ântero-

posterior, no terço médio do ramo da mandíbula para pacientes ou mandíbulas parcialmente 

dentadas e edêntulas. Já quando o ramo mandibular é dividido em duas porções, no sentido 

ântero-posterior, para todas as mandíbulas a posição deste forame predomina na porção posterior 

do ramo. 
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ESTUDO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DA 

CALENDULA OFFICINALIS: REVISÃO DE LITERATURA 

RESUMO: 

 

 A Calendula officinalis (CLO), conhecida popularmente por Calêndula, trata-se de uma 

planta que apresenta efeitos anti-tumoral, anti-HIV, gastroprotetor, cicatrizante e anti-

inflamatórios. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de uma revisão de literatura, o 

mecanismo de ação anti-inflamatório da CLO. Para tanto, realizou-se buscas em bases de dados 

computadorizadas, tais como PubMed e Scielo, utilizando as palavras-chaves “Calendula officinalis” 

e “Inflammation”. Os artigos selecionados foram aqueles relacionados com ensaios pré-clínicos, 

publicados em idioma inglês ou português, nos últimos 20 anos. Foram encontradas, de início, 11 

referências. Através de análise de títulos e resumos, seguidos de critérios de inclusão e exclusão, 5 

artigos foram analisados. Todos os estudos confirmaram o efeito anti-inflamatório da CLO através 

da inibição de fator de necrose tumoral (TNF), interleucina (IL) -1 e -6, interferon (IFN) -gama, 

proteína C-reativa (P-cR) e Cox-2, edema de orelha e pata da ratos (P<0,05). Triterpenos foram 

considerados os principais constituintes contribuidores para o efeito anti-inflamatório da CLO. 

Desta forma, podemos concluir que com base nos resultados desta revisão, a CLO tem importante 

efeito anti-inflamatório, por inibir várias citocinas pró-inflamatórias, sendo os triterpenos os 

principais agentes responsáveis para este efeito. 
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ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS DOADORES DE ÓXIDO 

NÍTRICO: UMA NOVA PERSPECTIVA NA MODULAÇÃO DO PROCESSO 

INFLAMATÓRIO 

RESUMO: 

 

 Anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) são amplamente utilizados, mas seus efeitos 

gastrointestinais adversos limitam seu uso prolongado. AINES doadores de óxido nítrico (NO-

AINES) representam uma nova classe de fármacos, consistindo em AINES convencionais ligados ao 

Óxido Nítrico (NO) por uma ligação éster. O NO exerceria seus efeitos biológicos localmente, o que 

incrementaria os efeitos desses fármacos. Assim, propõe-se realizar uma revisão de literatura 

comparando a eficácia anti-inflamatória e a segurança de NO-AINES aos AINES convencionais na 

modulação do processo inflamatório. Para isso, foi realizada uma busca bibliográfica no banco de 

dados PUBMED, usando-se os termos “AINES doadores de NO, inflamação e efeitos adversos”em 

língua inglesa, nos últimos quinze anos. Foram selecionados oito artigos que se enquadraram nos 

critérios de inclusão estabelecidos. Os estudos mostraram que o uso de NO-AINES reduziu a dose 

eficaz mediana comparada a de AINES. No entanto, outros apresentaram similar efeito anti-

inflamatório, não se observando diferenças significantes na redução dos parâmetros inflamatórios 

avaliados. Todavia, a avaliação dos efeitos sistêmicos mostrou que NO-AINES apresentaram menor 

irritação gástrica, hepática e renal, o que favorece seu uso. Assim, mais estudos são necessários 

para confirmar a segurança desses fármacos, que não apresentaram efeito anti-inflamatório 

superior, mas que se mostraram mais toleráveis por reduzir os efeitos adversos observados em 

seus similares convencionais, tornando-os uma nova perspectiva na modulação do processo 

inflamatório. 
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O USO PROFILÁTICO DE ANTIBIÓTICOS EM PACIENTES DE RISCO 

RESUMO: 

 

 A Profilaxia Antibiótica tem o intuito de prevenir a colonização de bactérias, e suas 

complicações, no período pós-operatório. Essa é usada em pacientes que apresentam 

certas condições de risco, como: endocardite infecciosa; portadores de próteses 

ortopédicas, imunocomprometidos, diabetes não controlada ou insuficiência renal crônica. 

O presente estudo tem como objetivo destacar a importância do uso adequado da 

profilaxia antibiótica nesse tipo de paciente. Para tanto foram realizadas buscas 

bibliográfica nas bases de dados PUBMED, periódicos da capes e Scielo, utilizando os 

decritores: “endocarditis”, “orthopedic prostheses”, “immunocompromised”, “diabetes 

mellitus”, “renal failure”, “antibiotic prophylaxis”. Foram encontradas, de início, 25 

referências. Através da análise de títulos e resumos, seguidos de critérios de inclusão e 

exclusão, 08 artigos completos, publicados em idioma inglês e português, nos últimos 05 

anos foram analisados. Mediante a realização deste estudo, pode-se observar que os 

antibióticos mais prescritos na profilaxia são amoxicilina 2 g para adultos, 50 mg/kg para 

crianças 01 hora antes dos procedimentos odontológicos, quando a medicação oral não 

pode ser realizada usa-se ampicilina sódica IM/ EV 2 g ou 50 mg/kg, 30 minutos antes do 

procedimento, como segunda escolha, cloridrato de clindamicina IM/ EV 600 mg ou 20 

mg/ kg; cefalexina na dose de 2 g ou 50 mg/kg; azitromicina ou claritromicina nas doses 

de 500 mg ou 15 mg/kg. A prescrição adequada contribui com a redução da seleção de 

bactérias resistentes, efeitos adversos e prevenção de bacteremia. 
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A BIOSSEGURANÇA NA ODONTOLOGIA 

RESUMO: 

 

 Os cirurgiões-dentistas e toda a equipe de saúde bucal, na prática de suas 

atividades laborais, estão expostos aos mais variados micro-organismos, encontrados na 

saliva, sangue e em outros fluidos orgânicos, podendo ocasionar doenças, desde a gripe, 

até doenças mais severas como a hepatite e a AIDS. A biossegurança na odontologia é 

um conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe odontológica 

e o paciente. A prevenção da infecção cruzada é feita pelo emprego dos processos de 

esterilização e de procedimentos destinados a manter a cadeia asséptica. Tais 

procedimentos são realizados em relação à equipe odontológica, aos instrumentos e aos 

acessórios, ao equipamento e ao paciente. Assim, este estudo teve como objetivo realizar 

uma revisão de literatura acerca da problemática que envolve a biossegurança na 

odontologia. Foi realizada uma revisão de literatura nos sites de periódicos Scielo e 

PUBMED, as palavras-chaves utilizadas foram biossegurança, contaminação e 

odontologia, objetivando aprofundar o assunto abordado. Em conclusão, percebeu-se que 

há inúmeros estudos que listam conceitos e fatores de risco na prática do profissional da 

odontologia. Foi indicado que o risco de infecção cruzada deve ser uma preocupação 

constante durante o trabalho do cirurgião-dentista e da equipe de saúde bucal. Outro 

aspecto importante para o assunto abordado é a constatação de que o maior problema 

para eliminar ou minimizar a contaminação cruzada não está nas tecnologias disponíveis e 

sim no comportamento dos profissionais de saúde, que ainda são muito negligentes. 
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ATIVIDADE MICROBIANA DE ÓLEOS ESSENCIAIS E EXTRATOS DE 

PRÓPOLIS SOBRE BACTÉRIAS CARIOGÊNICAS 

RESUMO: 

 

 A própolis é uma resina produzida por abelhas a partir de diferentes plantas. Os 

óleos essenciais são produtos do metabolismo secundário das plantas e usados durante 

anos na medicina popular como antimicrobianos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

perfil de susceptibilidade dos extratos etanólicos de própolis oriundos dos Estados do 

Paraná, Minas Gerais e São Paulo e de óleos essenciais frente às bactérias cariogênicas 

Streptococcus mutans e Lactobacillus casei usando o método de difusão em ágar. Os 

resultados obtidos indicam a própolis do estado de Minas Gerais como a mais ativa de 

todas, o que leva a crer que a diferença observada na quantidade de própolis produzida e 

a diversidade dos metabólitos secundários, no produto, podem estar associados com a 

região de produção e com a estação climática da coleta. Os óleos essenciais mostraram 

atividades significantes para os microrganismos testados, alguns deles apresentando zona 

de inibição maior que o do controle positivo. 
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EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E A 

(IN)SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS. 

RESUMO: 

 

 A emergência consiste em agravo a saúde com iminente risco de vida. Este evento 

caracteriza-se por ser uma situação imprevista, na qual não pode haver demora no 

atendimento. Desta forma não cabe discutir de quem é o domínio da execução, mas sim 

avaliar a habilidade e competência dos agentes em ação, para solucionar de forma 

adequada o caso. Este trabalho tem como objetivo revisar e discutir as principais 

ocorrências de emergências médicas em consultório odontológico, assim como o manejo 

indicado para tais situações. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados PubMed, BBO, Google Scholar, utilizando as seguintes palavras-chave nos idiomas 

português e inglês:”tratamento de emergência”, “identificação da emergência”, 

“odontologia”. Selecionaram-se referências mais atuais (2000-2012) , além de trabalhos 

clássicos de importância histórica para discussão do assunto. Observou-se que a maioria 

dos estudos apontam uma elevação no número de emergências médicas, sendo a 

síncope responsável pela maioria das ocorrências, associada a uma grande insegurança e 

incapacitação dos cirurgiões-dentistas no enfrentamento destas situações. Conclui-se, que 

a grande insegurança dos cirurgiões-dentistas no enfrentamento das situações médicas 

emergenciais pode ser consequência de um inadequado preparo durante a graduação e 

uma falta de capacitação durante o exercício da profissão. 
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UNIDADE ACUPUNTURAL NEUROATIVA: UM NOVO CONCEITO PARA 

COMPREENSÃO DOS EFEITOS E MECANISMOS DA ACUPUNTURA 

RESUMO: 

 

 Acupuntura faz parte da Medicina Tradicional Chinesa, é utilizada devido seus 

efeitos neuroendócrinos reconhecidos: analgesia, efeito antiinflamatório, recuperação 

motora e sedação. Os pontos de acupuntura tradicionais representam um sistema de 

referência anatômica, que indica locais que apresentam componentes neurais e 

neuroativos relativamente densos e concentrados, na qual a estimulação de acupuntura 

iria provocar uma resposta terapêutica eficiente. Quando uma agulha de acupuntura é 

inserida num ponto, um estímulo mecânico ou elétrico ativa sítios neuroativos que estão 

distribuídos na pele, músculo e tecido conjuntivo em torno da agulha inserida e são 

definidos como unidade acupuntural neuroativa. O objetivo desse trabalho é realizar 

revisão da literatura sobre mecanismos de efeito acupunturais. Para isso foi realizado 

levantamento bibliográfico utilizando a base de dados Pubmed, entre 2002 e 2013. Os 

descritores utilizados foram acupuncture e acupuncture mechanisms. Mecanismos locais 

desencadeiam reações bioquímicas e biofísicas que desempenham importante papel na 

analgesia acupuntural. Existem várias vias centrais que transmitem os sinais acupunturais. 

Efeitos neuroquímicos estão relacionados com diferentes vias periféricas e centrais, 

transmitindo sinais aferentes de diferentes frequências. Respostas de neuroimagem em 

regiões do cérebro podem ser uma consequência de modos mais eficientes de 

estimulação. O estabelecimento do conceito de unidade acupuntural neuroativa e sua 

diferenciação dos pontos pode fornecer uma abordagem teórica alternativa para a 

pesquisa do tema. 14 
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ANTIMICROBIANOS DE USO ODONTOLÓGICO: INFORMAÇÃO PARA 

UMA BOA PRÁTICA 

RESUMO: 

 

 Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por microogarnismos vivos ou 

por meio de processos semissintéticos, que têm a capacidade de impedir o crescimento 

ou destruir microorganismos patogênicos. A prescrição de antibióticos é indispensável na 

prática odontológica. Para tanto, o conhecimento do medicamento utilizado bem como a 

dosagem correta para o processo de cura são necessários. Este trabalho tem por objetivo 

fazer uma revisão crítica da literatura sobre os antibióticos de uso odontológico bem como 

esclarecer os mecanismos de ação, as formas farmacêuticcas existentes no mercado e 

suas principais indicações, posologia e efeitos colaterais mais comuns. O cirurgião-

dentista tem diponível uma infinidade de formulações medicamentosas, entretanto a 

farmacologia é uma área pouco explorada pelos profissionais de odontologia. Isso requer 

uma maior disseminação desse conhecimento para o estabelecimento de uma correta 

prática diária quando da administração de antimicrobianos. 
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LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA NA TERAPÊUTICA DE 

MUCOSITES ORAIS INDUZIDAS PELO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

ANTINEOPLÁSICO 

RESUMO: 

 

 A quimioterapia antineoplásica é um método que usa compostos químicos no 

tratamento de neoplasias malignas e leva à ruptura do epitélio oral devido à ação tóxica do 

regime mieloablativo, promovendo o surgimento de mucosites orais. Essa resposta 

inflamatória apresenta eritema, ulceração, queimação, edema, dor e suscetibilidade a 

infecções, promovendo dificuldade de mastigação e deglutição. Não há consenso quanto 

ao protocolo mais eficaz de tratamento dessa manifestação, sendo os antibacterianos 

tópicos, as vitaminas, os fatores de crescimento e a crioterapia os tratamentos mais 

comuns. O uso do Laser de Baixa Potência (LBP) destaca-se no tratamento de mucosites 

orais, pois possui efeitos analgésico, anti-inflamatório e reparador tecidual. Assim, o 

propósito desse trabalho foi correlacionar a LBP como terapêutica viável de mucosite 

orais. Então, buscou-se ensaios clínicos randomizados e controlados, utilizando os 

descritores “mucosites orais, laserterapia de baixa potência e antineoplásicos” em Inglês e 

Português nos indexadores PUBMED e SciELO, de cuja disponibilidade de artigos 

publicados de 2006 a 2013, selecionou-se seis ensaios clínicos após a leitura de títulos e 

resumos. Observou-se que a LBP reduziu a hiperalgesia, grau de mucosite oral e tempo 

de cicatrização. Assim, a LBP é indicada no tratamento da mucosite oral, podendo ser 

usada isoladamente ou associada a tratamento medicamentoso, proporcionando alívio da 

dor, maior conforto ao paciente, controle da inflamação, manutenção da integridade da 

mucosa e melhor reparação tecidual. 
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LITERATURA 

RESUMO: 

 

 A crescente demanda de fármacos utilizados em clínicas, consultórios e 

ambulatórios por profissionais da área odontológica, ou mesmo outros medicamentos 

utilizados para tratamentos sistêmicos, fazem com que seja necessária uma atenção 

constante com a terapêutica medicamentosa nos cursos de formação em Odontologia. 

Esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a segurança que 

os acadêmicos de odontologia têm a respeito da prescrição de medicamentos, Para isso 

realizou-se um levantamento bibliográfico na base de dados Lilacs, Scielo e PUBMED 

entre os anos de 2003 a 2013, utilizando como descritores: prescrição, medicamento, 

aluno e odontologia. Sendo encontrado ao todo cinco estudos com esse tema. Os 

resultados observados mostram que os acadêmicos sentem necessidade de diversas 

informações a respeito de conhecimentos farmacológicos. Alguns cursos de bacharelado 

em odontologia pouco enfatizam a prescrição medicamentosa e a associação da 

farmacologia básica à prática odontológica. Os estudos apontam ainda para necessidade 

de aprimoramento dos conteúdos acadêmicos e formas de abordagem, com mudanças 

nas metodologias de ensino, acoplando a teoria com a prática. Os acadêmicos de 

odontologia com informações e educação adequadas sobre uso de medicamentos podem 

se conscientizar de seus atos e refletir sobre seu papel profissional na sociedade e no uso 

de medicamentos em uma perspectiva ampliada. 
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CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS. 

RESUMO: 

 

 Introdução: Crianças de 0 a 3 anos apresentam uma forte dependência em relação 

aos pais, uma vez que estão em pleno desenvolvimento cognitivo. Nesse contexto, os pais 

inserem-se como principais promotores da saúde bucal. Os estudos sobre a adesão dos 

pais às ações preventivo/educativas, na primeira infância, têm potencial em contribuir com 

a promoção da saúde bucal. Metodologia: Realizou-se um exercício de busca na literatura, 

nas bases Medline e Scielo, sobre a adesão dos pais, na promoção da saúde bucal de 

crianças de 0 a 3 anos, com o critério de inclusão: materiais publicados em português, a 

partir de 2000, com assuntos relacionados à promoção em saúde bucal e odontopediatria. 

Resultados: Com o estudo, foi observado que, nos locais onde foram feitas ações 

educativas/preventivas de saúde bucal com os pais, houve uma significativa melhoria da 

saúde bucal em bebês, apresentando, inclusive, redução da doença cárie. Além disso, foi 

observada a carência dessas ações em diversas comunidades e sua relação direta com a 

alta prevalência de cárie em bebês nesses locais. Conclusão: As ações 

preventivo/educativas, na primeira infância, realizadas com a adesão dos pais, 

potencialmente contribuem com a promoção de saúde bucal. 
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RESUMO: 

 

 A endocardite infecciosa é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, na qual 

profilaxia antibiótica, especialmente em pacientes de risco, durante o tratamento 

odontológico exerce papel fundamental, apesar de muitas vezes ser negligenciada ou 

esquecida pelos profissionais no dia-a-dia. Em indivíduos saudáveis, a bacteremia não 

tem maiores consequências; porém, em indivíduos considerados de alto risco, como os 

doentes imunodeprimidos ou valvulopatas ou ainda, aqueles portadores de próteses 

cardíacas, a endocardite pode ser desencadeada se não houver prevenção. Sua 

sintomatologia é vaga e insidiosa, incluindo febre, debilidade, perda de peso, dispnéia, 

anorexia e petéquias. O presente estudo se propõe a analisar a atenção odontológica em 

situações de risco para endocardite infecciosa. Para tanto, realizou-se levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Pubmed, Scielo e Medline, com palavras-chaves 

“infective endocarditis and dental procedures” nos anos de 2008 a 2012. Concluindo-se 

que procedimentos odontológicos com excessivo sangramento em pacientes suscetíveis, 

a adoção de medidas profiláticas envolvendo uso de antibióticos é uma prática coerente. 

Aliado a isso, uma rigorosa higienização prévia, contribui para a redução do risco em 

potencial e para o sucesso profilático perante essa infecção. No entanto, uma das 

melhores maneiras de se prevenir a endocardite infecciosa é realização de anamnese 

rigorosa, identificando de forma individualizada os pacientes de risco, evitando a 

banalização do uso de antibióticos e restringindo o seu uso nos casos de estrita 

necessidade. 19 
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RESUMO: 

 

 Insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que consiste na perda da 

função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de realizar as funções 

reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, consequentemente essas 

substâncias ficam acumuladas nos líquidos corporais levando a um rompimento das 

funções endócrinas e metabólicas. A IRC pertence ao grupo de doenças com alta 

morbidade e mortalidade, sendo imprescindível que o cirurgião-dentista (CD) esteja ciente 

dessa patologia e de suas complicações sistêmicas e orais. Este trabalho visa destacar a 

necessidade de um olhar interdisciplinar do CD no tratamento de pacientes com IRC. Para 

tanto, realizou-se levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas (PUBMED e 

LILACS) entre os anos de 2007 a 2012. Observando-se que as manifestações sistêmicas, 

tais como distúrbios hematológicos, síndrome urêmica, supressão imunológica, acidose 

metabólica e outras podem refletir diretamente na saúde oral dos pacientes, tais como a 

formação acentuada de cálculos, alta concentração de ureia na saliva, xerostomia, 

halitose, sangramento gengival, perda da lâmina dura e mobilidade dentária. Dessa forma, 

cabe ao CD capacitar-se para saber reconhecer e cuidar de um paciente nefropata, pois 

devido a incansáveis sessões de hemodiálise estes pacientes tornam-se vulneráveis e 

merecem receber atendimento odontológico diferenciado a fim de minimizar os transtornos 

psicoemocionais ocasionados pela IRC, melhorando assim sua saúde geral e qualidade 

de vida e promovendo a inclusão social desses indivíduos. 
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RESUMO: 

 

 Insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que consiste na perda da 

função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de realizar as funções 

reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, consequentemente essas 

substâncias ficam acumuladas nos líquidos corporais levando a um rompimento das 

funções endócrinas e metabólicas. A IRC pertence ao grupo de doenças com alta 

morbidade e mortalidade, sendo imprescindível que o cirurgião-dentista (CD) esteja ciente 

dessa patologia e de suas complicações sistêmicas e orais. Este trabalho visa destacar a 

necessidade de um olhar interdisciplinar do CD no tratamento de pacientes com IRC. Para 

tanto, realizou-se levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas (PUBMED e 

LILACS) entre os anos de 2007 a 2012. Observando-se que as manifestações sistêmicas, 

tais como distúrbios hematológicos, síndrome urêmica, supressão imunológica, acidose 

metabólica e outras podem refletir diretamente na saúde oral dos pacientes, tais como a 

formação acentuada de cálculos, alta concentração de ureia na saliva, xerostomia, 

halitose, sangramento gengival, perda da lâmina dura e mobilidade dentária. Dessa forma, 

cabe ao CD capacitar-se para saber reconhecer e cuidar de um paciente nefropata, pois 

devido a incansáveis sessões de hemodiálise estes pacientes tornam-se vulneráveis e 

merecem receber atendimento odontológico diferenciado a fim de minimizar os transtornos 

psicoemocionais ocasionados pela IRC, melhorando assim sua saúde geral e qualidade 

de vida e promovendo a inclusão social desses indivíduos. 
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RESUMO: 

 

 A luxação da articulação temporomandibular (LATM) durante a anestesia geral e 

sedação venosa é uma ocorrência rara. Pacientes portadores de disfunções da ATM 

possuem um risco maior para esta complicação, denotando a importância do exame da 

ATM na avaliação anestésica pré-operatória. A LATM ocorre mais frequentemente em 

casos de bocejos e abertura forçada da boca, porém, casos espontâneos têm sidos 

relatados durante a indução da anestesia geral, principalmente quando do uso do 

proporfol. Seu diagnóstico é estritamente clínico, sendo que a redução manual é uma 

emergência e deve ser realizado o mais precocemente possível, através da manobra de 

Nélaton. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de uma paciente portadora de 

mal de Parkinson, que deu entrada em um hospital e após criteriosa avaliação por equipe 

médica foi diagnosticada com quadro de desnutrição grave. Diante do seu crítico estado 

clínico geral foi indicada a realização de gastrotomia, a qual ocorreu sob anestesia local 

associada à sedação venosa. O procedimento cirúrgico ocorreu sem intercorrências e ao 

final da cirurgia, durante as manobras de ventilação mecânica observou-se que não mais 

era possível a movimentação mandibular para fechamento bucal, condição não detectada 

na avaliação pré-operatória. Após exames de imagem e avaliação da Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial chegou-se ao diagnóstico de LATM bilateral, que foi reduzida manualmente. 

Embora de ocorrência rara, cirurgiões buco-maxilo-faciais e médicos devem realizar a 

prevenção e estar preparados para solucionar tais complicações. 
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RESUMO: 

 

 Ferimentos por projétil de arma de fogo (PAF) podem gerar grandes perdas ósseas 

as quais são responsáveis por deformidades estéticas, funcionais e consequentes 

problemas sociais. Tais alterações necessitam de reconstruções em que, atualmente, o 

enxerto ósseo autógeno é considerado o padrão-ouro para reconstruções mandibulares. O 

presente trabalho visa a relatar um caso de um paciente VHNA, 18 anos, sexo masculino, 

normossistêmico, vítima de agressão física por PAF na face, atendido no serviço de 

cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do hospital Instituto Dr. José Frota. O paciente 

recebeu tratamento emergencial sob anestesia geral com debridamento cirúrgico seguido 

de bloqueio maxilo-mandibular e estabilização dos cotos mandibulares através do uso de 

duas placas do sistema de fixação de 2,0mm. Após três semanas, o paciente submeteu-se 

a segundo tempo operatório, para limpeza cirúrgica, remoção de raízes dentárias 

infectadas do dente 36, substituição das placas anteriores por sistema de fixação interna 

rígida 2,4mm e correção de fístula cutânea. Passados 30 dias deste tempo operatório, 

realizou-se cirurgia reconstrutiva com a utilização do de enxerto do osso ilíaco como área 

doadora e tela de titânio. O paciente encontra-se em acompanhamento ambulatorial de 

oito meses sem sinais de reabsorção óssea e foi proposto a reabilitação com implantes 

ósseos. 
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RESUMO: 

 

 Conceitualmente, as fraturas são consideradas expostas quando a ruptura da pele 

e dos tecidos moles subjacentes permite uma comunicação direta com o meio externo ou 

cavidades contaminadas, como a boca. Neste grupo, as fraturas expostas da face 

assumem um papel de destaque nos atendimentos a pacientes politraumatizados nos 

serviços de emergência, em especial àquelas provocadas por projéteis de armas de fogo. 

Este trabalho visa apresentar uma série de casos de fraturas faciais expostas oriundas de 

agressão com arma de fogo, com enfoque na atuação da cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial, indispensável no trabalho multiprofissional e interdisciplinar no âmbito 

hospitalar. As variáveis que podem alterar a vitalidade óssea e viabilidade dos tecidos no 

processo de reparação e influenciam diretamente a evolução e resultado final, estão 

relacionadas às características dos agentes contaminantes, tempo de exposição, 

extensão do dano aos tecidos moles e/ou duros, grau de desvitalização dos tecidos, entre 

outros, e tornam os tratamentos cirúrgicos destas faturas mais complexos. Em vista disso, 

os objetivos iniciais da abordagem cirúrgica de fraturas expostas são coibir hemorragias, 

prevenir infecções, reduzir e fixar a fratura com estabilidade suficiente para conforto do 

paciente e promover a restauração das partes moles. Considerando especialmente a 

importância da face, além das sequelas físicas minimizadas, a abordagem sistemática o 

mais breve possível destes pacientes contribui substancialmente para o restabelecimento 

do paciente em seu convívio na sociedade. 
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RESUMO: 

 

 Atualmente, as fraturas de face envolvendo mais de uma estrutura óssea são 

comuns nos serviços hospitalares de emergências. As fraturas panfaciais são as de maior 

complexidade por envolverem vários ossos, causadas por acidentes automobilísticos, 

agressões físicas e por arma de fogo. Tais fraturas podem levar a alterações funcionais e 

estéticas significativas, se não tratadas em tempo hábil. Este trabalho objetiva relatar o 

tratamento lesões concomitantes de fratura panfacial envolvendo terços médio e inferior 

da face. Paciente FRL, sexo masculino, vítima de acidente motociclístico, apresentou-se 

ao Instituto Dr. José Frota com fratura panfacial – naso-orbito-etmoidal (NOE), complexa 

de maxila (Le Fort II), Lanelongue e sínfise mandibular. Clinicamente, paciente 

apresentava má-oclusão dentária, dificuldade mastigatória, alongamento do terço médio 

da face. Foi realizado tratamento cirúrgico para redução e fixação interna rígida das 

fraturas em um mesmo tempo operatório, para manutenção da altura, largura e projeção 

facial. Todas as fraturas foram acessadas, e devido ao envolvimento da fratura NOE, 

optou-se pela recomendação de fixação crânio-caudal. Foram utilizados os sistemas de 

fixação 1.5mm, 2.0mm, 2.4mm assim como lag screw, para que todas as fraturas e a 

forma facial fosse restabelecida nas três dimensões, ou seja, largura, projeção antero-

posterior e altura vertical. Conclui-se que o tratamento cirúrgico deve ser o mais preciso 

possível, para que o paciente possa voltar o mais rapidamente possível às suas atividades 

cotidianas. 
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RESUMO: 

 

 A sialolitíase é a presença de uma ou mais estruturas calcificadas (sialólitos) 

ovaladas ou arredondadas dentro do ducto das glândulas salivares maiores ou menores. 

Afeta mais comumente o ducto da glândula submandibular (80% dos casos), podendo 

também se desenvolver nas glândulas parótida (19%) e na sublingual (1%). Geralmente é 

mais observada em adultos (entre 40 a 80 anos), sendo raro em crianças, onde os 

pacientes afetados apresentam sintomas variáveis como tumefação de tecido mole sobre 

o cálculo, dor e abaulamento após estímulo de salivação e alimentação, diminuição do 

fluxo salivar, retenção de saliva dentro da glândula afetada, alterações inflamatórias e 

degenerativas e infecções bacterianas. O diagnóstico é feito através do quadro clínico, 

radiografias e sialografia. O tratamento pode ser realizado através da remoção dos 

cálculos superficiais por simples manipulação manual do cálculo ou com a remoção 

cirúrgica da glândula salivar associada. Paciente do sexo masculino, feoderma, 60 anos 

de idade, ao exame inicial realizado revelou glândula submandibular direita palpável e 

endurecida, logo o paciente foi encaminhado ao Setor de Cirurgia Oral. A correlação dos 

achados clínico-radiográficos levou ao diagnóstico de sialólito gigante no ducto de 

Wharton. Após avaliação médica relativa às suas doenças de base, o paciente foi 

submetido a procedimento cirúrgico, sob anestesia local, para remoção do cálculo. O 

paciente foi avaliado 07 dias após a cirurgia. Atualmente, o paciente encontra-se com 08 

meses de acompanhamento clínico, e apresenta quadro estável. 
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RESUMO: 

 

 Todo cirurgião-dentista, em sua prática clínica, poderá estar envolvido no 

diagnóstico e tratamento de emergências médicas. Essas emergências podem estar 

relacionadas com o tratamento odontológico ou simplesmente ocorrerem de modo casual 

no consultório odontológico. O objetivo deste trabalho foi analisar se os acadêmicos de 

odontologia e cirurgiões-dentistas que fizeram ou não curso de pós-graduação, possuem 

conhecimento para lidar com as emergências na prática odontológica. O estudo contou 

com uma amostra de 113 indivíduos, sendo 35 acadêmicos de odontologia cursando o 

último semestre e 11 acadêmicos cursando o 1º semestre, 19 CDs sem nenhuma 

especialidade, 41 CDs especialistas e 7 Docentes de odontologia da FCRS. Na analise do 

conhecimento sobre as emergências médicas dentro das limitações da metodologia 

aplicada, observou-se que os acadêmicos não se sentem preparados para atuarem em 

uma situação de emergência, assim como os CDs com ou sem curso de pós- graduação e 

que cirurgiões –dentistas clínicos gerais e especialistas apresentaram níveis semelhantes 

de conhecimento quanto ao diagnóstico e condutas de emergências médicas na prática 

odontológica, embora a grande maioria não se sinta preparado para diagnosticar ou 

intervir em situações emergenciais. Conclui-se com o estudo que há um grande 

despreparo prático da classe odontológica acerca do pronto atendimento emergencial, 

havendo a necessidade da implantação de disciplina pratica e teórica tanto na graduação 

como nos cursos de pós-graduação acerca das emergências médicas. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE ÂNGULO MANDIBULAR 

ATRAVÉS DA TÉCNICA DE CHAMPY – RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula são bastante comuns após traumatismos maxilofaciais, 

sendo as fraturas de ângulo, em muitos estudos, segunda mais prevalente entre as 

fraturas mandibulares. Diversas opções de tratamento para as fraturas de ângulo são 

relatadas na literatura, sendo as principais: fixação interna através de uma placa na zona 

de tensão; duas placas, sendo uma na zona de tensão e uma na zona de compressão e 

tratamento fechado com bloqueio maxilo-mandibular (BMM). A técnica de Champy 

consiste na utilização de uma placa na zona de tensão (linha oblíqua) para tratamento das 

fraturas de ângulo. O presente trabalho objetiva apresentar, através de um relato de caso, 

o tratamento aberto de fratura de ângulo mandibular pela técnica de Champy utilizando 

uma miniplaca do sistema 2.0mm na zona de tensão. Paciente E.N.S, sexo masculino, 21 

anos, vítima de agressão física, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do 

Hospital Batista Memorial, apresentando, ao exame extraoral, edema em 1/3 inferior de 

face direito e ao exame intraoral, limitação da abertura bucal, desoclusão dentária e 

discreta mobilidade dos cotos mandibulares fraturados em região posterior de mandíbula. 

Ao exame radiográfico evidenciou-se presença de fratura em região de ângulo mandibular 

associado ao elemento 48. Foi realizado acesso intraoral, redução e fixação com sistema 

2.0 pela técnica de Champy. Paciente encontra-se em pós-operatório de 4 meses, sem 

queixas. Conclui-se que a técnica de Champy é uma alternativa viável e com excelentes 

resultados para tratamento de fratura de ângulo mandibular. 
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FRATURA DE MAXILA – REVISÃO DA LITERATURA E RELATO DE 
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RESUMO: 

 

 Apesar de serem reforçados por esteios ou contrafortes, conhecidos como pilares e 

trajetórias, os ossos da face fraturam-se com frequência após fortes golpes por agressão 

ou por acidentes. As fraturas do terço médio e superior da face são quase sempre 

transversais e envolvem vários ossos. Os traços de fratura seguem as linhas de menor 

resistência, situadas entre arcos e pilares de resistência. O Francês Rene Le Fort 

classificou as fraturas de maxila em Le Fort I, II e III. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o caso clínico de um paciente vítima de um acidente automobilístico que 

resultou em uma fratura de maxila envolvendo o osso nasal, processo frontal da maxila, 

lacrimal, margem infra-orbitária, processo zigomático da maxila e processo pterigóide, 

deslocando uma porção central do viscerocrânio, palato e processo alveolar. O paciente 

foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral, com fixação da maxila em seus 

pilares de sustenção e margem infra-orbital esquerda. O paciente teve uma excelente 

evolução, sem queixas funcionais ou complicações pós-operatórias. 
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MODIFICAÇÃO DA TÉCNICA NO TRATAMENTO DE TRAUMA 

COMPLEXO BUCOMAXILOFACIAL 

RESUMO: 

 

 O manejo cirúrgico do trauma bucomaxilofacial pode envolver os terços médio e 

inferior da face simultaneamente, através de redução óssea e fixação interna rígida. A 

eleição do tipo de intubação traqueal deve ser realizada de acordo com vários aspectos, 

dentre esses, a manipulação dos ossos da face e bloqueio intermaxilar transoperatório. A 

derivação submentual da intubação orotraqueal tornou-se uma alternativa em pacientes 

politraumatizados, que não podem submeter-se à intubação convencional e requerem 

controle pós-operatório das vias aéreas por um período curto de tempo. O presente 

trabalho visa a relatar uma proposta de modificação da técnica de derivação submentual, 

realizada no serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Instituto Dr. José Frota, com o objetivo 

de minimizar o risco de apnéia durante a realização. Após intubação orotraqueal com tubo 

aramado de diâmetro 7.5, foram realizadas incisões extra e intra orais e divulsionamento 

rombo em região submentual, comunicando os meios intra e extra-orais. Um cilindro rígido 

foi confeccionado a partir de uma seringa hipodérmica descartável de 10ml, o qual atuou 

como guia de passagem do tubo orotraqueal. A modificação da técnica reduziu o período 

de apnéia do paciente e tornou menos traumática a passagem transcutânea do tubo, 

assim como minimizou a entrada de saliva e sangue no interior do tubo durante a 

derivação. A manutenção da oclusão dentária e o acesso às fraturas facais, sem a 

interferência do tubo traqueal, foram conseguidos e o tratamento cirúrgico realizado sem 

intercorrências. 
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RESUMO: 

 

 Os estudos de prevalência das fraturas faciais indicam que as fraturas zigomático-

orbitais são as mais comuns do terço médio da face. No tratamento destas fraturas 

quando se utiliza como ponto de fixação a borda infraorbital ou quando necessita explorar 

o assoalho orbitário, pode-se utilizar quatro tipos de acessos: o transconjuntival (com ou 

sem cantotomia); e os cutâneos transpalpebrais, que são o subciliar, o subtarsal e o 

infraorbital. O objetivo deste trabalho consiste no relato de caso do tratamento de fratura 

do complexo orbito-zigomático através do acesso trans-conjuntival. Paciente do sexo 

masculino, 38 anos, vítima de queda de altura de 5 metros. Evoluiu com fratura do 

complexo órbito-zigomático-maxilar, onde, no pré-operatório, não relatou queixas visuais; 

apresentava-se com o quadro de dor, edema, equimose, perda de projeção antero-

posterior do zigoma, limitação de abertura bucal e paralisia hemifacial decorrente de 

provável injúria do nervo facial (ramo zigomático). Foi utilizado o sistema de fixação 

1.5mm nas suturas zigomáticofrontal e no rebordo infra-orbitário. O paciente encontra-se 

no pós-operatório de 8meses sem queixas estéticas e funcionais. O acesso 

transconjuntival mostrou-se alternativa viável e seguro para fraturas do complexo 

zigomático-orbitário, tendo como principal vantagem à estética. 
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 INTRODUÇÃO: A macroglossia é uma condição incomum caracterizada pelo 

aumento da língua. Esta entidade pode ser classificada como verdadeira, quando há um 

aumento excessivo da língua, ou como relativa, quando o espaço da cavidade oral é 

insuficiente para o órgão. Este aumento pode ser causado por diversas condições, 

incluindo malformações congênitas e doenças adquiridas. As causas mais frequentes são 

as malformações vasculares e a hipertrofia muscular. A pressão da língua contra a 

mandíbula pode causar edentações na margem lateral da lingual, mordida aberta e 

prognatismo mandibular. OBJETIVO:Relatar o tratamento de paciente com macroglossia 

através da Glossectomia parcial. RELATO DE CASO: Paciente IRS, gênero masculino, 

leucoderma, 23 anos, sendo preparado para cirurgia ortognática. Após realização de 

exame físico, diagnosticou-se como portador de macroglossia. Optou-se pela 

Glossectomia parcial, devido ao paciente apresentar macroglossia verdadeira, sendo esta 

entidade, a responsável pelas recidivas de cirurgias ortognáticas em pacientes classe III. 

Considerações Finais: Quando bem indicada, apresenta ótimos resultados no que se 

refere à estabilidade do tratamento ortodôntico e ortodôntico-cirúrgico, ao re-

estabelecimento das funções de fonação, deglutição e respiração e à obtenção da 

harmonia facial, além de causar pouca ou nenhuma alteração na gustação, mobilidade e 

sensibilidade lingual. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas complexas da face podem ser consideradas como fraturas faciais 

múltiplas ou que se apresentam com características atípicas. O tratamento a ser instituído 

para esses traumas dependerá das particularidades do caso e sua escolha dependerá de 

uma análise minuciosa obtida através de exames clínico e imaginológico. O objetivo do 

presente trabalho é relatar um tratamento cirúrgico de um paciente com fratura complexa 

de face bem como discutir pontos importante a cerca do tratamento desses tipos de 

fraturas. Paciente do sexo masculino, 23 anos, vítima de acidente automobilístico, 

procurou o serviço de CTBMF do HUWC-UFC apresentando-se com assimetria facial, 

dificuldade de abertura bucal, má-oclusão dentária e mobilidade da maxila à palpação 

digital. Solicitou-se exames imaginológicos que revelaram fraturas do terço médio da face 

(fratura de maxila do tipo Le Fort I) associada a fraturas de sínfise e côndilos bilaterais. O 

paciente foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral. Realizaram-se acessos 

retro-mandibular e submentual para redução e fixação das fraturas mandibulares. Depois 

de restabelecido o arco mandibular, seguiu-se uma incisão em fundo de sulco vestibular 

superior para exposição dos traços de fraturas da maxila. As fraturas foram reduzidas e 

fixadas com placas e parafusos de titânio, empregando-se os sistemas 1,5mm e 2.0mm. O 

paciente recebeu alta hospitalar 02 dias após a cirurgia e, no pós-operatório de 01 mês, 

encontram-se com oclusão dentária satisfatória, grau de abertura bucal adequada, 

simetria facial e sem queixas dolorosas associadas. 
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 A deformidade dentofacial do tipo classe III esquelética pode acontecer devido a um 

retrognatismo maxilar. O qual caracteriza-se clinicamente por uma exposição inadequada 

dos dentes durante o sorriso, proeminência relativa do mento em relação ao terço médio 

facial, lábio superior retruído, deficiência da área dos rebordos infraorbitários e, 

frequentemente, a presença de má oclusão dentária de Classe III de Angle com overjet 

negativo. Tais características variam de acordo com a severidade da deformidade. A 

deficiência maxilar pode ocorrer nos planos ântero-posterior, vertical e transversal. A 

osteotomia Le Fort I tradicional é a principal técnica cirúrgica indicada para correção de 

tais deformidades envolvendo a maxila. Tal técnica é relativamente simples e associada à 

baixa morbidade e complicações pós-operatórias. Paciente A.A.G, 29 anos, gênero 

feminino, compareceu ao CEO Regional Professor Ícaro de Sousa Moreira em Sobral 

Ceará queixando-se de proeminência exacerbada do mento. Durante o exame clínico intra 

e extra-oral, observou-se lábio superior retruído, má oclusão de Classe III overjet negativo. 

Após a análise dos exames radiográficos foi diagnosticado Classe III esquelética devido 

uma deficiência maxilar. A cirurgia para correção foi realizada no Hospital Cura D’Ars, sob 

anestesia geral. A osteotomia Le Fort I foi realizada e o princípio de fixação interna rígida 

foi seguido. A paciente apresentou baixa morbidade pós-operatória, com substancial 

melhora na oclusão dentária, estética facial e estabilidade dos resultados, após 01 ano de 

acompanhamento ambulatorial. 
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 As fraturas subcondilares da mandíbula são as que ocorrem no processo condilar 

da mandíbula, abaixo da inserção da cápsula articular. Os sinais e sintomas habituais são 

assimetria facial, dor, limitação de movimentos, dentre outros. Comumente, estas fraturas 

ocorrem por meio de impactos na sínfise mandibular ou região parassinfisiária. O presente 

trabalho tem como objetivo o relato de caso da paciente EAA, de 32 anos, gênero 

feminino, que compareceu ao CEO regional, Sobral/Ce. Relatava ter sofrido um acidente 

moto-ciclístico, sete dias antes do atendimento. Ao exame físico extra-bucal, observou-se 

uma laceração na sínfise mandibular e assimetria facial. No exame intra-bucal, pode-se 

verificar má oclusão com mordida aberta posterior contralateral, desvio da mandíbula 

durante a função, desvio da linha média para o lado contralateral no repouso, limitação da 

abertura bucal de 32,6mm, entre outros sinais e sintomas. Baseado no exame físico intra 

e extra-bucais, associado à análise dos exames radiográficos, foi diagnosticada a fratura 

subcondilar baixa direita. No planejamento do caso optou-se pela técnica cirúrgica aberta, 

utilizando o acesso retromandibular para a fixação interna rígida. A cirurgia foi realizada no 

Hospital Universitário, em Fortaleza/Ce. No pós operatório, foi constatado a recuperação 

da oclusão e a movimentação mandibular normais. A paciente encontra-se sob 

acompanhamento de dez meses. Logo, a técnica cirúrgica realizada demonstrou ser 

eficaz. A oclusão dentária e a função mastigatória foram restabelecidas e nenhum déficit 

da função motora do nervo facial. 
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RESUMO: 

 

 A mandíbula é comumente atingida por traumas de face, devido a projeção do terço 

inferior, a topografia e a anatomia. O ângulo mandibular é um dos principais sítios de 

fratura. Como tratamento para fraturas de ângulo, a técnica de Champy apresenta 

resultados satisfatórios, como o mínimo de mobilidade. Essa técnica consiste na fixação 

de uma mini-placa de não-compressão com parafusos monocorticais, posicionada sobre a 

linha obliqua externa da mandíbula. Portanto o objetivo deste trabalho é relatar um caso 

clínico de um paciente, de 28 anos, que sofreu um acidente automobilístico, fraturando o 

ângulo da mandíbula direita. Ao exame extra-bucal, observou-se uma assimetria facial na 

região de mandíbula direita. O paciente apresentava limitação de abertura bucal por 

sintomatologia dolorosa, além de deslocamento da mandíbula para o lado direito ao 

realizar o movimento. Ao exame intra-bucal, o paciente apresentou severa má oclusão, 

com mordida aberta posterior direita. Tomadas radiográficas foram realizadas para avaliar 

a posição e o grau de deslocamento dos segmentos fraturados. Confirmando a presença 

de fratura, com traço duplo, desfavorável na região de ângulo de mandíbula direita e 

segmento intermediário triangular. A técnica de Champy modificada foi realizada, sendo 

definida pelo acréscimo de uma mini-placa posicionada próxima a zona de compressão. O 

acesso extra-bucal foi evitado pelo uso do trocater. O paciente encontra-se em 

acompanhamento de 18 meses sem apresentar complicações. A oclusão e função 

mastigatória foram reestabelecidas, demostrando a eficácia da técnica. 
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 O transplante dentário autógeno (TDA) consiste na transferência de um dente 

extraído de um alvéolo para outro criado cirurgicamente, num mesmo indivíduo. Alguns 

critérios para a indicação dos TDA são: o grau de formação radicular do dente a ser 

transplantado, a distância mésio-distal do sitio receptor compatível com o dente doador, e 

ausência de infecção aguda no leito receptor. Portanto, o objetivo desse trabalho é relatar 

o caso clínico de um paciente, 13 anos, que compareceu à clínica de CTBMF I da 

UFC/Campus Sobral com indicação ortodôntica para exodontias dos dentes 14 e 24. Após 

o exame clínico, foi diagnosticado, que além dessas exodontias, o dente 46 apresentava 

uma extensa lesão cariosa, invadindo o espaço biológico e impossibilitando um tratamento 

restaurador. Após a análise dos critérios de indicação, o elemento 14 foi indicado para ser 

transplantado para o alvéolo da raiz mesial do 46, através da técnica de transplante 

imediato. Sob anestesia local, o dente 46 seguido pelo dente 14 foram removidos. O 

transplante foi realizado com a adaptação do elemento 14 ao alvéolo da raiz mesial do 

dente 46. O dente transplantado ficou em infra-oclusão. Para estabilidade inicial, foi 

realizada sutura em “X”, com fio de seda, sobre a face oclusal do órgão doador. O 

paciente encontra-se em acompanhamento periódico, e após um ano, o dente encontra-se 

com função normal, sem nenhum sinal ou sintoma de insucesso clínico. Concluímos que a 

técnica de transplante dentário autógeno se mostrou eficaz e uma alternativa viável para o 

tratamento de uma perda dentária. 
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 INTRODUÇÃO: O trauma maxilofacial é considerado uma “epidemia” decorrente, 

em parte, do acesso à veículos motorizados mais potentes e velozes. O complexo 

zigomático é apontado como uma localização corriqueira do trauma facial, podendo, em 

casos agressivos, romper em seus 04 pontos de sustentação. OBJETIVO: Relatar a 

abordagem e fixação de fratura panfacial com acesso aos 04 pontos de sustentação 

zigomática: frontozigomático, rebordo infra-orbital, arco zigomático e crista 

zigomáticomaxilar, associado a tratamento de fratura em ângulo mandibular ipsilateral 

após 03 meses de sequela. RELATO DE CASO: Paciente CSM, gênero masculino, 26 

anos, leucoderma, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital 

Instituto Dr José Frota, após acidente motociclístico. Decorrente de quadro grave de TCE, 

permaneceu aos cuidados da Neurocirurgia por 03 meses, sendo finalmente passado aos 

cuidados da Cirurgia Bucomaxifacial . Após exames de rotina e realização de tomografia 

computadorizada com reconstrução 3D, evidenciou-se fratura do osso frontal, complexo 

zigomático esquerdo e ângulo mandibular ipsilateral. Foram utilizados os sistemas de 

fixação: lag screw, 1.5mm, 2.0mm, além de tela de titânio em assoalho orbital. Atualmente, 

o paciente encontra-se em pós-operatorio de 02 meses. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em 

casos selecionados, a abordagem e fixação de todos os pilares do osso zigomático é 

exigida, em virtude de sua projeção e destaque facial. As fraturas panfaciais são 

consideradas um desafio ao cirurgião bucomaxilofacial, principalmente quando se excede 

o tempo ideal de reparo. 39 
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RESUMO: 

 

 A exérese cirúrgica de terceiros molares é um dos procedimentos diários mais 

frequentes dos cirurgiões-dentistas e representa um procedimento padrão para estes 

profissionais. Os terceiros molares não permitem uma classificação anatômica fixa, devido 

à grande variação morfológica observada. Os superiores apresentam uma grande 

variabilidade anatômica, apresentando na anatomia radicular, uma variação de 1 a 5 

raízes independentes ou fusionadas, total ou parcialmente. Para uma correta avaliação do 

caso, tem-se como auxílio a radiografia panorâmica e para maiores detalhes, a radiografia 

periapical. O objetivo do presente trabalho visa relatar um caso clínico de remoção de 

terceiro molar superior incluso direito com 4 raízes independentes. Paciente na segunda 

década de vida, gênero masculino, normossistêmico, sem sintomatologia dolorosa, 

compareceu ao serviço odontológico para remoção do elemento 18. De acordo com a 

literatura, apenas 3,2% dos casos avaliados em um estudo, correspondendo a 5 de 155, 

apresentaram o terceiro molar superior com 4 raízes. Portanto, é possível concluir que 

apesar da baixa incidência, é necessário que o cirurgião-dentista esteja ciente deste fato, 

para realizar um bom planejamento cirúrgico e obter um diagnóstico favorável, de forma a 

evitar complicações durante e após a extração dentária. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula ocupam o segundo lugar dentre as fraturas faciais mais 

prevalentes. Dentre os fatores etiológicos dessas fraturas estão as agressões físicas, 

seguidas dos acidentes automobilísticos, práticas desportivas e ferimentos por projétil de 

arma de fogo (PAF). Devido às suas características peculiares os ferimentos por PAF 

geralmente são mais complexos à medida que não é incomum provocar perda de 

susbstância e a consequente necessidade de cirurgias reconstrutivas. Os ferimentos por 

PAF são considerados no Brasil, dentro do segmento trauma, o segundo colocado em 

causas mortis, sendo superado apenas pelos acidentes automobilísticos. O tratamento 

para tais lesões na mandíbula tem como objetivo primordial a restauração da função e da 

estética, podendo ser dividido em dois tipos: (1) tratamento tardio, em que múltiplas 

etapas de tratamento são realizadas, reservadas para os casos de defeitos extensivos 

com incerteza da vitalidade dos tecidos envolvidos e instabilidade dos sinais vitais e (2) 

tratamento imediato em um único estágio, reservado para pacientes com lesões 

localizadas e sinais vitais estabilizados, sendo esta escolha motivo de grande discussão 

na literatura. O objetivo do presente trabalho é apresentar dois casos de fratura 

mandibular ocasionadas por PAF tratados de maneira distinta. Serão abordados os 

aspectos diagnósticos, terapêuticos e legais. 
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RESUMO: 

 

 A cirurgia de remoção dos terceiros molares inclusos está se tornando cada vez 

mais frequente na prática clínica odontológica cirúrgica e, com isso, está relacionada a 

uma série de possíveis acidentes e complicações. Este trabalho tem por objetivo estudar a 

parestesia do nervo alveolar inferior após a cirurgia de remoção de terceiros molares 

inferiores inclusos, estabelecer métodos preventivos para as lesões neurais e um 

protocolo de tratamento. Para isso, foi feita revisão de literatura nas bibliotecas virtuais 

PUBMED, MEDLINE e LILACS entre os anos de 2003 e 2013, utilizando como descritores 

"cirurgia", "parestesia" e "nervo alveolar inferior" e de um total de 46 artigos, foram 

selecionados 13, considerando a relevância ao estudo. A parestesia é um distúrbio 

neurosensitivo local, de natureza temporária ou definitiva, decorrente de danos às fibras 

nervosas, sendo o nervo alveolar inferior o mais acometido em exodontia dos terceiros 

molares inferiores inclusos. O quadro de parestesia pode ser solucionado 

espontaneamente. Embora não haja um protocolo de tratamento das parestesias na 

Odontologia, diversas modalidades terapêuticas têm sido empregadas para tal, dentre 

elas, a utilização do laser de baixa intensidade. Conclui-se portanto, a importância do 

correto planejamento e o emprego adequado da técnica cirúrgica, para minimizar a 

ocorrência dessa complicação e a necessidade do desenvolvimento de protocolos 

eficazes para tratar essa desordem. 
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RESUMO: 

 

 Inclusões dentárias são alterações de desenvolvimento em que um dente, chegada época 

de sua erupção, permanece no interior dos tecidos. Os terceiros molares são os dentes mais 

acometidos por essa alteração. A proximidade dos terceiros molares inferiores inclusos com o 

nervo alveolar inferior (NAI) confere à cirurgia um risco elevado de lesões nervosas, podendo 

resultar na parestesia, condição de alteração da sensibilidade, transitória ou não. O objetivo do 

trabalho é relatar o caso clínico de uma paciente, 43 anos, que compareceu ao ambulatório de 

CTBMF da UFC/Sobral apresentando dor na região do 48. Ao exame intra bucal, observou-se que o 

dente 48 estava semi-incluso, com histórico de infecções recorrentes e má higiene oral. Através de 

uma radiografia panorâmica e uma tomografia computadorizada, foi possível observar a relação do 

elemento dentário com o NAI. Considerando-se os riscos e benefícios inerentes ao caso, a 

exodontia do elemento 48 foi indicada. Sob anestesia local, iniciou-se o procedimento com uma 

incisão linear sobre o rebordo alveolar posterior direito, seguido por descolamento e exposição do 

dente. Realizou-se odontosecção, a fim de facilitar a remoção do elemento. Após a exérese do 48, 

observou-se a exposição nítida do NAI e de sua integridade. Testes de sensibilidade foram 

realizados durante o acompanhamento. A paciente relatou dormência na região ipsilateral do 

mento. Após 6 meses houve uma melhora significativa no quadro de parestesia do NAI direito, sem 

resolução completa. A mastigação, a fonação, a gustação e a deglutição foram normalizadas. 
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RESUMO: 

 

 O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é baseado na filosofia de mínima 

intervenção, sendo uma técnica alternativa de tratamento da cárie desenvolvida para 

populações que não possuem acesso ao serviço Odontológico ou que sejam incapazes de 

obter tratamento dentário convencional, podendo ser aplicada no Serviço de Saúde 

Pública. A técnica consiste na remoção de tecido cariado utilizando somente instrumentos 

manuais, sem a necessidade de equipamentos elétricos, sendo o Cimento de Ionômero de 

Vidro (CIV) o material restaurador de escolha. Soma-se à técnica a preocupação com a 

promoção de saúde, educação e motivação do paciente. O objetivo deste trabalho é 

analisar através de uma revisão de literatura a importância do uso da técnica do ART no 

serviço público e quais as principais limitações no seu uso, além de relatar a experiência 

do Projeto Operação Caioca no treinamento de acadêmicos de Odontologia da UFC-

Sobral acerca da técnica. De acordo com a análise dos artigos pode-se perceber que o 

ART é conhecido pelos cirurgiões-dentistas. Porém, eles possuem insegurança quanto à 

técnica, apontando-a como a principal limitação no seu uso. Sendo o ART uma medida 

permanente de controle da cárie, dessa forma diminuindo o número de exodontias dos 

pacientes, verificamos o quão é importante a desmitificação da técnica. Portanto, 

concluímos que apesar de ser um tratamento resolutivo, de qualidade e acessível, os 

profissionais necessitam de maiores esclarecimentos quanto à técnica e à sua utilização 

no serviço público. 
46 



AUTOR: THAIS DA SILVA VIEIRA  

CO-AUTORES: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY; 

LIVIA MONT'ALVERNE DE BARROS ALGBUQUERQUE; 

DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

ORIENTADOR: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

A EVOLUÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS NA ODONTOLOGIA: DOS 

PRIMÓRDIOS ÀS INOVAÇÕES 

RESUMO: 

 

 Introdução: a composição dos materiais resinosos tem evoluído significativamente 

desde a introdução destes materiais na odontologia há mais de 60 anos, passando por 

diversas modificações, desde a forma de polimerização ao tamanho de suas partículas 

componentes. A demanda pelo uso de restaurações de resina composta tem feito com que 

as mesmas sejam cada vez mais utilizadas na odontologia, incitando pesquisadores a 

buscar o aperfeiçoamento das suas propriedades e promovendo assim o desenvolvimento 

e aprimoramento das mesmas. Baseado nessas informações é de se esperar que o uso 

desses materiais continue a crescer devido a sua versatilidade e a grande procura dos 

pacientes por um tratamento mais estético. Objetivo: apresentar como as resinas 

compostas foram introduzidas na odontologia, que modificações ocorreram nas mesmas 

no decorrer dos anos e quais composições estão sendo desenvolvidas atualmente. 

Metodologia: foi realizada uma busca por artigos científicos nas bases de dados PubMed 

e Scielo, utilizando-se as palavras-chave “resinas compostas”, “histórico”, “evolução” e 

“composite resins”, “history”, “evolution” em português e inglês, respectivamente. 

Considerações finais: o uso das resinas compostas em restaurações na odontologia tem 

aumentado e as mesmas têm sido estudadas e modificadas progressivamente para 

melhorar as suas propriedades. Atualmente, o estudo desses materiais somado à melhor 

compreensão da composição do tecido dentário têm levado a uma evolução significativa 

das restaurações de resina composta, aperfeiçoando sua estética, resistência e 

biocompatibilidade. 47 
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RESUMO: 

 

 A cimentação de pinos estéticos pré-fabricados tem melhorado significativamente 

nos últimos anos. Uma estrutura mecanicamente mais homogênea é criada a partir de 

ancoragem intra-radicular promovida pelo pino para retenção da restauração. Além de 

otimizar a estética, os pinos de fibra de vidro apresentam inúmeras vantagens, como a 

biocompatibilidade, adesão à dentina e ao material de cimentação, resistência mecânica 

adequada, facilidade de remoção, sessão única de atendimento e preparo com menor 

desgaste da estrutura dental. Seu uso é indicado para os casos de dentes com grande 

perda tecidual, com raízes fragilizadas ,aqueles com ampla perda tecidual , pilares de 

prótese e/ou guias de desoclusão. Outro elemento que tem papel importante na retenção 

dos pinos de fibra é o cimento resinoso que se apresenta como fina película aderida ao 

pino e às paredes dentinárias O uso dos pinos de fibra adjunto às resinas compostas 

apresenta excelentes resultados desde que se utilizem sistemas de união e cimentação 

compatíveis e o protocolo de cimentação seja seguido corretamente. O caso clínico 

descrito neste trabalho consiste na reconstrução do elemento 22 com pino de fibra White 

Post (FGM®), sistema adesivo Scotch Bond Multiuso (3M ESPE) e cimento resinoso Rely-

X CRA (3M ESPE®). A restauração foi realizada com resina composta Filtek Z350 XT da 

3M ESPE®. 
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RESUMO: 

 

 O diagnóstico preciso das diferentes alterações de cor na estrutura do dente 

causadas por fatores extrínsecos ou intrínsecos representa um aspecto fundamental para 

o sucesso do tratamento clareador. O clareamento dental vem com o propósito de 

devolver esteticamente o aspecto de normalidade desses dentes escurecidos. O propósito 

desse trabalho foi realizar uma revisão sobre o tratamento clareador realizado em 

ambiente de consultório odontológico utilizando o gel de peróxido de hidrogênio a 35%, 

que não necessita de aceleração externa com fontes de luz, como fotopolimerizador, laser 

ou lâmpadas de plasma. O peróxido de hidrogênio atua como forte agente oxidante, 

liberando radicais livres que irão reduzir pigmentos impregnados tanto no esmalte quanto 

na dentina. Observa-se na literatura que o peróxido de hidrogênio já está ativo desde o 

momento que entra em contato com o dente, não necessitando qualquer outro recurso 

para ser ativado. Através de caso clínico, será observado o uso do clareamento dental em 

consultório sem ativação de luz nas arcadas superior e inferior como procedimento prévio 

às restaurações dos dentes anteriores. O produto à base de peróxido de hidrogênio a 35% 

foi aplicado nos elementos dentais sob isolamento relativo associado à barreira gengival e 

abridor de boca do mesmo fabricante. A formulação auto – catalisada promoveu uma 

única aplicação na sessão de 30 min. Ao final de duas sessões pode-se observar 

branqueamento dos dentes e resultado favorável desse tipo de tratamento. 
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RESUMO: 

 

 Rotineiramente o cirurgião-dentista pode se deparar com situações clínicas de 

fraturas coronárias, já que estas representam uma consequência comum em 

traumatismos na região orofacial. A reconstrução desses dentes fraturados pode ser feita 

através da colagem do fragmento ou da utilização de materiais restauradores diretos ou 

indiretos. A escolha deve sempre ser feita levando em consideração a habilidade técnica, 

a chance de sucesso, o custo e a quantidade de desgaste necessária. Dessa forma, as 

restaurações diretas podem representar uma escolha eficaz por combinarem algumas 

dessas características e com a associação de técnicas como a da muralha de silicona 

podem ser facilmente executadas no consultório. O trabalho objetiva relatar um caso de 

reconstrução direta com resina composta através da técnica da muralha de silicona de um 

dente anterior com extensa fratura coronária. O atendimento foi realizado na clínica 

odontológica da UFC – Sobral. Inicialmente foi realizada moldagem e confecção de 

modelo. Em seguida, o enceramento e a confecção da muralha com silicona. Os materiais 

restauradores utilizados foram: Magic Acid(FGM); Single Bond 2(3M/ESPE); Resina 

Composta cor A2 Z100 (3M/ESPE); Charisma B2(Heraeus Kulzer); Resina Composta cor 

A1 Z100 (3M/ESPE); Opallis T-Neutral(FGM). Foi realizado ajuste oclusal e após 24h 

acabamento e polimento. Foi observado reestabelecimento estético e funcional 

satisfatório. 
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RESUMO: 

 

 Introdução: Há mais de um século, o amálgama tem sido utilizado como material 

restaurador de grande importância para a Odontologia por possuir excelente resistência 

mecânica, bom selamento marginal e baixo custo. Contudo, o seu uso é controverso 

devido à possível toxicidade e aos efeitos bioacumulativos provocados pelo mercúrio. 

Podem ser descritas algumas desvantagens como estética desagradável, liberação de 

vapores de mercúrio, escurecimento da estrutura dental, necessidade de extenso preparo 

cavitário devido à falta de adesão à estrutura dentária e cuidados especializados no 

descarte.Logo, surgiram no mercado materiais alternativos ao uso do amálgama com 

melhores aspectos estéticos, semelhantes à coloração natural dos dentes.Objetivo: Fazer 

uma explanação a respeito do binômio vantagem-desvantagem do uso do amálgama na 

atualidade, correlacionando com a prevenção de contaminação biológica e ambiental. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos nas bases de dados 

PubMed e Scielo, utilizando-se as palavras-chave “amálgama”, “toxicidade” e “estética”. 

Resultados e conclusões: o desenvolvimento de materiais restauradores mais estéticos e 

sem mercúrio reduziu bastante o uso do amálgama como material restaurador, entretanto, 

a confecção de restaurações em amálgama ainda é uma constante em várias partes do 

mundo. 
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RESUMO: 

 

 Facetas diretas (FD) são utilizadas como alternativa para o restabelecimento 

estético de dentes com alteração de cor, forma e textura superficial. A associação da 

técnica com reforço intra-radicular pode apresentar-se como uma alternativa eficaz e 

menos invasiva para a devolução da estética esperada pelo paciente. O objetivo deste 

trabalho é descrever um caso clínico associando clareamento endógeno, faceta direta e 

reanatomização dos dentes anteriores. Paciente, sexo masculino, 22 anos, procurou o 

Grupo de Estudos em Dentística (GED) da UFC, campus Sobral, queixando-se da estética 

do dente 11, tratado endodonticamente há 10 anos. Ao exame clínico e radiográfico foi 

observado canal amplo, pouca estrutura dentária sadia, escurecimento e restauração 

insatisfatória. Inicialmente, 3 sessões de clareamento interno foram realizadas, utilizando 

WhitenessPerborato (FGM). Após neutralização com pasta de hidróxido de cálcio por 14 

dias, o canal radicular foi desobstruído e, posteriormente, um pino de fibra de vidro foi 

remodelado com resina composta para melhor ajuste ao canal radicular e cimentado com 

Rely X (3M). Foi realizado preparo para FD, condicionamento ácido, aplicação de adesivo, 

restauração com resina composta (SupremeXT-WE e Z350XT – A2D/3M), acabamento e 

polimento. Em sessão seguinte, uma associação de desgastes e remodelação com resina 

composta foi realizada no conjunto dental anterior para tornar o sorriso mais harmônico. 

Conclui-se que a utilização de procedimentos estéticos diretos pode ser uma alternativa 

eficaz na devolução da estética do sorriso. 
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RESUMO: 

 

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) www.dentisticaufcsobral.com.br foi 

criado em novembro de 2012 para atuar como uma ferramenta de facilitação do processo 

ensino-aprendizagem, sendo uma alternativa para o ensino colaborativo em Dentística. O 

site aborda as disciplinas de Escultura Dental, Dentística Laboratorial e Dentística Clínica, 

integrando mídias tecnológicas voltadas para a formação e capacitação dos estudantes. O 

projeto tem como objetivo ampliar os métodos de ensino e proporcionar uma exposição 

teórica, associada a questões práticas, para que alunos possam consultar de forma mais 

dinâmica o seu conteúdo. Na sua estruturação possui: vídeos, artigos, textos, roteiros de 

aulas práticas, fórum de notícias e bate-papos. O site (www.dentisticaufcsobral.com.br) é 

plataforma de e-learning de código aberto (open-source) e software livre para gestão da 

formação e de conteúdos formativos, chamada moodle. A referida plataforma é modular, 

possibilitando a inserção de novos blocos e funcionalidades desenvolvidas pela 

comunidade open-source ou por terceiros. Com a sua utilização, tem-se como resultado o 

aumento da qualidade de ensino e o acesso aos conteúdos fora sala de aula. Os 

conteúdos disponíveis para os estudantes, por utilizar as TICs, torna o processo mais 

interessante e interativo. Mediante aos estudos implementados, concluiu-se que a 

utilização das TICs direcionada para o ensino da Dentística vem potencializando o 

aprendizado, diminuindo as distâncias e melhor capacitando os profissionais. 
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RESUMO: 

 

 A fratura dentária por trauma é uma injúria muito frequente, com diferentes 

impactos na condição oral e psicológica do paciente. Diferentes modalidades de 

tratamento podem ser abordadas, no entanto, a colagem de fragmento se propõe como 

uma alternativa bastante viável, uma vez que, possibilita uma estética favorável com a 

utilização do próprio fragmento dental, através de um procedimento clínico relativamente 

mais simples, porém criterioso. O objetivo desse trabalho é discutir sobre as técnicas e os 

materiais utilizados na colagem do fragmento ao remanescente, considerando, entre 

outros fatores, o grau de adaptação, para o qual, foi realizada uma revisão de literatura 

nas bases de dados Lilacs e Pubmed buscando artigos publicados entre os anos de 2001 

a 2013. O sucesso da colagem de fragmento depende em geral, da extensão da fratura, 

do estado de conservação do fragmento e do remanescente e do grau adaptação, sendo, 

esse ultimo fator, determinante do material a ser utilizado. De modo geral, os materiais 

para a adesão do fragmento ao remanescente podem ser determinados pela adaptação, 

sendo o adesivo e resinas convencionais e de baixa viscosidade, os mais indicados, além 

da utilização de materiais intermediários ou protetores, em alguns casos. A técnica de 

colagem utilizando o chanfro (circunferencial ou vestibular) pode oferecer vantagens 

estéticas e mecânicas, sendo esses fatores bastante controversos. Portanto, nenhum 

método devolve a resistência do dente hígido, mas a associação dos materiais e das 

técnicas adequadas, devolve uma resistência satisfatória. 
54 



AUTOR: RENATA ARAGÃO DE SOUSA  

CO-AUTORES: EZEQUIAS COSTA RODRIGUES JÚNIOR; 

LORENA ARRUDA PARENTE; 

DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

CORREÇÃO DE DESARMONIAS ESTÉTICAS ATRAVÉS DE 

REANATOMIZAÇÃO COM RESINA COMPOSTA: 2 ANOS DE 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 A odontologia estética tem se tornado muito importante nos dias atuais pois valoriza 

e restabelece a harmonia de um sorriso que a sociedade tanto busca. O sorriso é um 

segmento extremamente importante na composição estética de um indivíduo, e os dentes 

ântero-superiores, portanto, assumem papel fundamental na harmonia da face. São várias 

as alternativas disponíveis para harmonização do sorriso tais como: clareamento dental, 

restaurações diretas e indiretas em resinas compostas, restaurações indiretas em 

porcelana pura ou a conjunção destas. O presente trabalho tem como objetivo relatar o 

caso de remodelação estética de uma paciente de 44 anos que se apresentou ao Grupo 

de Estudos de Dentística (GED) - UFC/Sobral queixando-se de aparência do seu sorriso. 

Ao exame clínico, observou-se presença de diastemas e alteração de forma, tamanho e 

posicionamento dos dentes anteriores superiores. O planejamento e execução do caso 

constou de: moldagem, enceramento diagnóstico em modelo de gesso, confecção de guia 

palatina em silicona e restaurações em resina composta nas cores DA1, EA1, EA2 e T-

Yellow (Opallis - FGM). O acabamento final, caracterização de textura superficial e 

polimento foram executados sete dias após finalizadas as restaurações. Concluiu-se que a 

remodelação estética com resina composta, após 2 anos de acompanhamento, 

apresentava-se satisfatória quanto a cor, textura e forma. De acordo com a paciente o 

procedimento exerceu sobre a mesma um efeito positivo em termos visuais e psicológicos. 
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RESUMO: 

 

 Pinos intra-radiculares são estruturas utilizadas para promover retenção do material 

restaurador ao canal radicular de dentes tratados endodonticamente. Existem diversos 

tipos de técnicas para cimentação desses pinos no canal radicular. Essas técnicas podem 

diferir quanto ao material de cimentação ou sistema adesivo utilizado. Neste estudo foram 

avaliadas três diferentes técnicas de cimentação de pinos, tendo como objetivo avaliar a 

resistência de união ao teste de push-out de cada uma delas. Para isso, foram utilizadas 

trinta raízes bovinas que tiveram os canais preparados endodonticamente e foram 

aleatoriamente distribuídas em três grupos (n=10) de acordo com o sistema adesivo e 

cimento utilizados: G1: Adper Single Bond 2 (3M ESPE) e RelyX ARC (3MESPE); G2: 

Adper Scotchbond Multipurpose Plus (3M ESPE) e RelyX ARC (3M ESPE); G3: RelyX U-

100 (3M ESPE). Para a realização do teste de push-out, as raízes foram cortadas 

radialmente em três diferentes profundidades. Logo após, foi realizado o teste conduzido 

com uma célula de carga de 50KN e a uma velocidade de 1 mm/s até o deslocamento do 

pino. A força necessária para o deslocamento foi obtida em quilograma/Força (kgF) e 

convertida em MegaPascoal (MPa). Os resultados obtidos para resistência de união ao 

teste de push-out em Mpa foram: G1 4,2; G2 6,1; G3 4,8. A Análise de Variância não 

mostrou diferença estatística entre as médias. As três técnicas de cimentação 

apresentaram bom desempenho quanto à resistência de união ao teste de push-out. 

Quando corretamente indicadas podem resultar na longevidade dos procedimentos 

realizados. 56 
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RESINA COMPOSTA X SENSIBILIDADE: CAUSAS E PRECAUÇÕES. 

RESUMO: 

 

 As resinas compostas (RC) ao longo das últimas décadas tornaram-se o material 

restaurador direto mais usado pela comunidade odontológica. Apesar das excelentes 

propriedades estéticas e evolução nas propriedades dos matérias resinosos, alguns 

problemas ainda não foram solucionados, como: desgaste, infiltração e sensibilidade. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é abordar, através de uma revisão de 

literatura, as causas da sensibilidade associadas à restaurações em RC, bem como as 

formas de preveni-la. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados 

PUBMED dos últimos dez anos. Dentre as causas da sensibilidade pós-operatória, 

destacam-se: secagem excessiva da dentina, tipo e forma de aplicação dos sistemas 

adesivos, citotoxidade de materiais resinosos, forma de inserção e fotoativação da resina 

composta e ausência de proteção pulpar. Foi possível concluir que a sensibilidade pós 

operatória pode ser minimizada quando: a secagem da dentina é realizada com papel 

absorvente ou sugador endodôntico; uso de sistemas adesivos convencionais de 3 passos 

ou de passo único, cujo solvente seja água; espera de tempo adequado para evaporação 

do solvente antes da fotoativação; aplicação de material protetor pulpar em cavidades 

muito profundas, inserção incremental e fotoativação gradual do material resinoso. Assim, 

é de extrema importância o conhecimento do substrato dentário, dos mecanismos de 

adesão e dos materiais restauradores pelos cirurgiões-dentistas para tornar os 

procedimentos adesivos cada vez mais seguros. 
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RESUMO: 

 

 O ensino odontológico em praticamente todos os cursos de graduação do país se 

baseia fundamentalmente no uso de projeções estáticas sobre conteúdos associados à 

formação dos estudantes. Essa metodologia já pode ser considerada obsoleta frente aos 

recursos tecnológicos audiovisuais que estão disponíveis atualmente. Essa nova 

tendência tecnológica incorporada ao presente projeto aproxima os conteúdos teóricos e 

práticos à realidade tecnológica vivida pelos jovens estudantes e despertam maior 

interesse pelas aulas e pelo curso, diminuindo de forma significativa a evasão. 

Destacamos como objetivos do nosso projeto melhorar a qualidade do ensino 

Odontológico em Sobral, valorizar a inserção de estudantes bolsistas no processo ensino-

aprendizagem, estimular o interesse dos estudantes pelo curso, tornando-o mais 

estimulante para os alunos nos dois primeiros semestres da graduação, reduzir a evasão 

dos estudantes nos primeiros anos do curso de Odontologia de Sobral e ainda auto-avaliar 

o curso através de questionários específicos e acompanhamento do desempenho dos 

estudantes antes e após o uso das novas ferramentas. O monitor será capacitado a 

produzir conteúdos audiovisuais, como exemplo as vídeo-aulas e inseri-las no ambiente 

virtual www.dentisticaufcsobral.com.br. A proposta é melhorar a qualidade de ensino do 

curso, reduzir a evasão escolar, elevar a auto-estima dos acadêmicos, através de um novo 

modelo de exposição e discussão dos conteúdos, e construir instrumentos de avaliação a 

serem utilizados pela coordenação do curso e melhorar a qualidade das aulas teóricas e 

práticas. 58 
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RESUMO: 

 

 A Cárie Dentária (CD) é uma doença multifatorial passível de ser prevenida. O 

selamento de cicatrículas e fissuras é uma medida preventiva que funciona como uma 

barreira mecânica impedindo o acúmulo de biofilme, penetração e proliferação de 

microrganismos. A propriedade de liberação de flúor, inerente aos Cimentos Ionoméricos 

(CI), levaram a sua utilização como selantes de cicatrículas e fissuras. No entanto sua 

baixa resistência mecânica, com fratura e perda de material, torna sua indicação limitada e 

vista com cautela pela comunidade odontológica. Diante deste contexto o objetivo deste 

trabalho foi, através de revisão de literatura, avaliar os estudos clínicos que comparam os 

Selantes Ionoméricos Autopolimerizáveis (SIA) e Modificados por Resina (SIMR) com 

Selantes Resinosos (SR), no que diz respeito à retenção e incidência de cárie. Para tal, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados PUBMED dos últimos dez anos. A 

maioria dos estudos aponta para uma superioridade dos SR com relação aos SI quando 

se diz respeito à retenção, porém o inverso ocorre quando se avalia a presença de CD, já 

que os SR só previnem a doença enquanto se apresentam completamente retidos na 

superfície oclusal. Remanescentes dos SI permanecem no interior das cicatrículas e 

fissuras exercendo seu efeito cariostático, mesmo com a perda do material. Estudos que 

avaliaram o comportamento de SIMR apontam para um maior tempo de retenção que os 

convencionais, porém menor que os SR. Pode-se assim concluir que os CI apresentam 

uma boa indicação na abordagem preventiva da CD na saúde coletiva. 
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RESUMO: 

 

 Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) foram referenciados na literatura por 

Wilson e Kent, em 1972, e, atualmente, são extensamente indicados devido aos 

benefícios em relação às suas propriedades adesivas, biocompatíveis e anticariogênicas. 

Apesar de ser um material adesivo, a resistência de união de CIVs é considerada baixa, 

principalmente quando comparada a das resinas compostas. No entanto, os baixos 

resultados dessa resistência estão relacionados à grande porcentagem de falhas 

coesivas, o que pressupõe uma resistência inferior do material quando comparado a 

resistência adesiva deste à dentina/esmalte. Assim o objetivo deste trabalho foi, através 

de resultados de um estudo piloto e revisão da literatura, apresentar o dispositivo “Shear 

Bond Strength”, da SDI, como auxiliar na determinação da resistência de união de 

materiais ionoméricos. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados 

PUBMED dos últimos 15 anos com as palavras chaves “shear bond strength” e “glass 

ionomer cement”. De acordo com o estudo piloto, do presente trabalho, a média de 

resistência de união dos CIVs (Ketac Molar/3M e Riva Self Cure/SDI) à dentina, usando o 

dispositivo da SDI, foi de 8 Mpa. A média da resistência de união à dentina de CIVs 

convencionais, usando testes de tração e cisalhamento, variam de 1,9 à 3,8 Mpa. Diante 

do exposto foi possível concluir que a utilização do dispositivo como auxiliar na 

determinação de resistência de união parece ser uma alternativa promissora. 
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ALTERNATIVA ESTÉTICA PARA A DEVOLUÇÃO DA ESTÉTICA DO 

SORRISO: APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 O crescente interesse dos pacientes por uma melhor aparência estética do sorriso, 

associado ao desenvolvimento de novos materiais e técnicas, propiciou uma evolução 

importante da odontologia estética. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar, 

através da ilustração de um caso clínico, a associação de técnicas de microabrasão, 

restauração e clareamento interno na devolução da estética do sorriso. Paciente do 

gênero feminino, 23 anos, apresentou-se queixando do aspecto estético negativo do seu 

sorriso em função da presença de hipoplasia de esmalte nos elementos 11 e 12 e 

escurecimento do elemento 21. Após o exame clínico e radiográfico o plano de tratamento 

consistiu de: clareamento interno para o elemento 21 e tentativa de minimizar as manchas 

brancas com microabrasão dos elementos 11 e 12. Para o dente 21 foi realizado 

isolamento absoluto, tampão cervical, aplicação da pasta de perborato de sódio com 

peróxido de hidrogênio e posterior celamento coronário. A cor esperada foi alcançada após 

três semanas de tratamento com trocas semanais do material clareador. Para resolução 

das manchas brancas tentou-se, inicialmente, a microabrasão do esmalte, como 

alternativa menos invasiva para o elemento 12 e 11. No entanto, devido à presença de 

uma mancha muito profunda no elemento 11, a técnica de microabrasão não teve efeito 

considerável, sendo necessário tratamento restaurador convencional com resina 

composta. Conclui-se que o restabelecimento da estética do sorriso da paciente exerceu 

um efeito cosmético eficaz e uma ação positiva na autoestima da paciente. 
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RESUMO: 

 

 O crescente interesse dos pacientes por uma melhor aparência estética do sorriso, 

associado ao desenvolvimento de novos materiais e técnicas, propiciou uma evolução 

importante da odontologia estética. O nosso trabalho tem como objetivo apresentar, 

através da ilustração de um caso clínico, a associação de técnicas de microabrasão, 

restauração e clareamento interno na devolução da estética do sorriso. Paciente do 

gênero feminino, 23 anos, apresentou-se queixando do aspecto estético negativo do seu 

sorriso em função da presença de hipoplasia de esmalte nos elementos 11 e 12 e 

escurecimento do elemento 21. Após o exame clínico e radiográfico o plano de tratamento 

consistiu de: clareamento interno para o elemento 21 e tentativa de minimizar as manchas 

brancas com microabrasão dos elementos 11 e 12. Para o dente 21 foi realizado 

isolamento absoluto, tampão cervical, aplicação da pasta de perborato de sódio com 

peróxido de hidrogênio e posterior celamento coronário. A cor esperada foi alcançada após 

três semanas de tratamento com trocas semanais do material clareador. Para resolução 

das manchas brancas tentou-se, inicialmente, a microabrasão do esmalte, como 

alternativa menos invasiva para o elemento 12 e 11. No entanto, devido à presença de 

uma mancha muito profunda no elemento 11, a técnica de microabrasão não teve efeito 

considerável, sendo necessário tratamento restaurador convencional com resina 

composta. Conclui-se que o restabelecimento da estética do sorriso da paciente exerceu 

um efeito cosmético eficaz e uma ação positiva na autoestima da paciente. 
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CONTRIBUIÇÃO DA RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA NA 

IDENTIFICAÇÃO HUMANA 

RESUMO: 

 

 Em adição ao exame clínico e às anotações na ficha odontológica, a odontologia 

legal também pode fazer uso das imagens radiológicas, ante-mortem (AT) e post-mortem 

(PT), nos métodos de identificação. Atualmente, há diversas técnicas radiológicas que 

podem ser utilizadas para auxiliar na identificação humana, tanto individual como geral, o 

que tornou a análise de radiografias uma ferramenta fundamental para esse fim, 

principalmente após o refinamento das técnicas adquiridas com o progresso da própria 

radiologia e com a inclusão da informática. O presente trabalho tem por objetivo realizar 

uma revisão de literatura sobre os métodos de identificação humana empregados na 

odontologia legal por meio da radiologia. A técnica que utiliza a radiografia comum permite 

observar um grande número de características únicas e individuais, como a anatomia 

pulpar e tratamentos dentários, que servem como parâmetros entre as imagens AT e PT, 

enquanto o emprego da radiografia digitalizada permite comparar com precisão relações 

espaciais das raízes e das estruturas de suporte dos dentes. Dessa forma, a partir do 

conhecimento adequado dos métodos disponíveis, o profissional em odontologia legal 

pode optar pelo método que melhor preencha as características necessárias para o 

sucesso da identificação, tendo cuidado na aplicação correta da técnica e na interpretação 

precisa das informações obtidas. 
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RESUMO: 

 

 A dor odontogênica é a causa mais comum de dor orofacial. O diagnóstico 

diferencial de dores dentárias de origem não OG é fundamental para evitar procedimentos 

desnecessários, ineficazes e irreversíveis para os pacientes. O objetivo deste trabalho é 

discutir um caso clínico e aprofundar o estudo sobre diagnósticos diferenciais das dores 

OG. Paciente H.C.G.A., 26 anos de idade, gênero feminino, procurou o serviço para 

realizar exodontia com queixa principal de dor no dente, dor nas regiões de fundo do olho, 

maxila, mandíbula e temporal do lado direito, sem saber determinar o elemento dentário e 

limites exatos, além de sintomas como visão turva, aumento da salivação, lacrimejamento 

do lado direito. Após exame clínico, excluiu-se etiologia odontogênica da dor, identificando-

se mialgia local de músculo masseter profundo direito. Após tratamento com terapia 

cognitiva, termoterapia e exercícios mandibulares, a paciente relatou ausência de dor. 

Sabe-se que as dores OG são geralmente derivadas das estruturas associadas ao dente: 

tecido pulpar ou periodontal. Outras condições clínicas, porém, podem se manifestar como 

dor de dente, a citar neuralgias faciais, sinusopatias, cefaleias primárias, odontalgia 

atípica, dor miofacial, infarto agudo do miocárdio e neoplasias, representando um dilema 

no diagnóstico para o dentista. A compreensão do mecanismo da dor OG e da maneira em 

que outras estruturas orofaciais podem simular dor no dente é fundamental na 

determinação do diagnóstico e correto tratamento. 
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RESUMO: 

 

 Deslocamento do disco articular é a forma mais comum de artropatia na articulação 

temporomandibular, sendo caracterizado por vários estágios de disfunção clínica que 

envolve o complexo disco-cabeça da mandíbula, sendo subdividido em deslocamento do 

disco com redução (DDCR) e sem redução (DDSR). A literatura apresenta diversos tipos 

de tratamento conservadores incluindo terapia física, a terapia cognitivo-comportamental, 

uso de placa oclusal, além de modalidades eletrofísicas. O objetivo deste trabalho é 

discutir o tratamento de deslocamento do disco articular através de exercícios 

mandibulares. Para tanto, realizou-se uma busca bibliográfica utilizando banco de dados 

Pubmed com os descritores no idioma inglês: desordem temporomandibular, articulação 

temporomandibular, tratamento, deslocamento interno, exercícios mandibulares. Foram 

encontrados 326 artigos, dos quais 27 foram selecionados no período de 1998 a 2013. 

Assim encontrou-se que os exercícios mandibulares possuem eficácia no tratamento de 

deslocamento do disco articular, embora a maioria dos estudos possua baixa qualidade 

metodológica, implicando a necessidade de mais estudos sobre o assunto. Dessa forma, 

observamos que os exercícios mandibulares são capazes de restaurar a função do 

sistema mastigatório, permitindo ao paciente retornar às atividades diárias. 
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RESUMO: 

 

 Osteoartrite é uma condição degenerativa de articulações sinoviais caracterizada 

pela deterioração e abrasão do tecido articular e o concomitante remodelamento do osso 

subcondral, sendo um diagnóstico diferencial nas disfunções temporomandibulares. Pode 

ocorrer secundariamente à artrite reumatoide, definida como uma desordem crônica de 

origem autoimune que provoca inflamação nas membranas sinoviais, tecidos conjuntivos 

adjacentes e superfícies ósseas articulares. Pretende-se discutir um caso clínico de 

paciente com osteoartrite secundária assintomática. Paciente DPN, 16 anos, sexo 

feminino, procurou tratamento ortodôntico devido a apinhamentos dentários e, ao se 

observar os exames complementares, identificou-se degeneração na articulação 

temporomandibular direita, encaminhando-se da paciente ao serviço de dor orofacial. Ao 

exame clínico observaram-se movimentos mandibulares normais, não apresentando 

sintomatologia dolorosa. Durante anamnese, a paciente relatou que recebera diagnósticos 

de febre reumática e artrose deformatória. Encaminhou-se a paciente ao reumatologista, 

quando se sugeriu diagnóstico de artrite reumatoide juvenil, iniciando terapêutica com 

benzetacil e meracilina. A paciente se encontra sob tratamento ortodôntico e 

reumatológico. Ressalta-se, portanto, a importância de um correto diagnóstico diferencial 

e tratamento interdisciplinar a fim de se conduzir à reabilitação adequada do paciente. 
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RESUMO: 

 

 Inflamação dos tecidos orofaciais sensibilizam mecanismos neurais periféricos e 

centrais. Recentemente, há evidência da participação de processos não-neuronais, como 

o envolvimento das células da glia na manutenção da dor orofacial inflamatória. Esse 

trabalho tem como objetivo realizar revisão de literatura sobre mecanismos disparadores e 

mantenedores da dor orofacial inflamatória. Para isso, foi realizado levantamento 

bibliográfico utilizando a base de dados Pubmed, no período de 2002 a 2013. Os 

descritores utilizados foram orofacial pain e orofacial inflammatory pain. Recentes 

descobertas indicam que células gliais encontradas no sistema nervoso central, promovem 

a liberação de mediadores inflamatórios, participando, da facilitação da dor induzida por 

inflamação, dano tecidual ou mesmo injúria neuronal, sensibilizando a via aferente 

trigeminal. 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 estão ativas no gânglio trigeminal, induzindo a hiperalgesia e 

alodinia, modulando a resposta nociceptiva. Verificamos o aumento de evidências que 

sugerem que a dor orofacial pode ser controlada por inibição da ativação dessas células, 

sugerindo que as mesmas podem ser mais um alvo terapêutico para seu efetivo 

tratamento. 
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NEUROPATIA PERIFÉRICA DE NERVO MENTONIANO - RELATO DE 

CASO 

RESUMO: 

 

 Neuropatia periférica corresponde à injúria ou compressão de ramos periféricos do 

nervo trigêmeo que podem aumentar a dor referida na área inervada pelo ramo afetado. 

Neuralgia de nervo mentoniano é uma situação relativamente frequente em pacientes 

desdentados inferiores devido à exposição do forame mentual pela reabsorção óssea. O 

objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso da paciente A.A.V, sexo feminino, 76 

anos, que foi atendida no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dor Orofacial – NEPDOR, 

da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral, apresentando como queixa principal 

de dor e, dormência na região de rebordo anterior da mandíbula e sensação de “água 

quente na boca”, com início há 06 meses. Durante exame clínico, observou-se dor à 

palpação na região de saída dos nervos mentuais e, ao exame radiográfico, nada digno de 

nota foi encontrado. Realizado o diagnóstico diferencial de neuropatia periférica de nervo 

mentual, foi instituído tratamento com carbamazepina 200mg/dia. O medicamento 

anticonvulsivante atuará estabilizando as membranas nervosas hiperexcitadas, inibindo as 

descargas neuronais repetitivas e reduzindo a propagação sináptica dos impulsos 

excitatórios. Após dois meses a paciente retornou relatando melhoras no seu quadro 

clínico e apenas um pequeno incômodo local ao mastigar. Observa-se a importância do 

diagnóstico diferencial entre a dor nociceptiva, inflamatória, neuropática e psicogênica 

para proceder ao correto tratamento e reabilitação dos pacientes. 
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INTERRRELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E 

FIBROMIALGIA – REVISÃO DE LITERATURA 

RESUMO: 

 

 Disfunção Temporomandibular (DTM) engloba um grupo de condições 

musculoesqueléticas e neuromusculares envolvendo as articulações temporomandibulares 

(ATM), os músculos mastigatórios, e todos os tecidos associados. A fibromialgia (FM) é 

uma síndrome reumática não articular, caracterizada por dor musculoesquelética difusa, 

crônica e presença de várias regiões dolorosas. 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 PUBMED e LILACS foi realizado uma busca com descritores: 

disfunção temporomandibular e fibromialgia, no período entre 2003 e 2013. Foram 

encontrados 62 artigos, e selecionados 14. 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 em que 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. 
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CÉLULAS DA GLIA NA ARTRITE DA ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR (ATM) DE RATOS: COMPARAÇÃO ENTRE 

AGENTES FLOGÍSTICOS 

RESUMO: 

 

 Os modelos experimentais utilizados em artrite da articulação temporomandibular 

(ATM) são importantes para estudar as disfunções temporomandibulares. Portanto, 

propomos a avaliar os modelos experimentais: injeção intra-articular de zimosan (Zi) e 

carragenina (Cg). Investigar a participação das células da glia. Foi avaliado o parâmetro 

comportamental de nocicepção, por hipernocicepção mecânica, sendo medido o limiar 

nociceptivo antes (0 h) e depois da injeção dos agentes flogísticos. Foram extraídos os 

líquidos sinoviais das ATMs de ratos para contagem de leucócitos e removidos os tecidos 

articulares para análise histopatológica. Imunomarcação de Iba-1, específica para 

micróglia, foi realizada em gânglio trigeminal e subnúcleo caudal do trato espinhal do 

trigêmeo. Os resultados foram que Zi e Cg reduziram o limiar nociceptivo a partir da 4ª 

hora, comparados com o limiar nociceptivo antes da indução da artrite (p<0,05), o grupo 

Cg permaneceu reduzido até 120h e o grupo Zi retornou ao nível basal a partir da 24ª 

hora. Na contagem de leucócitos o grupo Zi possui um maior influxo leucocitário. Na 

histopatológica o grupo Zi possui maior influxo celular e formação de edema. A 

imunomarcação de Iba-1 foi mais tardia no grupo Cg, com relação ao gânglio trigeminal foi 

mais relevante no grupo Zi e no subnúcleo caudal do trato espinhal trigeminal foi mais 

intenso no grupo Cg. Sugerimos que a ativação tardia e a intensidade de ativação no 

núcleo espinhal trigeminal predominante no grupo Cg pode estar associada a 

hipernocicepção orofacial induzida por Cg e a sensibilização central. 
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RESUMO: 

 

 Citocinas são peptídeos extracelulares que exercem efeitos biológicos 

estimulatórios ou inibitórios em muitos tipos celulares e que estão envolvidos em vários 

processos fisiológicos. Pesquisas clínicas e experimentais têm estudado sobre citocinas 

envolvidas na dor e inflamação da articulação temporomandibular (ATM). Dessa forma, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a participação das citocinas interleucina-1 (IL-

1), fator de necrose tumoral α (TNFα), interleucina -6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8) na 

disfunção temporomandibular (DTM). Para tal realizou-se um levantamento bibliográfica 

na base de dados Pubmed, usando como descritores os termos temporomandibular 

disorder, cytokine e inflammation, sendo utilizados artigos dos últimos dez anos. A IL-1 é 

produzida em grandes quantidades pela membrana sinovial durante a inflamação, tendo 

relação com o desenvolvimento de osteoartrite na ATM e na sensibilização de 

nociceptores; o TNFα está envolvido na etiopatogênese da sinovite e da degeneração 

cartilaginosa em pacientes com DTM; a IL-6 está envolvida no desenvolvimento de 

sinovite, de destruição óssea e cartilaginosa e de hiperalgesia nos tecidos e a (IL-8) 

participa na fase aguda da inflamação na ATM e pode ser utilizado como marcador 

bioquímico de DTMs crônicas. Observou-se que tais citocinas atuam diretamente em 

processos inflamatórios agudos e crônicos na ATM, participando da fisiopatologia da dor. 

Apesar disso, muitos estudos ainda estão sendo desenvolvidos a fim de esclarecer todos 

os mecanismos envolvidos na participação dessas citocinas. 
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DE CHRESTA MARTII (DC.) H. ROB. NA 

HIPERNOCICEPÇÂO INFLAMATÓRIA DA ATM INDUZIDA POR ZYMOSAN 

EM RATO 

RESUMO: 

 

 Plantas do gênero Chresta são conhecidas pela população do nordeste brasileiro e 

usadas para tratamento de doenças gástricas e outras condições inflamatórias. Este 

trabalho objetiva investigar a eficácia e segurança do extrato hidroalcóolico de Chresta 

martii (EHA) na hipernocicepção inflamatória da articulação temporomandibular (ATM), 

avaliando o papel da hemeoxigenase-1 (HO-1). Ratos Wistar machos (160-220 g) foram 

pré-tratados com EHA (100, 200 ou 400 mg/kg; v.o.) 60 min antes da injeção intra-articular 

(i.art.) de Zymosan (Zy) (2 mg) na ATM esquerda. O grupo Zy recebeu salina 60 min antes 

da indução da artrite. Teste do Von Frey foi utilizado para avaliar a hipernocicepção (g) na 

4ª hora após injeção (i.art.) de Zy. Na 6ª hora após injeção (i.art.) de Zy, os animais foram 

eutanasiados quando coletaram-se o lavado sinovial para contagem total de células e 

dosagem da atividade de mieloperoxidase (MPO) e o tecido articular para análise 

histopatológica. Em outro momento, os animais foram pré tratados com ZnPP-IX (3 mg/kg, 

s.c.) prévio à EHA (400 mg/kg). Variação ponderal, leucograma, parâmetros bioquímicos e 

alterações comportamentais foram determinados para avaliar a segurança de EHA 400 

mg/kg (v.o.) administrada por 14 dias em camundongos Swiss (25-30 g). EHA (400 mg/kg) 

reduziu (p < 0,05) hipernocicepção articular, infiltrado inflamatório e atividade de MPO. O 

efeito antinociceptivo de EHA não foi observado com ZnPP-IX. EHA 400 mg/kg não alterou 

parâmetros bioquímicos e hematológicos. Chresta martii é segura e seu efeito 

antinociceptivo depende da vias da HO-1. 
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OS MALEFÍCIOS DO BRUXISMO NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

RESUMO: 

 

 O Bruxismo do sono 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 no período entre 2003 e 2013. 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 do 

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, 

assim como o encaminhamento ao otorrinolaringologista pode ser importante para 

diagnóstico e tratamento da condição respiratória. 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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SINOVITE/CAPSULITE DA ATM É CONTROLADA ATRAVÉS DE 

TRATAMENTO CONSERVADOR – RELATO DE 48 CASOS CLÍNICOS 

RESUMO: 

 

 Sinovite/capsulite se caracteriza pela inflamação da articulação temporomandibular 

(ATM) sendo um diagnóstico diferencial de Disfunção Temporomandibular. Este trabalho 

visa discutir o tratamento conservador desta condição através do relato de 48 casos 

clínicos de pacientes. Observou-se que dos 48 pacientes, 35 eram normossistêmicos, 44 

do gênero feminino, relatando dor na ATM (29 casos), cefaleia (15), otalgia (12), estalos 

na ATM (14), travamento ao abrir a boca (4), ao fechá-la (2), bruxismo (2), dores nos 

músculos faciais (12) e deslocamento da ATM (1). Após anamnese, exame clínico e 

radiográfico (quando necessário), foi realizado diagnóstico diferencial de sinovite/capsulite 

(48 casos), além de mialgia local (15), deslocamento do disco articular com redução (6), 

osteoartrite (2), deslocamento da ATM (1), e enxaqueca (1). O plano de tratamento 

instituído foi o uso de termoterapia (41 casos), terapia farmacológica (36), placas oclusais 

(21), exercícios mandibulares (25) e de alongamento (16), terapia cognitiva (28), além de 

encaminhamento para fisioterapia (2), neurologia (1) e ortopedia (1). Os tratamentos 

conservadores usados proporcionaram resultados satisfatórios em que os pacientes 

retornaram sem sintomatologia dolorosa (18 pacientes), com redução da sintomatologia 

(27) e apenas (3) não relataram melhora. Desta forma evidencia-se que os meios 

terapêuticos conservadores são eficazes no alívio dos sinais e sintomas de desordens 

inflamatórias da ATM sendo importante sua aplicabilidade nos serviços públicos de saúde. 
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RESUMO: 

 

 A hipoplasia condilar (HC) é um distúrbio congênito ou de desenvolvimento nas 

disfunções temporomandibulares, e definida como condição congênita ou adquirida na 

qual ocorre desenvolvimento incompleto da cabeça da mandíbula. Esta condição 

normalmente resulta de trauma, infecção ou irradiação que ocorra durante o período de 

crescimento, podendo ser idiopática. O objetivo do presente trabalho é discutir um caso 

clínico de tratamento conservador de hipoplasia condilar. Paciente LCL, gênero feminino, 

34 anos de idade, relatava dor nas articulações temporomandibulares (ATM) e nos 

ouvidos. Durante anamnese, a paciente relatou que a dor iniciara há 4 meses, percebendo 

cansaço ao mastigar, e estalidos durante abertura de boca desde a infância. Identificou-se 

também bruxismo diurno, mastigação unilateral esquerda, e sono não reparador. Paciente 

relatara ter procurado quatro cirurgiões-dentistas com realizações de restaurações, 

exodontia de 3º molar, sem remissão da dor. Durante exame clínico, observou-se estalidos 

nas ATMs e dor à palpação em músculos masseter e temporal, sem limitação de 

movimentos mandibulares. Ao avaliar exames complementares por imagem, identificou-se 

hipoplasia de cabeça de mandíbula nas ATMs D e E. Após diagnóstico de mialgia local de 

masseter e temporal, deslocamento do disco com redução nas ATMs D e E e hipoplasia 

de cabeça da mandíbula D e E, procedeu-se terapia cognitiva, termoterapia, prescrição de 

antiinflamatório e exercícios mandibulares. Observa-se a importância do diagnóstico para 

correto tratamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
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HIPOPLASIA CONDILAR CONJUNTO A DESLOCAMENTO DE DISCO 

COM REDUÇÃO E MIALGIA LOCAL - RELATO DE CASO CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 A hipoplasia condilar (HC) é um distúrbio congênito ou de desenvolvimento nas 

disfunções temporomandibulares, e definida como condição congênita ou adquirida na 

qual ocorre desenvolvimento incompleto da cabeça da mandíbula. Esta condição 

normalmente resulta de trauma, infecção ou irradiação que ocorra durante o período de 

crescimento, podendo ser idiopática. O objetivo do presente trabalho é discutir um caso 

clínico de tratamento conservador de hipoplasia condilar. Paciente LCL, gênero feminino, 

34 anos de idade, relatava dor nas articulações temporomandibulares (ATM) e nos 

ouvidos. Durante anamnese, a paciente relatou que a dor iniciara há 4 meses, percebendo 

cansaço ao mastigar, e estalidos durante abertura de boca desde a infância. Identificou-se 

também bruxismo diurno, mastigação unilateral esquerda, e sono não reparador. Paciente 

relatara ter procurado quatro cirurgiões-dentistas com realizações de restaurações, 

exodontia de 3º molar, sem remissão da dor. Durante exame clínico, observou-se estalidos 

nas ATMs e dor à palpação em músculos masseter e temporal, sem limitação de 

movimentos mandibulares. Ao avaliar exames complementares por imagem, identificou-se 

hipoplasia de cabeça de mandíbula nas ATMs D e E. Após diagnóstico de mialgia local de 

masseter e temporal, deslocamento do disco com redução nas ATMs D e E e hipoplasia 

de cabeça da mandíbula D e E, procedeu-se terapia cognitiva, termoterapia, prescrição de 

antiinflamatório e exercícios mandibulares. Observa-se a importância do diagnóstico para 

correto tratamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
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RESUMO: 

 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a precisão dos localizadores eletrônicos 

foraminais (LEFs) Root ZX e Propex II em condições ex vivo e in vivo; e ainda verificar 

possíveis variações quanto as diferentes condições avaliadas. Foram utilizados 58 pré-

molares inferiores para os estudos ex vivo (n=34) e in vivo (n=24) que tiveram 

odontometrias eletrônicas realizadas com os dois LEFs. Empregaram-se limas tipo K 

ajustadas ao comprimento real apontado pelos aparelhos, após o que, os últimos 

instrumentos foram fixados aos dentes. Com o auxílio de microscópio clínico (16x) 

procederam-se os desgastes dos 4,0 mm apicais dos dentes até a exposição dos canais. 

Fotografias digitais foram tomadas possibilitando a determinação das distâncias entre as 

pontas dos instrumentos e as bordas mais cervicais dos forames apicais. Os dados foram 

analisados pelo teste de Wilcoxon quanto a possíveis diferenças entre os aparelhos e pelo 

teste de Mann-Witney quanto as diferentes condições, ambos com significância de P ≤ 

0,05. A análise estatística não revelou diferenças significativas tanto entre os aparelhos 

quanto entre as condições de emprego. O erro médio do Root ZX foi de 0,39±0,29 mm e 

0,30±0,29 mm; e do Propex II de 0,39±0,30 mm e 0,32±0,27 mm, ex vivo e in vivo 

respectivamente. A precisão dos LEFs foi de 70,6% e 75% (Root ZX) e de 64,7% e 66,7%, 

ex vivo e in vivo respectivamente considerando ±0,5 mm. Nas condições do estudo pode-

se concluir que os dispositivos testados apresentaram precisão satisfatória; e que as 

diferentes condições de avaliação não influenciaram na precisão dos LEFs. 
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ADVENTO DOS EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS (MOTOR ELÉTRICO + 

LOCALIZADOR): QUAIS AS PERSPECTIVAS. 

RESUMO: 

 

 Os localizadores eletrônicos foraminais (LEFs) têm se mostrado ferramentas 

extremamente eficientes na determinação do comprimento dos canais radiculares. Este 

fato associado à crescente utilização da instrumentação mecanizada fez surgir 

equipamentos híbridos. Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo apresentar 

tais equipamentos e abordar quais as perspectivas da utilização dos mesmos na prática 

clínica. Estes equipamentos surgiram da união de LEFs consagrados a motores elétricos 

que ao serem fusionados geraram equipamentos capazes de realização o preparo 

mecanizado do sistema de canais radiculares (SCR) simultaneamente a medição 

eletrônica dos mesmos; podendo inclusive influenciar nos parâmetros do preparo. Este 

fato promete tornar o tratamento endodôntico mais simples, rápido e confiável. Encontram-

se disponíveis atualmente alguns dispositivos para este emprego, destacando-se dentre 

eles o Root ZX II e o VDW Gold. Ainda existem dispositivos que permitem a acoplagem de 

qualquer tipo de LEF a alguns motores permitindo um preparo monitorado do SCR. 

Todavia, apesar de por-si-só o preparo monitorado do SCR já representar um ganho em 

qualidade e controle, tais equipamentos prometem um controle preciso do limite apical de 

instrumentação que, até o presente momento, tem sido colocado em dúvida pela literatura. 

Neste sentido, torna-se imperioso conhecer os aparelhos, suas limitações e possíveis 

procedimentos que possam vir a incrementar os valores de precisão apresentados pelos 

mesmos. 
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RESUMO: 

 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar ex vivo a precisão dos Localizadores 

Eletrônicos Foraminais (LEFs) Propex II e RomiApex A-15, dispositivos que determinam 

da energia do sinal elétrico em função do cálculo das médias de raízes quadradas das 

impedâncias, na realização de odontometrias em diferentes posições (0,0 mm e -1,0 mm), 

comparando-os ao Root ZX. Para tal 42 pré-molares inferiores humanos tiveram seus 

comprimentos reais, determinados com auxílio de paquímetro digital sob microscopia 

clínica (16x), comparados a odontometrias eletrônicas realizadas com os LEFs. 

Inicialmente, em função dos displays dos aparelhos, determinaram-se medições 1,0 mm 

aquém do forame apical (FA), e posteriormente as medições no FA. Os dados foram 

avaliados pelo teste de Wilcoxon (P<0,05) considerando os valores absolutos dos erros 

médios dos aparelhos. Considerando as medições realizadas a 0,0 mm e a -1,0 mm a 

precisão dos LEFs foi: 70,6% e 47,1% (Root ZX), 67,6% e 38,2% (Propex II), e 73,5% e 

38,2% (RomiApex A-15), respectivamente (±0,5 mm). Diferenças estatísticas foram 

encontradas para o Propex II e RomiApex A-15 quando comparadas suas leituras nas 

duas posições. Não foram encontradas diferenças entre os LEFs a 0,0 mm, todavia, a -1,0 

mm o Root ZX apresentou-se estatisticamente superior aos demais. Nas condições do 

estudo pode-se concluir que todos os LEFs proporcionaram precisão aceitáveis quando 

levados até o FA, todavia, quando limitada esta penetração, todos reduziram sua precisão, 

tendo o Propex II e RomiApex A-15 apresentado diferença significativa. 
84 



AUTOR: MILLANE TELES PORTELA DE OLIVEIRA  

CO-AUTORES: LUIZ GENÉSIO FREITAS NETO; 

FLÁVIA APARECIDA CHAVES FURLANETO; 

SUYANE MARIA LUNA CRUZ 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS 
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RESUMO: 

 

 Pretende-se relatar caso clínico de extensa lesão de furca induzida por necrose 

pulpar associada a canal cavo-interradicular. Paciente P.L.M. foi encaminhada ao CEO 

Municipal de Sobral para exodontia do dente 36 em função da presença de ampla lesão 

de furca comprovada por exame radiográfico. Ao exame clínico, não se podendo 

determinar relação de causa-efeito uma vez que o periodonto apresentava-se saudável, 

encaminhou-se a mesma para Clínica da UFC/Sobral. Comprovada a necrose pulpar 

optou-se pela realização do tratamento endodôntico iniciado pela remoção de restauração 

de amálgama preexistente quando verificou-se a presença de material forrador que foi 

cuidadosamente removido com curetas. Após sua remoção notou-se a existência de 

barreira dentinária possivelmente formada após capeamento pulpar direto. Procedeu-se 

então a remoção do teto da câmara expondo as embocaduras dos condutos, todavia, 

quando partiu-se para odontometria, verificou-se radiograficamente a presença de 

comunicação entre a câmara pulpar e a furca. Procedeu-se então exame detalhado do 

assoalho da câmara pulpar quando pode-se notar a presença de canal cavo interradicular. 

Encontrado o fator causal realizou-se o preparo químico-mecânico e a aplicação de 

medicação de hidróxido de cálcio. Procederam-se trocas de medicação durante 240 dias 

(04 trocas) onde pode-se constatar franco processo de reparo. Aos 270 dias realizou-se a 

obturação dos canais radiculares com guta-percha e cimento Sealer 26; na região das 

embocaduras dos condutos mesiais e do canal cavo interradicular procedeu-se o 

selamento com MTA. 85 
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RESUMO: 

 

 A terapia endodôntica em dentes com rizogênese incompleta representa um desafio 

ao profissional que realiza o tratamento. O formato do canal, sua dimensão e a ausência 

do ápice radicular requerem cuidados e uma estratégia diferenciada na condução do caso. 

O diagnóstico correto e preciso da condição pulpar é fato imprescindível para o 

prognóstico do tratamento, pois em casos com a polpa vital, um tratamento conservador 

se faz necessário, para que o processo de formação fisiológico da raiz seja estimulado. Já 

nos casos de necrose pulpar, o conteúdo necrótico deve ser esvaziado e a formação 

radicular poderá será induzida por medicação, como o hidróxido de cálcio em veículo 

apropriado, configurando tratamento mediato, ou um anteparo apical é instalado para 

obturação do canal, como o agregado trióxido mineral (MTA), configurando tratamento 

imediato. O presente trabalho tem como objetivo apresentar casos clínicos de dentes com 

rizogênese incompleta, realizados na clínica odontológica do curso de odontologia da 

Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Na oportunidade, esses dentes com 

rizogênese incompleta foram tratados de diferentes formas, dependendo do estado pulpar, 

idade do paciente e necessidade restauradora. O trabalho também se propôs a apresentar 

e discutir uma nova técnica terapêutica que aplica uma pasta com antibióticos 

combinados, que se configura como uma estratégia interessante para resolução de casos 

complexos como esses. Com os resultados observados, torna-se claro que o diagnóstico 

e condução correta do tratamento propiciam uma resolução favorável do caso. 
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RESUMO: 

 

 O conhecimento da anatomia interna normal é de suma importância para o sucesso 

do tratamento endodôntico. Contudo, o conhecimento de possíveis variações nesta 

anatomia deve ser de conhecimento dos cirurgiões-dentistas. Uma variação anatômica de 

grande relevância é o canal em "C" (C-shape canal), encontrada nos 2ª molares inferiores, 

que de acordo com a literatura possui prevalência entre 2,7 e 7,6%. O canal em "C" deve 

seu nome à morfologia da secção transversal do canal em uma raiz única ou fusionada. O 

soalho da câmara pulpar oferece uma visão de um conduto em forma de faixa, com 180 

graus de arco, começando na linha mesiolingual e estendendo-se ao redor da vestibular 

até o final da porção distal da câmara pulpar. Dessa forma, o objetivo desde trabalho é, 

através de três casos clínicos, demonstrar os aspectos clínico-radiográficos, dificuldades e 

formas de tratamento desta variação anatômica. Em um dos casos de canal em "C" há 

união do que seriam os três canais terminando em um único forame. No segundo caso há 

dois canais que se unem em um mesmo forame. Por fim, o terceiro caso evidencia três 

canais que terminam em forames independentes. Portanto, o conhecimento dessa 

variação anatômica é de grande importância já que um correto diagnóstico prévio, através 

de uma detalhada radiografia periapical e exploração dos condutos radiculares, associado 

com conhecimento de suas particularidades e dos recursos e técnicas para superá-las 

levam ao correto manejo destes casos permitindo um adequado tratamento endodôntico e 

diminuindo, dessa forma, a ocorrência de um insucesso clínico. 
87 



AUTOR: JONATHAS DE SOUSA LIMA  

CO-AUTORES: MARIANA FERNADES GURGEL; 

MARCELO MAGALHAES DIAS 

ORIENTADOR: BRUNO CARVALHO DE SOUSA 

TRATAMENTO DE SUBLUXAÇÃO EM DENTE PERMANENTE ANTERIOR 

RESUMO: 

 

 Traumas dento-alveolares configuram-se como situações clínicas corriqueiras em 

centros de atendimento odontológicos. Podem ocasionar fraturas dentais, fraturas dento-

alveolares ou lesões no periodonto de inserção. Dependendo do nível de complexidade, 

podem ocasionar perda dos elementos dentais envolvidos. Por isso, a condução do caso é 

decisiva para o prognóstico do tratamento. Este trabalho tem como objetivo apresentar o 

tratamento realizado em uma paciente que procurou o curso de odontologia da UFC em 

Sobral com histórico de dor à mastigação após traumatismo por queda e impacto em 

superfície do elemento 11. O acidente ocorreu há dois meses, e a paciente não procurou o 

serviço por não julgar necessário. Ao longo dos dias, percebeu o dente com pequena 

mobilidade. O exame clínico mostrou mobilidade grau 1, intensa sensação dolorosa à 

percussão vertical e teste de sensibilidade positivo. Não foi percebido alteração na posição 

do elemento dental na arcada. Radiografia periapical apresentou discreto espessamento 

na imagem do ligamento periodontal. Concluiu-se que houve uma subluxação no dente, e 

o tratamento consistiu em mínimo desgaste na palatal do dente, confecção de JIG, 

medicação anti-inflamatória e reavaliação após 1 semana. No retorno, houve manutenção 

do teste de sensibilidade positivo e melhora significativa na sensação dolorosa da 

paciente. O resultado favorável demonstra que o diagnóstico e tratamento corretos 

melhoram substancialmente o prognóstico do tratamento. Acompanhamento trimestral da 

paciente está indicado até 1 ano, para monitoramento da condição pulpar. 
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Resumo: 

 

 Os localizadores eletrônicos foraminais (lefs) foram desenvolvidos na busca de um 

meio mais simples, preciso e confiável para a determinação do comprimento de trabalho 

durante o preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Diante do exposto, o 

presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os lefs 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 no intuito de reunir informações que possam ajudar no seu uso clínico. 

Para tal, realizou-se uma busca sistematizada na base de dados pubmed (2000-2013) 

utilizando as palavras chaves “apex locator” e/ou “root canal length”. A análise dos 168 

artigos encontrados atesta sua evolução assegurando conforto ao paciente e evidenciando 

resultados clínicos satisfatórios quanto à precisão e confiabilidade do método. Em função 

da evolução (aparelhos tipo resistência e tipo impedância), estes dispositivos alcançaram 

os atuais patamares de confiabilidade e precisão (aparelhos tipo impedância-frequência 

dependente) que chega a aproximadamente 90%. 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. Em função da revisão da 

literatura pôde-se determinar que os lefs são ferramentas extremamente eficientes na 

localização do forame apical, porém, o cuidado com alguns aspectos clínicos pode 

incrementar nos valores de precisão dos mesmos. 
89 



AUTOR: RAÍSSA SILVA BACELAR DE ANDRADE  

ORIENTADOR: JOSETE VERAS VIANA PORTELA 

AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS OBTURADORES USADOS NO 

TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES DECÍDUOS 
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 Sabe-se que a terapia pulpar de dentes decíduos é um procedimento complexo, 

devido a peculiaridades da mesma, quanto à anatomia e topografia dos canais radiculares 

e ciclo biológico do dente, gerando discussões quanto às opções para o tratamento 

endodôntico desses elementos (KENNEDY; KAPALA, 1980). As pastas são o material 

obturador de escolha para o tratamento desses dentes, devendo acompanhar de forma 

satisfatória o processo de reabsorção fisiológica. O objetivo do presente trabalho foi 

elencar esses materiais, de forma a situar a ação de cada um, suas vantagens, 

desvantagens e eficácia comparada. A metodologia consistiu em revisar a literatura 

pertinente. Dentre as pastas obturadoras, as mais utilizadas em Odontopediatria, são as 

pastas de óxido de zinco e eugenol (OZE), pastas iodoformadas e as que utilizam 

hidróxido de cálcio na sua composição (SALAMA et al., 1994). Atualmente, tem sido usada 

a pasta CTZ, idealizada em 1959, na Argentina, por Soller e Cappiello, e consiste em uma 

mistura de antibióticos (cloranfenicol e tetraciclina) e óxido de zinco, mostrando bons 

resultados. Os critérios para que o material obturador de dentes decíduos seja ideal são: 

possuir grau de reabsorção semelhante ao da raiz do dente, ser inofensivo aos tecidos 

periapicais e ao germe permanente, ser reabsorvido se extravasado, ser anti-séptico, 

facilmente inserido e removido se necessário , boa adesividade às paredes dos condutos 

radiculares (HOBSON, 1970; O'RIORDAN; COLL, 1979; THOMAZ et al., 1994). Nenhuma 

das pastas desenvolvidas é capaz de preencher todos esses requisitos. 
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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 essas estratégias 

está a utilização de macromodelos para melhor visualização e compreensão de aspectos 

relacionados aos 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 instrumentos manuais e 

rotatórios empregados na instrumentação dos canais radiculares. Foram utilizadas gesso 

comum, garrafas PET, cabo plástico de uma colher, tintas de várias cores, pedaços de 

madeira e silicone industrial 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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RESUMO: 

 

 Avaliou-se ex vivo a precisão de dois localizadores eletrônicos foraminais (root zx e 

justy ii) nas determinações de odontometrias utilizando limas com diferentes padrões de 

ajuste, considerando-se a constrição apical (ca) e o forame apical (fa) como referências 

anatômicas. O diâmetro dos forames apicais de 40 dentes unirradiculados foram 

previamente determinados. Medições eletrônicas foram realizadas utilizando dois 

instrumentos diferentes: lima compatível com o forame apical (ajustado), e lima dois 

tamanhos menores (lima desajustada). Após o preparo dos espécimes as distâncias da 

ponta dos instrumentos à ca e ao fa foram determinadas em software específico. A 

precisão na ca e no fa para os instrumentos desajustado/ajustado foram respectivamente 

(±0.5 mm): 63%/73% e 55%/83% (root zx); 65%/68% e 38%/48% (justy ii). Considerando 

os erros médios oferecidos pelos aparelhos foi encontrada diferença estatística apenas 

entre as determinações realizadas pelo root zx tendo como referência o fa (p<0,05), 

medições estas que representaram os melhores resultados (0,35±0,25mm). O teste qui-

quadrado apresentou diferenças significantes apenas entre as determinações 

consideradas aceitáveis realizadas pelo justy ii para a ca e o fa (±0.5 mm). Nas condições 

do presente estudo os dispositivos ofereceram medições aceitáveis independentemente 

do ajuste dos instrumentos; o root zx teve seu desempenho favorecido quando do 

emprego do instrumento ajustado; o justy ii ofereceu determinações mais próximas à ca 

enquanto que o root zx posicionou suas determinações entre a ca e o fa. 
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CISTADENOMA EM ASSOALHO BUCAL- RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 As neoplasias de glândulas salivares são relativamente incomuns, constituindo 

aproximadamente 3% a 10% de todos os tumores da região de cabeça e pescoço. O 

cistadenoma é uma neoplasia benigna rara de glândula salivar. Não tem predileção por 

sexo e acomete, geralmente, pacientes acima de 50 anos. São indolores e podem surgir 

na laringe, nasofaringe, mucosa jugal ou palato, sendo tumores solitários, mas podendo 

ocorrer de forma múltipla. Pretende-se com este trabalho, relatar caso clínico de 

cistadenoma em assoalho bucal. Paciente sexo feminino, 79 anos, hipertensa, foi 

encaminhada ao Ambulatório de Estomatologia da UFC- Sobral devido à presença de 

nódulo em assoalho bucal. Ao exame extra-oral, não observou-se nenhuma alteração 

clínica. Ao exame clínico intra-oral, identificou-se a presença de um nódulo firme, 

submucoso, de superfície lisa em assoalho bucal, lado esquerdo, de tamanho aproximado 

de 1 cm, tendo como hipótese diagnóstica cisto do ducto salivar. O exame radiográfico 

oclusal não evidenciou nenhuma alteração no assoalho. Realizou-se a biópsia excisional 

da lesão e a análise histopatológica identificou múltiplos cistos separados por septos 

fibrosos, com proliferação intraluminal, áreas com metaplasia oncocítica e presença de 

cristalóides, revelando quadro histológico de cistadenoma. A paciente encontra-se em 

acompanhamento, não sendo identificada recidiva da lesão. Portanto, identifica-se a 

importância de um exame clínico detalhado para um diagnóstico adequado, e 

consequentemente, o melhor tratamento para o paciente, mesmo diante de lesões raras 

na cavidade oral. 95 
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RESUMO: 

 

 O Querubismo é uma condição rara de desenvolvimento dos maxilares, que 

apresenta traço autossômico dominante com expressividade variada. A doença ocorre 

frequentemente por volta dos 3 a 5 anos de idade. O objetivo do presente trabalho é 

relatar o caso de querubismo em faixa etária não comum. Paciente de 17 anos de idade 

compareceu ao ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal do Ceará- Sobral, 

encaminhada do PSF devido à presença de imagens radiolúcidas em região mandibular 

bilateral. No exame radiográfico panorâmico, observou-se a presença de áreas 

radiolúcidas multiloculadas localizadas em região de ângulo e ramo ascendente de 

mandíbula bilateralmente. Ao exame extra-oral percebeu-se discreto aumento de volume 

na região de ângulo e ramo de mandíbula bilateral. Ao exame intra-oral não foi 

evidenciada alteração em mucosa oral nem tumefações em maxilares, observou-se 

também a ausência dos 2o pré-molares inferiores. Diante da hipótese clínica de lesão 

benigna, optou-se inicialmente pela biópsia incisional. Realizou-se punção aspirativa 

prévia, a qual evidenciou presença de líquido sanguinolento. Procedeu-se com a exérese 

da lesão e encaminhamento para a análise microscópica, a qual evidenciou inúmeras 

células gigantes multinucleadas em meio a um tecido fibroso vascular bem celularizado, 

diagnosticando: lesão de células gigantes. A paciente encontra-se sob acompanhamento 

clínico e sem sinais de recorrência. Portanto, reforça-se a importância do conhecimento do 

cirurgião-dentista acerca das lesões orais, mesmo que atípicas em sua apresentação 

clínica. 96 
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RESUMO: 

 

 O tumor odontogênico ceratocístico (TOC) é uma lesão odontogênica, sendo 

atualmente considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS-2005) como um tumor 

odontogênico. Devido ao seu comportamento clínico agressivo e às recidivas freqüentes, 

várias formas de tratamento têm sido utilizadas. O presente trabalho visa relatar um caso 

de TOC tratado com marsupialização associada à descompressão com uso de dispositivo 

alternativo. Paciente do sexo feminino, 15 anos, foi encaminhada ao Ambulatório de 

Estomatologia da UFC-Sobral devido à presença de lesão em parasínfise mandibular, com 

apagamento de fundo de vestíbulo, deslocando os dentes 42, 41, 31 e 33. 

Radiograficamente a lesão mostrou-se radiolúcida, unilocular, bem delimitada, envolvendo 

as raízes dos referidos elementos dentários. Foi realizada punção aspirativa, que revelou 

líquido serosanguinolento, seguida pela biópsia incisional. O laudo histopatológico revelou 

revestimento epitelial estratificado paraceratinizado, exibindo camada basal de células 

colunares, e apresentando uma delgada parede de tecido conjuntivo, a qual continha 

pequenos cistos-filhos e ninhos de epitélio odontogênico, com o diagnóstico de TOC. O 

tratamento consistiu na marsupialização da lesão, seguida de descompressão por um 

dispositivo adaptado de um sugador odontológico. A paciente se encontra em 

acompanhamento, sendo observado um quadro clínico satisfatório. Assim, infere-se a 

importância do uso do dispositivo auxiliar como tratamento alternativo do TOC para 

diminuir as chances de recidiva e, assim, aumentar as de sucesso do tratamento desta 

lesão. 97 
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RESUMO: 

 

 Cistos epidermóides orais representam cerca de apenas 0,01% de todos os cistos 

relacionados à cavidade oral. Apresentam etiologia incerta, onde a região de assoalho de 

boca é a mais comumente atingida. A utilização de exames ultranonográficos de forma 

complementar, de acordo com a localização anatômica dessa lesão, torna o diagnóstico 

elucidativo. O objetivo desse relato é apresentar o caso de um paciente do gênero 

masculino, 27 anos de idade, que buscou atendimento queixando-se de “uma carne 

crescida na bochecha” por tempo indeterminado. Ao exame extra-oral percebeu-se 

tumefação na região de ângulo mandibular esquerdo e de caráter assintomático. No 

exame intra-oral observou-se, em mucosa jugal esquerda, uma lesão de superfície lisa e 

de coloração semelhante à mucosa. Os achados ultrassonográficos indicavam uma lesão 

em região subcutânea medindo cerca de 2,7cm, de contornos regulares e conteúdo 

levemente heterogêneo, compatível com o diagnóstico de cisto sebáceo. Diante da 

hipótese clínica de lesão benigna, optou-se pela biópsia excisional. Realizou-se punção 

aspirativa prévia (com ausência de líquidos) e procedeu-se com a exérese da lesão e 

encaminhamento da peça para estudo anatomopatológico o qual evidenciou laudo de cisto 

epidermóide. Após dezoito meses de acompanhamento, o paciente apresenta-se sem 

queixas ou sinais clínicos de recidiva da lesão. Portanto, reforça-se a importância do 

conhecimento do cirurgião-dentista acerca das lesões orais, mesmo que atípicas em sua 

apresentação clínica e dos exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico 

dessas lesões. 98 
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ODONTOMA COMPOSTO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 O odontoma é o tumor odontogênico mais comum, sendo considerado atualmente 

mais um hamartoma de crescimento do que propriamente uma neoplasia. Geralmente os 

odontomas não provocam sintomatologia, de forma que são achados radiográficos 

comuns principalmente nas duas primeiras décadas de vida. A etiologia dessa patologia é 

desconhecida, no entanto está frequentemente associada a dentes inclusos e a dentes 

supranumerários. Os odontomas são divididos em compostos e complexos; os compostos 

ocorrem com maior frequência na região anterior da maxila, enquanto que os complexos 

são encontrados em ambos maxilares, principalmente na região de molares. Esse trabalho 

objetiva descrever o diagnóstico e a abordagem cirúrgica de um caso clínico de odontoma 

composto do paciente N.C.R.S., 16 anos de idade, feoderma. A patologia foi diagnosticada 

por exame radiográfico de rotina, mostrando-se uma lesão única e circunscrita pela área 

radiolúcida entre os elementos 32 e 33, não apresentando sintomatologia dolorosa nem 

expansão óssea. O tratamento cirúrgico consistiu em biópsia excisional, com o diagnótico 

de Odontoma Composto. O paciente encontra-se em proservação há 3 meses sem sinal 

de recidiva. Diante do exposto será abordado as características clínicas, radiográficas, 

histopatológicas e conduta cirúrgica discutindo alguns aspectos relacionados ao 

diagnóstico, à etiologia e seu respectivo tratamento. 
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RESUMO: 

 

 A endodontia tem como característica a intrínseca relação com a radiologia 

odontológica, sendo que, na maioria dos casos, opta-se pelo uso de radiografias 

periapicais. Entretanto, estas possuem limitações em casos de: variações morfológicas, 

densidades ósseas vizinhas e angulações dos raios X (Bueno et al., 2007). Pensando 

nisso, surgiram as tomografias computadorizadas, dentre as quais podemos destacar a 

tomografia computadorizada cone beam (CBCT em inglês), que tem como característica a 

forma em cone da disposição dos feixes de raio X, o que significa que há uma redução de 

radiação recebida pelo paciente em relação a tomografia convencional. O objetivo do 

presente trabalho é elencar as aplicações da CBCT dentro da Endodontia. A metodologia 

consiste em revisão de literatura pertinente a CBCT e seu papel na Endodontia. Terakado 

et al., 2000, ao utilizarem a CBCT no exame de traumas dento-alveolares, determinaram a 

exata posição da fratura. Lofthag et al., 2007, compararam a determinação de canais 

usando a CBCT e radiografias periapicais, sendo que a CBCT foi capaz de mostrar canais 

não visualizados. Maini et al., 2008, puderam determinar reabsorções externas e internas 

com a cone beam. Low et al., 2008, verificaram que 34% lesões periapicais por eles 

estudadas só eram observadas por CBCT. Tsurumachi e Honda, 2007, apresentaram um 

caso onde uma lima fraturada dentro do canal teve sua exata posição determinada por 

cone beam. A tomografia computadorizada de feixe cônico mostrou-se um importante 

recurso no diagnóstico de casos de várias complexidades. 
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RESUMO: 

 

 Displasia Óssea Florida (DOF) é um processo ósseo displásico limitado aos ossos 

gnáticos, e que mostra uma marcante predileção por mulheres negras adultas. Podem 

apresenta-se completamente assintomática, e geralmente são evidenciadas durante um 

exame radiográfico rotineiro. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de 

uma paciente do sexo feminino, 76 anos, hipertensa, diabética e cardiopata, que 

compareceu ao Ambulatório de Estomatologia da UFC-Sobral, relatando dor 

indeterminada em região de mandíbula. Ao exame físico extra-oral e intra-oral não foi 

observado nenhuma alteração relacionada a sensibilidade dolorosa e exames 

radiográficos evidenciaram múltiplas lesões radiopacas com bordas bem delimitadas 

circunscritas por um halo radiolúcido no ápice dos dentes 33, 43, 44 e 45 e nas regiões 

alveolares dos dentes 25, 34, 35, 36 e 46, com hipótese diagnóstica de DOF. Foi realizado 

um levantamento bibliográfico nas bibliotecas virtuais PubMed e Bireme, utilizando as 

palavras chaves: displasia cemento-óssea florida, displasia óssea florida, paciente 

clinicamente comprometido, no período de 2003 a 2013. No plano de tratamento foi 

optando em não realizar biópsia incisional em virtude do comprometimento sistêmico e 

considerando que a DOF não necessita de remoção cirúrgica. Atualmente a paciente 

encontra-se em acompanhamento clínico de 6 meses, não sendo observado alteração do 

seu quadro clínico, sendo orientada quanto ao manejo de higiene oral e encaminhada para 

reabilitação oral. 
102 



AUTOR: GEMIMMA DE PAIVA RÊGO  

CO-AUTORES: RODOLFO NUNES DE SOUSA; 

BRUNA KELLY MEDEIROS CARNEIRO; 

BRUNO SOUSA PINTO FERREIRA 

ORIENTADOR: GEMIMMA DE PAIVA RÊGO 

ABORDAGEM ODONTOLÓGICA EM PACIENTES COM 

ESCLERODERMIA SISTÊMICA 

RESUMO: 

 

 A Esclerodermia Sistêmica (ES) é uma condição congênita rara, caracterizada por 

deposição do colágeno na pele, e pode afetar os tecidos orais e periorais. Sua evolução é 

lenta e progressiva, mas ocorre de forma fatal, devido ao comprometimento dos órgãos 

internos. Tem predileção pelo sexo feminino e apresenta-se na terceira ou na quarta 

década de vida. Caracteriza-se por modificações na microcirculação, que pode causar 

fibrose, e pelo fenômeno de Raynaud. O presente trabalho irá relatar uma abordagem 

odontológica a respeito do diagnóstico e condutas clínicas de pacientes com ES. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas bibliotecas virtuais PubMed e Bireme, 

utilizando as palavras chaves: esclerodermia sistêmica, microstomia e manifestações 

bucais. Estudos mostram que a ES é de difícil diagnóstico devido as suas primeiras 

manifestações, pois pode assemelhar-se a outras patologias do tecido conjuntivo. A 

literatura mostra que entre os achados mais comuns estão a esclerodactilia, fenômeno de 

Raynaud e dismotilidade esofagiana. Os achados bucais incluem microstomia, limitação 

da abertura de boca, enrugamento dos sulcos labiais e alargamento difuso do espaço do 

ligamento periodontal, sem alterações radiográficas significantes. A manutenção da 

higiene oral em relação à doença periodontal e cárie são de grande importância nesses 

pacientes, pois evita um desconforto a mais em relação a sua condição sistêmica, e o 

conhecimento dessas manifestações clínicas pelo CD é de fundamental importância, uma 

vez que seus achados anamnésicos podem auxiliar no diagnóstico precoce. 
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RESUMO: 

 

 O tratamento odontológico é disposto de diversas fases. Para que o planejamento, 

a execução e a preservação tenham sucesso, é necessário que o diagnóstico inicial seja o 

mais preciso possível. O exame radiográfico é de vital importância para a precisão mais 

adequada do exame clínico, tornando visíveis as estruturas anatômicas que não estão ao 

alcance da visão clínica do profissional. Necessita-se de uma interpretação correta das 

imagens obtidas, a fim de que o diagnóstico seja preciso. O trabalho propõe relatar a 

presença de imagens inusitadas em exames radiográficos odontológicos de rotina, 

verificando os arquivos da clinica de Radiologia do Curso de Odontologia da Universidade 

de Fortaleza, em busca de imagens radiográficas que ao primeiro exame não tivesse o 

diagnóstico radiográfico preciso sendo necessário buscar mais informações clínicas sobre 

o paciente em seu prontuário ou quando possível com o mesmo. Foram encontradas 

imagens que por si só podem levar a conclusões erradas por parte do examinador, 

induzindo a um diagnóstico incorreto e a um plano de tratamento equivocado ou até 

desnecessário. As imagens radiográficas são de grande valia em todas as fases do 

tratamento odontológico, porém a correta interpretação das mesmas é essencial para que 

seu uso seja benéfico para o paciente e para o profissional. 
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RESUMO: 

 

 O HIV (Human Immunodeficiency Virus) é um retrovírus humano, podendo ser 

transmitido por via sanguínea, pelo contato sexual e pela via vertical, quando a mãe 

soropositiva passa para o feto durante a gestação, parto ou amamentação. Atualmente o 

sexo feminino encontra-se numa curva ascendente em relação à incidência dessa doença, 

assim ainda ocorrem muitos casos de transmissão vertical do vírus. A infecção pelo 

HIV/AIDS em crianças é considerada um problema de saúde pública mundial. O presente 

trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura acerca dos principais cuidados 

odontológicos em crianças com HIV/AIDS, bem como relatar as manifestações bucais 

mais comuns. Uma busca bibliográfica será realizada em base de dados como PUBMED, 

LILACS, Scielo, utilizando as palavras-chave: criança, HIV/AIDS, tratamento odontológico 

e em livros didáticos. As principais manifestações bucais em crianças com infecção pelo 

HIV encontradas na literatura são candidíase, gengivite, hipertrofia de parótidas, úlceras 

aftosas, estomatite herpética e abscessos dentários. Crianças com HIV/AIDS apresentam 

alto índice de cárie dentária, devido aos medicamentos antirretrovirais que causam 

xerostomia, além de possuírem elevada quantidade de sacarose. Considerando que as 

manifestações orais, na maioria das vezes, são os primeiros sinais e sintomas da doença, 

o cirurgião- dentista torna-se o primeiro a se deparar com o fato. Portanto, cabe a esse 

profissional o diagnóstico ou a hipótese de diagnóstico que favoreça o encaminhamento e 

aumente a sobrevida desses pacientes. 
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USO DE FLUORETOS EM ODONTOPEDIATRIA: NOVAS TENDÊNCIAS. 

RESUMO: 

 

 De acordo com a última avaliação das condições de saúde bucal da população 

brasileira, a prevalência de cárie dentária em crianças entre 18 e 36 meses de idade 

alcança 27% e, aos 5 anos, 59% apresentam a doença. Na dentição permanente a 

situação agrava-se, pois quase 70% das crianças de 12 anos possuem pelo menos um 

dente com experiência de cárie. O uso do flúor é considerado um método efetivo no 

controle da cárie dentária e seu uso racional contribui para a manutenção do equilíbrio da 

desmineralização e remineralização dentária. A recomendação do uso do dentifrício 

fluoretado infantil (com 1.100 ppm de flúor) continua sendo considerada um procedimento 

preventivo básico. Entretanto, é de extrema importância o controle da quantidade desse 

produto, o qual não deve exceder o “tamanho de um grão de arroz cru” para as crianças 

que ainda não aprenderam a cuspir. Os novos dentifrícios, com baixa concentração de 

fluoretos (250 a 500 ppm de flúor), necessitam de estudos complementares para avaliação 

da real efetividade contra a cárie. A utilização do flúor em crianças deve estar baseada em 

uma avaliação do paciente quanto ao risco de desenvolvimento da doença cárie e sua 

atividade. É preciso, então, identificar as reais necessidades de cada criança, estimando-

se a probabilidade, predisposição ou suscetibilidade à cárie. O objetivo deste trabalho é 

destacar a importância do uso correto de fluoretos na prevenção de cárie em crianças 

através de uma revisão de literatura atual nas principais bases. 
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RESUMO: 

 

 Dens in dentes é uma anomalia de desenvolvimento dentário caracterizado pela 

presença de tecidos calcificados, no espaço dos canais radiculares causado pela 

invaginação dos tecidos mineralizados. No aspecto radiográfico, o esmalte aparece bem 

delineado dando a impressão de “um pequeno dente dentro de outro”. O objetivo deste 

trabalho foi relatar um caso de tratamento endodôntico de um dens in dentes com o ápice 

incompleto e lesão periapical. Paciente C. M. T., 11 anos de idade, foi encaminhado para 

realizar tratamento endodôntico.Ao exame extra-oral, nenhuma alteração foi observada. 

No exame intra-oral, observou-se uma área edemaciada e com fístula na região do dente 

22. Ao exame radiográfico, foi diagnosticado a presença do dens in dentes do tipo 2 

acometendo o incisivo lateral superior esquerdo com ápice incompleto, associado a uma 

lesão periapical.Optou-se como melhor forma de tratamento,realizar o convencional 

tratamento endodôntico.Inicialmente, realizou-se o acesso endodôntico e irrigação com 

hipoclorito a 5,25% e instrumentação do canal.Trocas de curativo de demora com a pasta 

Calen foram estabelecidas a cada 3 meses para induzir a apicificação.Depois de 14 

meses, não havia mais evidência radiográfica da lesão e uma barreira de tecido fibroso 

apical foi sentida por meio de uma lima K-File, indicando o sucesso da apicificação. A 

obturação do canal radicular foi realizada com um tampão apical de MTA e com guta-

percha.Doze meses após o fim do tratamento, o dente não apresentou sintomas clínicos e 

houve evidência radiográfica de fechamento completo do ápice radicular. 
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RESUMO: 

 

 A mordida aberta anterior pode ser definida como a presença de um trespasse 

vertical negativo entre as bordas incisais dos dentes anteriores superiores e inferiores. 

Hábitos bucais deletérios, como sucção digital e de chupeta, e interposição lingual são 

fatores etiológicos e a terapia ortodôntica é bastante indicada como forma de tratamento. 

Pretende-se com este trabalho, relatar caso clínico no qual a grade palatina fixa foi 

utilizada como método interceptativo desta má oclusão. A paciente M.E.A.S, leucoderma, 

com 7 anos de idade, procurou o atendimento da Disciplina de Clínica Integrada Infantil, 

do Curso de Odontologia, UFC-Sobral, tendo como queixa principal a mordida aberta 

anterior. Durante a anamnese, constatou-se que o provável fator etiológico foi a sucção de 

chupeta realizada até os 6 anos. No exame clínico extraoral, observou-se simetria facial, 

ausência de selamento labial e perfil facial harmônico. O exame clínico intraoral indicou 

estágio de dentição mista, com os primeiros molares e incisivos centrais superiores 

permanentes já irrompidos, e mordida aberta anterior com interposição lingual entre os 

incisivos durante a fonação e deglutição. O plano de tratamento constou da instalação da 

grade palatina, como meio interceptativo da mordida aberta anterior. O aparelho foi fixado 

através de bandas ortodônticas nos molares permanentes superiores. Após instalação, a 

paciente encontra-se em acompanhamento e, após um ano, observou-se uma melhora 

significativa e quase completa da mordida aberta anterior. 
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PRINCIPAIS LESÕES BUCAIS DE TECIDOS MOLES EM CRIANÇAS: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

RESUMO: 

 

 Na infância, a prática odontológica tem se restringido basicamente em relação à 

prevenção e tratamento da cárie, doença periodontal, má-oclusão e trauma dental, sendo 

dada pouca atenção ao diagnóstico e tratamento das lesões bucais de tecidos moles. Os 

trabalhos objetivando este conhecimento mencionam a necessidade e a importância de 

estabelecer estudos epidemiológicos relacionados com a incidência e prevalência dessas 

lesões em crianças, bem como a importância do diagnóstico precoce. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho é apresentar as principais lesões descritas na literatura de tecido 

mole na cavidade bucal de crianças. Foi realizado um levantamento bibliográfico na base 

de dados PUBMED e MEDLINE, limitando-se o período aos últimos 5 anos e utilizando as 

palavras-chaves: mucosa bucal, patologia bucal, saúde infantil e diagnóstico. Foram 

selecionados estudos epidemiológicos, relatos de casos clínicos, revisões de literatura e 

alguns livros didáticos. Para a análise dos estudos foram evidenciadas a etiologia, 

sintomatologia, aspectos clínicos e possíveis tratamentos para as principais lesões que 

acometem a mucosa oral em crianças. Portanto, é fundamental que o profissional de 

saúde esteja bem informado sobre os diferentes tipos de lesões bucais e suas principais 

características epidemiológicas para diagnosticá-las precocemente e tratá-las de forma 

adequada. 
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POTENCIAL EROSIVO DE MEDICAMENTOS LÍQUIDOS ORAIS EM 

CRIANÇAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 

RESUMO: 

 

 A erosão dentária é considerada uma doença de caráter multifatorial, 

caracterizando-se pela perda de estrutura dental causada por ação química, sem o 

envolvimento de bactérias. A etiologia da erosão dentária é complexa, tendo sido atribuída 

a diversos fatores que podem ser extrínsecos ou intrínsecos. O uso contínuo de 

medicamentos líquidos orais pode ser identificado como fator etiológico extrínseco. Estas 

drogas podem apresentar potencial erosivo devido existência de componentes ácidos nas 

suas formulações, ao baixo pH endógeno,alta viscosidade, elevada acidez titulável e 

ausência ou pouca quantidade de íons cálcio e fosfato.Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a relação do uso de medicamentos 

líquidos orais com a erosão dentária. A estratégia de busca utilizada foi o banco de dados 

eletrônicos PUBMED e as palavras-chave empregadas foram “erosão dentária”, "criança” 

e “medicamentos”. De acordo com a literatura, os ácidos são comumente utilizados em 

medicamentos para garantir a dispersão da droga, além de melhorar o sabor. Estudos 

mostraram que medicamentos ácidos foram capazes de reduzir a dureza de dentes 

decíduos e promover alterações morfológicas no esmalte. Desta forma, é necessário que 

mais pesquisas sejam realizadas a fim de obter evidências científicas sobre o efeito 

destes medicamentos em esmalte de dentes decíduos, bem como adotar medidas 

preventivas, como a utilização de substâncias neutralizantes, após a administração destes 

medicamentos. 
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UTILIZAÇÃO DE APARELHOS REMOVÍVEIS PERSONALIZADOS NA 
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CASO 

RESUMO: 

 

 Os dentes decíduos são essenciais para mastigação, deglutição e fonação, 

estimulando o crescimento e desenvolvimento dos maxilares. Além disso, estes dentes 

mantêm os antagonistas no plano oclusal e funcionam como guias de erupção para os 

sucessores permanentes, sendo considerados mantenedores de espaço ideais. A perda 

precoce de dentes decíduos pode comprometer o desenvolvimento da oclusão na 

dentição permanente. Porém, a partir do diagnóstico e da utilização de técnicas 

preventivas e/ou interceptativas, estes problemas podem ser minimizados com a 

instalação de aparelhos mantenedores e recuperadores de espaço. Este trabalho objetiva 

relatar um caso de perdas dentárias múltiplas e perda de espaço na dentição mista, por 

meio de uma abordagem preventiva e interceptativa em serviço público. O paciente 

apresentava alto risco à cárie e o tratamento consistiu de instrução de dieta e higiene 

bucal, bem como aplicação de selantes, realização de restaurações de resina composta, 

exodontias e instalação de aparelhos mantenedor e recuperador de espaço. Estes 

aparatos foram confeccionados de acordo com a preferência da criança, uma vez que a 

caracterização com figuras e cores estimula o seu uso. Além disso, estes dispositivos 

possuem baixo custo, facilidade de técnica e resultados satisfatórios que podem ser 

realizados em serviço público. Após um ano, foi observada a preservação dos espaços e a 

correta erupção dos sucessores no arco superior. No arco inferior, a recuperação de 

espaço ainda está sendo realizada. 
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MORDIDA ABERTA: O QUE É, COMO E QUANDO TRATAR? 

RESUMO: 

 

 A mordida aberta é uma das maloclusões que afetam as arcadas no sentido 

vertical, caracterizada como a ausência de contato incisal/oclusal dos dentes em relação 

cêntrica, podendo o problema estar localizado na região anterior e/ou posterior, e ainda 

ser classificada quanto às estruturas envolvidas em dentária ou esquelética. Os fatores 

etiológicos envolvidos nesta condição incluem hábitos viciosos (sucção de dedo/chupeta), 

hiperplasia dos tecidos linfáticos com respiração bucal, alterações de crescimento e forças 

oclusais eruptivas e anquilose. Devido à sua etiologia multifatorial, diversos tipos de 

tratamento são propostos para a sua correção, como modificação de comportamento para 

interrupção de hábitos ou funções anormais, movimentação ortodôntica através da 

extrusão de dentes anteriores ou intrusão de molares e tratamento cirúrgico. Uma 

importante consideração é que a época de intervenção está diretamente relacionada com 

a conduta terapêutica a ser adotada. Assim, o tratamento vai diferir em complexidade de 

acordo com idade do paciente e origem do problema. Dessa forma, torna-se essencial 

estabelecer o diagnóstico correto a fim de decidir qual a terapia mais apropriada. Para 

realização desse trabalho, foi feita busca bibliográfica nas bases de dados Pubmed e 

Scielo de artigos referentes ao assunto escritos do período de 2003 a 2013. Portanto, o 

objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre mordida aberta, 

enfatizando o que é, como e quando tratar. 

115 



116 



AUTOR: THAIS DA SILVA VIEIRA 

CO-AUTORES: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY; 

LÍVIA MONT'ALVERNE DE BARROS ALBUQUERQUE; 

DENISE SÁ MAIA CASSELLI 

ORIENTADOR: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

INTEGRAÇÃO ENTRE PROJETOS DE EXTENSÃO EM ODONTOLOGIA 

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 do distrito de Caioca, localizado a 

23km de Sobral, são um exemplo de população desassistida. Diante dessa realidade e 

para suprir necessidades importantes das crianças e adolescentes dessa localidade, 

foram integrados dois projetos de extensão: NESB (Núcleo de Educação em Saúde Bucal) 

e Operação Caioca – saúde bucal, ambos desenvolvidos por equipes de alunos e 

professores do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará – campus Sobral. 

Objetivo: relatar experiências e atividades relacionadas à prevenção e à promoção de 

saúde bucal vinculadas ao projeto de extensão NESB e sua integração com o projeto 

Operação Caioca na escola Manuel Marinho no distrito de Caioca - Sobral. Metodologia: 

as atividades ocorrem em ambiente escolar e constam de palestras educativas sobre 

diversos temas relacionados à odontologia como escovação, prevenção do câncer bucal, 

entre outros. Resultados: foi elaborado relatório fotográfico-descritivo com as 

características do projeto. Conclusão: oferecer informação a populações sem acesso a ela 

é uma forma de levar saúde bucal a todos e de formar profissionais mais familiarizados 

com realidades sociais locais. 
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EMPREGO DO ALENDRONATO DE SÓDIO NO TRATAMENTO DA 

SUPERFÍCIE RADICULAR EM CASOS DE REIMPLANTE DENTÁRIO 

RESUMO: 

 

 As avulsões dentárias são ocorrências frequentes, seu tratamento contempla o 

reimplante dental, a contenção semirrígida, as trocas de medicação e o tratamento 

endodôntico. Todavia, tais procedimentos não garantem a sobrevida do dente acometido 

em função da possível ocorrência das reabsorções radiculares externas. Com o intuito de 

desacelerar este processo várias substâncias vêm sendo testadas, dentre elas o 

Alendronato de Sódio (AS). O AS atua como inibidor da reabsorção óssea com 

capacidade de se ligar a hidroxiapatita mineral do osso, retardando ou impedindo sua 

reabsorção. Em função do exposto, objetivou-se abordar os aspectos relacionados ao 

emprego do AS no tratamento da superfície radicular em casos de reimplantes dentários. 

Para tal, realizou-se uma busca bibliográfica restrita aos últimos 5 anos na base de dados 

PUBMED utilizando, em língua inglesa, as palavras-chaves Alendronato de Sódio, 

reimplante dental e reabsorção radicular. Verificou-se que os estudos apontam uma 

redução na incidência de reabsorções radiculares em dentes reimplantados e que foram 

tratados com AS como medicação intracanal. Nestes casos, a ocorrência de anquilose não 

foi achado frequente, ainda, verificou-se que o emprego deste fármaco não apresentou 

influência sobre o reparo ósseo nos casos de trauma. Desta forma, pode-se dizer que o 

AS credencia-se como um medicamento promissor para o tratamento de dentes 

avulsionados no intuito de impedir ou retardar possíveis processos reabsortivos. 
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A POSTURA DO CIRURGIÃO-DENTISTA FRENTE AO DIAGNÓSTICO 

BULIMIA NERVOSA 

RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: A bulimia é um transtorno alimentar que se caracteriza por 

hiperfagia (fome exagerada) seguida pelo sentimento de culpa, que se traduz em vômitos 

induzidos. Essa afecção alimentar possui uma variedade de sinais característicos que se 

manifestam em todo corpo. Suas manifestações bucais incluem desgaste do esmalte 

dental, aumento na incidência de cárie e problemas periodontais entre outros. OBJETIVO: 

Identificar o possível papel do cirurgião-dentista em casos de bulimia e sua importância. 

MÉTODOS: Revisão de literatura feita em bases de dados on-line, usando como critérios 

de inclusão artigos publicados a partir do ano de 2003 e os seguintes descritores: bulimia; 

manifestações bucais; dentista. RESULTADOS: Após ter sido diagnosticado o caso de 

bulimia, a postura inicial dos cirurgiões-dentistas deve ser um plano de tratamento 

estritamente odontológico, aliado ao encaminhamento dos pacientes para avaliação 

médica psiquiátrica. O dentista deve aconselhar o paciente sobre métodos enxaguatórios 

e de higienização, de preferência associando o bochecho fluoretado, sempre após vomitar, 

à escovação com a técnica adequada para evitar danos ao esmalte dental já fragilizado. 

Tal abordagem visa não somente prevenir deformidades, como recuperar função, eliminar 

a hipersensibilidade e facilitar a higienização. É essencial reconhecer as necessidades 

individuais e motivar o autocuidado com objetivo de manter a saúde oral. CONCLUSÕES: 

Os procedimentos indicados pelo dentista ajudam a controlar as alterações bucais dos 

transtornos alimentares, mantendo a saúde bucal do paciente. 
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IMPLICAÇÕES DA ARTRITE REUMATÓIDE NA ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR (ATM) 

RESUMO: 

 

 A artrite reumatoide é uma enfermidade sistêmica e, presumidamente, auto-imune, 

caracterizada por inflamação crônica e hiperplasia sinovial. Acomete o paciente em 

pequenas e grandes articulações apresentando-se como uma poliartrite bilateral e 

periférica. Pode estar associada tanto a uma doença limitante temporária quanto a uma 

alteração crônica progressiva. Tem prevalência pelo sexo feminino e em pacientes de 30 a 

40 anos de idade, onde normalmente ocorre processo degenerativo da cartilagem 

articular, contribuindo para o desenvolvimento das artropatias. As estruturas ósseas que 

compõem a ATM podem estar alteradas nesses pacientes artríticos. O presente estudo 

tem, por objetivo, fazer uma revisão de literatura sobre as manifestações e o curso da 

artrite reumatóide na ATM. Para isso foi realizada uma busca de artigos científicos 

publicados durante os últimos dez anos, nas bases de dados PubMed e Lilacs usando 

como palavras-chave “temporomandibular joint” e “rheumatoid arthritis”. As anormalidades 

na ATM com envolvimento artrítico variam desde pequenas erosões na cortical a severas 

destruições ósseas. Os pacientes com artrite reumatoide podem apresentar inchaço, dor, 

ruídos articulares, além de função articular limitada. Em casos mais severos, pode ocorrer 

mordida aberta anterior e retrognatia. Visto que o progresso da artrite reumatóide pode 

trazer graves sequelas e inabilidades, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato são 

imprescindíveis para controlar o avanço da doença. 
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RESUMO: 

 

 A pneumatização do seio maxilar e a atrofia do osso alveolar inviabilizam a 

instalação de implantes de comprimento e espessura adequados na região posterior da 

maxila. O levantamento de seio maxilar é um procedimento que visa aumentar o volume 

ósseo e permitir a instalação de implantes na maxila atrófica. Embora, o osso autógeno 

seja considerado padrão ouro para enxerto sinusal, vários biomateriais têm sido propostos 

para substituí-los, devido aos riscos e à morbidade cirúrgica da área doadora. Este 

trabalho propõe mostrar os biomateriais mais utilizados na cirurgia de levantamento de 

seio maxilar. Foi realizada uma revisão de literatura na bibliotecas virtuais PubMed e 

Bireme no período de 2003 à 2013. Apesar do grande volume de dados apresentados na 

literatura sobre o uso de biomateriais, ainda existem dúvidas por parte dos clínicos e 

pesquisadores quanto à eficácia e expectativas de cada biomaterial. Os cinco biomateriais 

revisados são: osso homogêneo, osso bovino mineralizado (OBM), hidroxiapatita (HA), 

Beta-tricalciofosfato e vidro bioativo. Com base nos artigos revisados, foi possível concluir 

que entre todos os biomateriais, o OBM apresentou os melhores resultados para o uso de 

cirurgias de seio maxilar e HA reabsorvível e o beta-TCP demonstraram bom 

desempenho. A adição de osso autógeno a estes biomateriais otimiza os resultados.É 

importante que o cirurgião dentista conheça os biomateriais utilizados nessa prática,pois 

com o advento deles pôde-se ofertar uma nova opção de enxertia para os pacientes com 

menor risco e morbidade de um sítio cirúrgico doador. 
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RESUMO: 

 

 A manutenção do rebordo alveolar pós-exodontia é um dos grandes desafios da 

Odontologia moderna, principalmente quando se pretende reabilitar o paciente com 

prótese sobre implante endósseo. Alternativas são propostas na literatura para tentar 

manter ou recuperar osso do rebordo alveolar pós- exodontia, tais como enxertos 

biológicos ou não biológicos e utilização de membranas reabsorvíveis ou não 

reabsorvíveis. O objetivo do presente estudo é revisar a literatura acerca da utilização de 

membrana não reabsorvível na manutenção do rebordo alveolar pós-exodontia. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico nas bibliotecas virtuais PubMed e Bireme, 

utilizando as palavras chaves: membrana não reabsorvível, regeneração óssea guiada, 

alvéolo dental e exodontia no período de 2003 a 2013. Observa-se na literatura que os 

autores ainda não entraram em consenso em relação do uso da membrana não 

reabsorvível sem associação de material de enxerto para preencher o alvéolo, mas outros 

já utilizam a membrana sem essa associação, pois observam que ela serve como uma 

barreira para a manutenção do coágulo sanguíneo no interior do alvéolo, em que esse 

coágulo possui plaquetas e fatores de crescimento que propiciam a regeneração óssea. A 

utilização da membrana não reabsorvível já é de uso na odontologia e essa prática pode 

diminuir custos em relação ao uso de enxertos, além de propiciar a manutenção óssea 

adequada para reabilitação utilizando implantes endósseos, mas ainda necessitam 

pesquisas para comprovar a eficácia dessa técnica. 
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TERAPIA FOTODINÂMICA COMO UM TRATAMENTO ALTERNATIVO 

PARA CANDIDOSES BUCAIS 

RESUMO: 

 

 Candidose bucal (CB) é uma das infecções fúngicas mais comuns na cavidade 

bucal. Seus tratamentos incluem terapia antifúngica tópica ou sistêmica e cuidados com 

higiene bucal. Porém, o uso de antifúngicos (AFs) pode levar ao desenvolvimento de 

resistência aos medicamentos. AFs de uso tópico muitas vezes não eliminam por 

completo os micro-organismos devido à redução da ação do medicamento associada aos 

efeitos diluentes da saliva e movimentos linguais, resultando em infecções recorrentes. 

Diante disso, estudos buscam terapias alternativas para o tratamento da CB. Dentre elas a 

terapia fotodinâmica (TFD), que consiste na associação de um fotossensibilizador, luz 

visível e oxigênio. Essa combinação resulta na geração de espécies reativas de oxigênio, 

causando destruição de componentes celulares e por não apresentar efeitos mutagênicos, 

impede o surgimento de resistência. Portanto, o propósito deste trabalho foi verificar se a 

TFD seria uma terapia alternativa eficaz no tratamento da CB. Então, utilizando-se nos 

indexadores BIREME e PUBMED os descritores “terapia fotodinâmica e candidoses 

bucais”, em língua inglesa e portuguesa, foram selecionados artigos publicados entre 

2007-2011. Os resultados relataram que a TFD in vitro reduziu o número (Nº) de células 

viáveis e produção de fatores de virulência de Candida sp. Em modelo animal, a TFD foi 

eficaz na redução do Nº de células fúngicas viáveis, produção de fatores de 

patogenicidade e perda tecidual, necessitando-se padronizar o tempo de exposição à 

terapia. Assim, a TFD surge como uma terapia promissora para o tratamento da CB. 
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RESUMO: 

 

 O sistema estomatognático (SE) é a unidade funcional do corpo, responsável direta 

e indiretamente pelas funções de mastigação, deglutição, respiração e fonação. É 

composto por ossos, articulações, músculos, ligamentos e dentes. A harmonia da face 

funciona como um espelho da expressão e da emoção, tendo fundamental importância na 

fala e na capacidade de comunicação. Para um funcionamento adequado das funções do 

SE, a respiração nasal é fundamental, promovendo ao mesmo tempo um correto 

desenvolvimento e crescimento do complexo craniomaxilofacial. O objetivo deste trabalho 

foi analisar as repercussões da respiração bucal no SE. Para tanto, realizou-se revisão de 

literatura nas bases de dados Scielo e Pubmed, entre os anos de 2009 a 2013, utilizando 

as palavras-chaves: deglutição, mastigação, obstrução nasal, respiração bucal e sistema 

estomatognático, tendo como critérios de escolha: título, tipo de estudo e resumos bem 

delineados metodologicamente, excluindo revisões de literatura. Estudos têm mostrado 

que a respiração bucal é um hábito pernicioso que exerce influência negativa sobre o 

desenvolvimento e crescimento dos componentes do esqueleto craniofacial, desta forma, 

os pacientes respiradores bucais tendem a apresentar um crescimento estreito e alongado 

da face, marcada por olheiras e alterações nos lábios superiores e inferiores. Essas 

alterações não são exclusivas de pacientes com obstrução nasal, deve-se levar em 

consideração a influência genética e características faciais dos pais. Portanto, a 

respiração oral pode acarretar alterações estruturais e funcionais do SE. 
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RESUMO: 

 

 Introdução: O curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará – campus 

Sobral conta atualmente com 223 alunos ativos, que cursam do primeiro ao décimo 

semestre. O curso tem o propósito de formar cirurgiões-dentistas preparados 

tecnicamente e intelectualmente através de ensino superior de qualidade. Muitos 

estudantes justificam o interesse pela Odontologia em fatores como paciência, habilidade 

manual e retorno financeiro. Como qualquer profissão, a Odontologia necessita de bons 

técnicos, mas necessita também de cidadãos bem informados e com senso crítico sobre 

questões cotidianas não relacionadas somente à assuntos acadêmicos ou diretamente 

vinculados à atuação profissional. Objetivo: conhecer o nível de informação geral dos 

estudantes ingressantes no curso no ano de 2013. Metodologia: para avaliar os 

conhecimentos gerais dos estudantes, foi elaborado questionário contendo 50 perguntas 

objetivas abordando assuntos diversos como política, atualidades, esportes, geografia, 

história, inglês e português. Resultados: de acordo com o método utilizado, evidenciou-se 

significativa limitação de conhecimentos relacionados à maioria dos assuntos abordados 

nas questões. Considerações finais: são necessários estudos adicionais para avaliar de 

forma mais aprofundada o conhecimento adquirido pelos estudantes universitários de 

odontologia durante o ensino médio e elaborar estratégias para favorecer o interesse da 

busca de informações por parte desses estudantes. 
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CONSERVAR PARA USUFRUIR 

RESUMO: 

 

 O termo universidade provêm do latim “universitas” que significa “conjunto, 

universalidade, comunidade”, e que nos leva a definir uma universidade como uma 

comunidade multidisciplinar onde os professores tentam repassar aos seus alunos todo o 

conhecimento adquirido em busca do aprimoramento intelectual e profissional. A principal 

função de uma universidade é, portanto, compartilhar os conhecimentos necessários para 

o desenvolvimento de um novo profissional. Entretanto, este mesmo ambiente dedicado 

ao saber não está recebendo o zelo devido para que possa durar e favorecer a várias 

gerações. Infelizmente, o que se vê diariamente são materiais e equipamentos 

desperdiçados e sucateados não apenas pelo excesso de tempo, mas também pelo mau 

uso e, o que é pior, por aqueles que mais necessitam e se beneficiam com o seu bom 

funcionamento: os alunos. Este trabalho objetiva conscientizar e mostrar, por meio de 

levantamento fotográfico realizado na UFC em Sobral, os danos sofridos por materiais, 

móveis e equipamentos utilizados principalmente no curso de Odontologia, a fim de 

mostrar a importância de sua conservação para a formação profissional bem como, evitar 

limitações ou proibições de uso dos mesmos no futuro por parte dos alunos, trazendo 

prejuízos à comunidade acadêmica e população de maneira geral. 
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RESUMO: 

 

 Nos últimos anos, a relação entre saúde oral e sistêmica tem sido bastante 

estudada, com crescente atenção para o envolvimento de bactérias orais na patogênese 

de algumas doenças cardiovasculares. O presente trabalho objetiva realizar uma revisão 

de literatura acerca da relação entre bactérias orais e doenças cardiovasculares, 

destacando a frequência com que esses patógenos tem sido encontrados em amostras de 

válvulas cardíacas e placas ateroscleróticas de pacientes com doença cardiovascular e os 

mecanismos existentes. As bases de dados e bibliotecas virtuais PUBMED e LILACS 

foram consultadas, utilizando as palavras-chaves: bactérias orais e doenças 

cardiovasculares, no período de 2003 a 2013. Vários patógenos periodontais têm sido 

identificados em válvulas cardíacas e placas ateroscleróticas, sendo a frequência variada 

(0-44%). Mais recentemente, micro-organismos cariogênicos, como o Streptococcus 

mutans, têm sido também investigados nessas amostras, sendo a frequência de detecção 

(69-100%) significativamente maior que os patógenos periodontais. Evidências existentes 

tem mostrado a capacidade que Porphyromonas gingivalis e Streptococcus mutans 

possuem de induzir a formação de células espumosas, dano as células endoteliais, 

agregação de plaquetas e leucócitos, além de modificar o metabolismo de lipoproteínas, 

etapas importantes para a formação da placa de ateroma. A presente revisão de literatura 

contribuirá para obtenção e divulgação de dados mais consolidados e consistentes acerca 

da possível participação de bactérias orais na patogênese das doenças cardiovasculares. 
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS SISTÊMICAS ENTRE OS PACIENTES 

ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FCRS. 

RESUMO: 

 

 Alguns pacientes merecem atenção especial do cirurgião-dentista, como os 

portadores de alterações sistêmicas. As alterações cardiovasculares e endócrinas 

representam uma das principais causas de morte da população adulta. Assim este estudo 

teve como objetivo avaliar a prevalência de doenças sistêmicas, dentre elas alterações 

cardiovasculares e diabetes entre os pacientes atendidos no complexo odontológico da 

Faculdade Católica Rainha do Sertão no município de Quixadá-Ce, por meio de uma 

análise retrospectiva de 1600 prontuários. Destes 6,6% apresentam alterações sistêmicas, 

sendo 2,8% alterações cardiovasculares, 0,7% diabetes e 3,1% outras alterações 

sistêmicas. Das alterações cardiovasculares a hipertensão arterial foi a patologia de maior 

prevalência. O gênero mais acometido foi o feminino com 63% dos prontuários e a faixa 

etária de 30 a 39 anos. 
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A TERAPIA ANTIRRETROVIRAL ASSOCIADA À SÍNDROME 

INFLAMATÓRIA DA RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA 

RESUMO: 

 

 A AIDS é uma doença sistêmica causada pelo vírus HIV que ataca o sistema 

imunológico, tornando o paciente mais susceptível a infecções oportunistas. Tendo sido 

conceituada como doença letal, felizmente hoje é uma doença que pode e deve ser 

controlada dentro de algumas limitações. Com a criação da terapia antirretroviral em 1996, 

houve grande melhora na qualidade de vida desses pacientes, pois alcançou a 

restauração da função imune previamente comprometida, resultando em diminuição da 

morbidade e mortalidade por infecções oportunistas. O propósito desse trabalho foi 

realizar revisão da literatura sobre a exacerbação paradoxal dos sintomas apresentados 

pelos pacientes HIV/AIDS com co-infecções pré-existentes após o inicio do tratamento 

com medicamentos antirretrovirais, caracterizando a Síndrome Inflamatória da 

Reconstituição Imunológica. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico nas 

bases de dados (LILACS, PUBMED e CAPES) utilizando as palavras-chave “Síndrome da 

Reconstituição Imunológica”, entre os anos de 2008 e 2013. A pesquisa revelou que 

paradoxalmente, esta melhora súbita pode levar a um quadro patológico denominado de 

Síndrome Inflamatória da Reconstituição Imunológica, desta forma há o aparecimento de 

manifestações atípicas por agentes oportunistas e consequentemente acentuada 

inflamação tecidual. Portanto, trabalhos de investigação devem incidir sobre o aumento do 

conhecimento da fisiopatologia dessa síndrome e uma análise minuciosa de infecções 

oportunistas deve ser feita antes do início da terapia antirretroviral para prevenir o seu 

desenvolvimento. 131 
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A BULIMIA E PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO SEU DIAGNÓSTICO 

RESUMO: 

 

 A bulimia, expressão de origem grega que significa “fome de boi”, é uma síndrome 

caracterizada por um padrãode hiperfagia seguida de condutas compensatórias 

inapropriadas para evitar o ganho de peso, como a regurgitação auto-induzida, o uso 

abusivo de laxantes, diuréticos, hormônios tireoidianos e anorexígenos, dietas severas ou 

períodos de jejum ou a prática excessiva de exercícios físicos. Essa doença 

comportamental acarreta danos fisiológicos como os relacionados à saúde bucal. Dentre 

estes danos estão: perimólise, aumento nos índices de lesões cariosas, intumescimento 

das glândulas salivares, sobretudo as parótidas, alterações na quantidade e qualidade da 

saliva, xerostomia, queilite e mucosite, bruxismo e alterações ortodônticas.O seguinte 

trabalho consiste em uma revisão de literatura fundamentada em artigos publicados em 

revistas e periódicos nacionais e internacionais.Pesquisados em bases de dados 

eletrônicas como: BVS,Scielo, Pubmed, Science Direct, utilizando as palavras chaves: 

bulimia; oral manifestations; dentists. Estudos sugerem que essa doença pode causar 

danos orais, sendo o cirurgião dentista, a partir do conhecimento dos sinais e sintomas 

dessa doença, potencialmente um dos primeiros profissionais de saúde a identifica-la, 

podendo oferecer tratamento odontológico a esses pacientes. 
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DE GLANZMANN 

RESUMO: 

 

 Trombastenia de Glanzmann (TG) é uma doença genética de caráter autossômica 

recessiva. É um raro distúrbio da função plaquetária causado por uma deficiência do 

receptor de fibrinogênio nas plaquetas (Glicoproteína IIb/IIIa). A deficiência na GP IIb/IIIa 

gera severos episódios de hemorragias mucosas como epistaxe, hemorragia gengival e 

menorragia. Características importantes da condição são contagem plaquetária normal e 

tempo de sangramentos prolongado. O objetivo do presente estudo é revisar a literatura 

acerca do tratamento odontológico de pacientes com TG. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas bibliotecas virtuais PubMed e Bireme, utilizando as palavras chaves: 

trombastenia de glanzmann, procedimento odontológico e hemostasia, no período de 2003 

à 2013. Observa-se na literatura que deve ser realizada compensação hematológica 

devido à deficiência da função plaquetária em casos de realização de procedimentos 

odontológicos cruentos. A transfusão plaquetária é padrão ouro nessas situações, 

entretanto repetidas transfusões podem ocasionar alo-imunização, fazendo com que 

futuras transfusões sejam ineficientes. Outras alternativas consistem na transfusão do 

fator VII recombinado ativado e utilização de hemostáticos locais e sistêmicos. Torna-se 

imprescindível o conhecimento dos principais aspectos relacionados à TG pelo cirurgião 

dentista, em conjunto com a interação com o hematologista, visando proporcionar um 

tratamento odontológico seguro e personalizado, minimizando o risco de complicações 

hemorrágicas. 
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ATENÇÃO ODONTOLÓGICA A PACIENTES PORTADORES DE 

DISTÚRBIOS NA TIREÓIDE 

RESUMO: 

 

 A principal função da glândula tireoide é produção do hormônio tiroxina, importante 

na regulação dos índices metabólicos do corpo e que atua como potencializador da ação 

de catecolaminas e hormônio do crescimento. Dentre as desordens existe hipotireoidismo, 

caracterizado por níveis reduzidos de hormônio tireoidiano e hipertireoidismo, causada 

pelo aumento de níveis séricos desse hormônio.Esse trabalho objetivou abordar 

disfunções endócrinas da tireóide, suas manifestações bucais e atenção odontológica. 

Realizou-se, busca bibliográfica na base de dados SCIELO com palavras-chave: tireoide, 

manifestações bucais e interações medicamentosas. Os resultados demonstraram que 

pacientes com hipertireoidismo apresentam aumento difuso da glândula tireoide, perda de 

peso, nervosismo e insônia, mas não há manifestações bucais, exceto por salivação 

excessiva, além de retenção prolongada dos dentes decíduos e sua queda prematura em 

pacientes odontopediátricos.Já a insuficiência desse hormônio provoca sintomas como 

letargia, pele grossa, fria e seca ao toque, sendo as principais manifestações bucais 

dentição retardada com anomalias de posição e anatomia, protrusão da língua e 

respiração bucal. O CD deve ainda estar familiarizado com medicamentos usados por 

esses pacientes já que muitos desses fármacos causam reações sistêmicas e podem 

apresentar interações adversas com agentes terapêuticos odontológicos. Sendo assim, 

destaca-se a importância do preparo do CD para que a conduta seja feita de forma 

adequada e precoce, promovendo uma melhora na saúde bucal e também no bem estar 

do paciente. 135 
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EXTENSO OSTEOCONDROMA EM CÔNDILO MANDIBULAR 

RESUMO: 

 

 O osteocondroma é caracterizado com um dos tumores benignos mais comuns no 

esqueleto axial, porém, é relativamente rara sua ocorrência nos maxilares. Pode ser 

considerado um defeito do desenvolvimento em que há um distúrbio na localização e 

direção da cartilagem endocondral de crescimento, mais do que uma verdadeira 

neoplasia. A etiopatogenia destes tumores está provavelmente associada ao stress nas 

regiões de inserção tendinosa, o que provoca o acúmulo focal de células com potencial 

cartilaginoso. É um tumor de difícil diagnóstico por apresentar semelhanças no aspecto 

clínico-imaginológico com o osteoma, osteoblastoma benigno, condroma, condroblastoma 

e hiperplasia condilar vertical, sendo necessária, em alguns casos, a análise 

histopatológica para solucionar o diagnóstico diferencial. O objetivo do presente trabalho é 

relatar o caso raro de um extenso osteocondroma em região de côndilo mandibular, em 

paciente de 25 anos, sexo masculino, com 05 anos de evolução, que procurou o Serviço 

de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, 

queixando–se de “rosto torto”. Paciente apresentava assimetria facial, limitação de 

abertura bucal, dificuldade mastigatória, mordida aberta e cruzada, sintomatologia 

característica do osteocondroma. O estudo descreve o método de tratamento adotado, o 

qual foi tratado através de exérese da lesão por condilectomia, apresentando imagens do 

pré, trans e pós-operatório e do protótipo solicitado. O resultado final do tratamento foi 

uma simetria facial teve com uma oclusão estável. 
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RESUMO: 

 

 A queilite actínica é considerada uma lesão potencialmente maligna, caracterizada 

pela degeneração tecidual do vermelhão do lábio devido à exposição crônica à radiação 

solar (elastose solar). Acomete principalmente indivíduos leucodermas, acima de 45 anos 

de idade, com predileção para o sexo masculino, sendo o lábio inferior o principal sítio de 

acometimento. Clinicamente, apresenta-se como placas esbranquiçadas, com áreas de 

ulceração e ocasionalmente crostas. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso 

clínico de queilite actínica em paciente jovem do gênero feminino, ressaltando idade e 

gênero incomuns para essa lesão. Paciente M.L.S.O, sexo feminino, 29 anos, 

normosistêmica, foi encaminhada ao Ambulatório de Estomatologia do Centro de 

Especialidades Odontológicas de Sobral devido à presença de lesão em lábio inferior. Ao 

exame físico extra-oral observaram-se fissuras e áreas eritematosas no vermelhão do 

lábio inferior. Intraoralmente, evidenciavam-se áreas de hiperpigmentação e ulcerações na 

mucosa labial inferior, tendo como hipótese diagnóstica queilite actínica. Foi realizada 

biópsia excisional, seguida pelo exame histopatológico, o qual exibia hiperceratose e 

degeneração basofílica do colágeno, sendo o diagnóstico histopatológico de elastose 

solar. A paciente encontra-se sob acompanhamento e as devidas medidas de tratamento 

foram tomadas, observando-se um quadro clínico estável da lesão. Portanto, ressalta-se a 

importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce de lesões potencialmente 

malignas, para que o devido tratamento seja realizado. 
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RESUMO: 

 

 O líquen plano (LP) é uma desordem mucocutânea imunologicamente mediada que 

apresentar-se clinicamente na forma reticular e/ou erosiva. O objetivo desse trabalho é 

relatar um caso de líquen plano incomum. Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, 

compareceu ao Ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal do Ceará – 

campus Sobral queixando-se de lesões eritematosas persistentes e dolorosas localizadas 

em lábio inferior. Ao exame extra-oral observaram-se múltiplas áreas eritematosas 

circundadas por finas estrias esbranquiçadas, com sintomatologia dolorosa localizadas no 

vermelhão do lábio inferior. Ao exame intra-oral observou-se continuidade das lesões 

descritas anteriormente para a mucosa labial inferior, com tempo de evolução de 

aproximadamente 10 anos. Foi realizada biópsia incisional, e análise histopatológica 

revelou áreas de degeneração da camada basal com intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear localizado predominantemente subepitelial, confirmando o diagnóstico de LP. 

Foi prescrito inicialmente por 15 dias Daivobet®, cuja formulação contém hidrato de 

calcipotriol 50mcg/g e dipropionato de betametasona 0,5mg/g, um corticosteróide tópico 

associado a derivado da vitamina D. Paciente encontra-se sob acompanhamento com 

melhora considerável da doença. Vale ressaltar que a utilização desse tipo de 

medicamento apresenta poucos relatos na literatura. Há diversas formas de tratamento 

para o líquen plano, por isso a importância de um correto diagnóstico, através dos 

achados clínicos e histológicos, para que seja aplicado o tratamento mais adequado 

possível. 139 
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RESUMO: 

 

 A glossite migratória ou língua geográfica é uma condição benigna comum que 

afeta a língua, apresentando-se como lesões circunscritas de bordas delimitadas por um 

halo branco-amarelado. Já o cisto de erupção representa o análogo do cisto dentígero, 

porém em tecidos moles. Clinicamente, apresenta-se como um aumento de volume, 

frequentemente translúcido, recobrindo a coroa de um dente em erupção, sendo o incisivo 

central superior, o dente frequentemente acometido. O objetivo do presente trabalho é 

relatar caso clínico de glossite migratória associada a cisto de erupção. Paciente do 

gênero feminino, 8 anos de idade, foi encaminhado ao Ambulatório de Estomatologia da 

UFC- Campus Sobral devido à presença de um aumento de volume na região de segundo 

molar inferior. Ao exame físico intra-oral, observou-se lesão na região de segundo molar 

inferior, apresentando-se, com aumento de volume de consistência mole na região da 

coroa do dente 36, tendo como diagnóstico sugestivo de cisto de erupção. Além disso, na 

região anterior do dorso da língua, evidenciava-se uma lesão erosiva, com coloração 

eritematosa, bem demarcada, circundada por bordas sinuosas de coloração branco-

amarelada levemente elevadas, tendo diagnóstico clínico de língua geográfica. Após o 

acompanhamento de 15 dias, o cisto de erupção regrediu, permitindo a erupção do dente, 

e as lesões na língua também regrediram consideravelmente, não necessitando de 

intervenção cirúrgica. Portanto, identifica-se a importância de um exame clínico detalhado 

para um melhor diagnóstico, tratamento e prognóstico para o paciente. 
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RESUMO: 

 

 O osteocondroma é caracterizado com um dos tumores benignos mais comuns no 

esqueleto axial, porém, é relativamente rara sua ocorrência nos maxilares. Pode ser 

considerado um defeito do desenvolvimento em que há um distúrbio na localização e 

direção da cartilagem endocondral de crescimento, mais do que uma verdadeira 

neoplasia. A etiopatogenia destes tumores está provavelmente associada ao stress nas 

regiões de inserção tendinosa, o que provoca o acúmulo focal de células com potencial 

cartilaginoso. É um tumor de difícil diagnóstico por apresentar semelhanças no aspecto 

clínico-imaginológico com o osteoma, osteoblastoma benigno, condroma, condroblastoma 

e hiperplasia condilar vertical, sendo necessária, em alguns casos, a análise 

histopatológica para solucionar o diagnóstico diferencial. O objetivo do presente trabalho é 

relatar o caso raro de um extenso osteocondroma em região de côndilo mandibular, em 

paciente de 25 anos, sexo masculino, com 05 anos de evolução, que procurou o Serviço 

de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, 

queixando–se de “rosto torto”. Paciente apresentava assimetria facial, limitação de 

abertura bucal, dificuldade mastigatória, mordida aberta e cruzada, sintomatologia 

característica do osteocondroma. O estudo descreve o método de tratamento adotado, o 

qual foi tratado através de exérese da lesão por condilectomia, apresentando imagens do 

pré, trans e pós-operatório e do protótipo solicitado. O resultado final do tratamento foi 

uma simetria facial teve com uma oclusão estável. 
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 A queilite actínica é considerada uma lesão potencialmente maligna, caracterizada 

pela degeneração tecidual do vermelhão do lábio devido à exposição crônica à radiação 

solar (elastose solar). Acomete principalmente indivíduos leucodermas, acima de 45 anos 

de idade, com predileção para o sexo masculino, sendo o lábio inferior o principal sítio de 

acometimento. Clinicamente, apresenta-se como placas esbranquiçadas, com áreas de 

ulceração e ocasionalmente crostas. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso 

clínico de queilite actínica em paciente jovem do gênero feminino, ressaltando idade e 

gênero incomuns para essa lesão. Paciente M.L.S.O, sexo feminino, 29 anos, 

normosistêmica, foi encaminhada ao Ambulatório de Estomatologia do Centro de 

Especialidades Odontológicas de Sobral devido à presença de lesão em lábio inferior. Ao 

exame físico extra-oral observaram-se fissuras e áreas eritematosas no vermelhão do 

lábio inferior. Intraoralmente, evidenciavam-se áreas de hiperpigmentação e ulcerações na 

mucosa labial inferior, tendo como hipótese diagnóstica queilite actínica. Foi realizada 

biópsia excisional, seguida pelo exame histopatológico, o qual exibia hiperceratose e 

degeneração basofílica do colágeno, sendo o diagnóstico histopatológico de elastose 

solar. A paciente encontra-se sob acompanhamento e as devidas medidas de tratamento 

foram tomadas, observando-se um quadro clínico estável da lesão. Portanto, ressalta-se a 

importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce de lesões potencialmente 

malignas, para que o devido tratamento seja realizado. 
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 O líquen plano (LP) é uma desordem mucocutânea imunologicamente mediada que 

apresentar-se clinicamente na forma reticular e/ou erosiva. O objetivo desse trabalho é 

relatar um caso de líquen plano incomum. Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, 

compareceu ao Ambulatório de Estomatologia da Universidade Federal do Ceará – 

campus Sobral queixando-se de lesões eritematosas persistentes e dolorosas localizadas 

em lábio inferior. Ao exame extra-oral observaram-se múltiplas áreas eritematosas 

circundadas por finas estrias esbranquiçadas, com sintomatologia dolorosa localizadas no 

vermelhão do lábio inferior. Ao exame intra-oral observou-se continuidade das lesões 

descritas anteriormente para a mucosa labial inferior, com tempo de evolução de 

aproximadamente 10 anos. Foi realizada biópsia incisional, e análise histopatológica 

revelou áreas de degeneração da camada basal com intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear localizado predominantemente subepitelial, confirmando o diagnóstico de LP. 

Foi prescrito inicialmente por 15 dias Daivobet®, cuja formulação contém hidrato de 

calcipotriol 50mcg/g e dipropionato de betametasona 0,5mg/g, um corticosteróide tópico 

associado a derivado da vitamina D. Paciente encontra-se sob acompanhamento com 

melhora considerável da doença. Vale ressaltar que a utilização desse tipo de 

medicamento apresenta poucos relatos na literatura. Há diversas formas de tratamento 

para o líquen plano, por isso a importância de um correto diagnóstico, através dos 

achados clínicos e histológicos, para que seja aplicado o tratamento mais adequado 

possível. 143 
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RESUMO: 

 

 A glossite migratória ou língua geográfica é uma condição benigna comum que 

afeta a língua, apresentando-se como lesões circunscritas de bordas delimitadas por um 

halo branco-amarelado. Já o cisto de erupção representa o análogo do cisto dentígero, 

porém em tecidos moles. Clinicamente, apresenta-se como um aumento de volume, 

frequentemente translúcido, recobrindo a coroa de um dente em erupção, sendo o incisivo 

central superior, o dente frequentemente acometido. O objetivo do presente trabalho é 

relatar caso clínico de glossite migratória associada a cisto de erupção. Paciente do 

gênero feminino, 8 anos de idade, foi encaminhado ao Ambulatório de Estomatologia da 

UFC- Campus Sobral devido à presença de um aumento de volume na região de segundo 

molar inferior. Ao exame físico intra-oral, observou-se lesão na região de segundo molar 

inferior, apresentando-se, com aumento de volume de consistência mole na região da 

coroa do dente 36, tendo como diagnóstico sugestivo de cisto de erupção. Além disso, na 

região anterior do dorso da língua, evidenciava-se uma lesão erosiva, com coloração 

eritematosa, bem demarcada, circundada por bordas sinuosas de coloração branco-

amarelada levemente elevadas, tendo diagnóstico clínico de língua geográfica. Após o 

acompanhamento de 15 dias, o cisto de erupção regrediu, permitindo a erupção do dente, 

e as lesões na língua também regrediram consideravelmente, não necessitando de 

intervenção cirúrgica. Portanto, identifica-se a importância de um exame clínico detalhado 

para um melhor diagnóstico, tratamento e prognóstico para o paciente. 
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RESUMO: 

 

 O transplante de medula óssea tem se constituído como uma opção terapêutica 

para pacientes com doenças hematológicas ou desordens autoimunes. Caracteriza-se 

pela infusão de células progenitoras hematopoiéticas visando restabelecer a função 

medular. No entanto, esse procedimento requer tratamento concomitante 

imunossupressor, o que induz alterações orais. O presente estudo se propõe a realizar 

uma revisão de literatura acerca das lesões orais em pacientes transplantados de medula 

óssea. O levantamento bibliográfico foi realizado entre os anos de 2008 a 2013 em bases 

de dados eletrônicas (Scielo, Pubmed, ScienceDirect), utilizando como descritores: 

alterações bucais, transplante de medula óssea, imunossupressão. Os resultados 

demonstraram que os fatores predisponentes a complicações envolvem a doença 

periodontal avançada, além de lesões periapicais de natureza endodôntica. Dentre as 

alterações decorrentes da terapia destacam-se: mucosite, xerostomia, granuloma 

piogênico e infecções orais e de orofaringe por Candida e pela família de herpesvírus. A 

principal complicação é a doença do enxerto contra o hospedeiro, caracterizada por lesões 

de aspecto eritematoso e liquenóide, sendo confundidas com outras lesões de etiologia 

auto-imune. Portanto, observa-se que a incidência de complicações orais é relativamente 

alta, sendo de fundamental importância a participação do cirurgião-dentista nas equipes 

multidisciplinares de atendimento ao paciente onco-hematológico visando à realização de 

diagnósticos e tratamento adequados. 
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RESUMO: 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da administração local do bisfosfonato 

(BF) Tiludronato (TIL) na periodontite (DP) induzida por ligadura em ratos. 48 ratos adultos 

machos foram divididos em 6 grupos (n=8): C, DP, TIL 0, TIL 0,1, TIL 0,3 e TIL 1. Uma 

ligadura foi colocada no 2º molar superior esquerdo dos ratos de todos os grupos, com 

exceção do grupo C. Soluções de 20 µl de TIL a 0 (solução de cloreto de sódio a 0,9%), 

0,1, 0,3 ou 1 mg/kg de peso foram injetadas na área subperiosteal do palato, adjacente ao 

2º molar superior, em dias alternados. Nos grupos C e DP, nenhuma aplicação local foi 

realizada. Os animais foram submetidos à eutanásia no 11° dia após a indução da DP. 

Análises histométrica e histológica qualitativa foram realizadas. Os dados obtidos foram 

estatisticamente analisados (ANOVA, Tukey, p<0,05). Na área entre 1º e 2º molares, o 

grupo TIL 1 apresentou menos perda de inserção e perda óssea alveolar (POA) do que os 

outros grupos com DP induzida. Os grupos DP, TIL 0 e TIL 0,1 apresentaram mais POA 

que o grupo C (p<0,05). Os grupos TIL 0,3 e TIL 1 não demonstraram diferenças 

significativas na POA em relação ao grupo C. Dentre os grupos com administração de TIL, 

o TIL 1 foi o único a demonstrar menos POA que o grupo DP (p<0,05). Dentro dos limites 

deste estudo, pode-se concluir que (i) o TIL administrado localmente (1 mg/kg) reduziu a 

perda óssea na periodontite experimental e (ii) a dose do TIL parece influenciar suas 

propriedades anti-inflamatórias e antirreabsortivas. 
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 O propósito deste estudo foi analisar, por microtomografia computadorizada (Micro-

CT), os efeitos da administração local do bisfosfonato Tiludronato (TIL) na periodontite 

(DP) induzida por ligadura em ratos. Foram utilizados 32 ratos machos adultos divididos 

em 4 grupos (n=8):C, DP, DP/Salina, DP/TIL (C-Grupo Controle,DP-Grupos Periodontite). 

Nos grupos DP,uma ligadura foi colocada na região cervical dos 2os molares superiores 

esquerdos no dia 1. No grupo DP/TIL, 20 l de solução de TIL (1 mg/kg;Tildren®,Ceva 

Saúde Animal Ltda,Paulínia,SP,Brasil) foram injetados na área subperiosteal palatina 

adjacente ao 2º molar superior nos dias 1,3,5,7 e 9. O grupo DP/Salina serviu como 

controle (cloreto de sódio a 0,9%). Os animais foram sacrificados no 11o dia.Em imagens 

obtidas por Micro-CT, a perda óssea alveolar (POA) na região do 2º molar foi quantificada 

por medidas lineares da distância entre a junção cemento-esmalte e a crista óssea por 

vestibular, por palatino, na região interproximal e na furca. Os dados obtidos foram 

estatisticamente analisados (ANOVA,Tukey,p<0,05). O grupo C apresentou POA menor 

que o grupo DP nas regiões vestibular, interproximal e de furca (p<0,05). Na região 

palatina não foram observadas diferenças significativas nos valores de POA entre todos os 

grupos. O Grupo DP/TIL apresentou POA menor que o grupo DP na região interproximal 

(p<0,05). Pode ser concluído que i)a escolha da região parece ter influência significativa 

na quantificação da POA e ii)a administração local de TIL reduziu a perda óssea alveolar 

em periodontite induzida por ligadura em ratos. 
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RESUMO: 

 

 Diabetes é um significante fator de risco para a ocorrência de doenças periodontais. 

Estudos longitudinais que avaliam pacientes com ambas as doenças podem contribuir 

para uma melhor compreensão da associação entre elas. O objetivo deste coorte 

retrospectivo foi avaliar a progressão de doença periodontal em pacientes diabéticos tipo 

2. Foram selecionados 62 indivíduos do município de Sobral que já haviam participado de 

um estudo transversal prévio. Foram incluídos não-fumantes, com idade mínima de 40 

anos e ter pelo menos 6 dentes. Todos deveriam tomar alguma medicação para controle 

do nível glicêmico. Os participantes não receberam tratamento periodontal entre os dois 

exames. Os seguintes dados clínicos foram obtidos: Índice Gengival (IG), Profundidade de 

Sondagem (PS) e Nível de Inserção Clínico (NIC). O nível glicêmico foi determinado pela 

Hemoglobina Glicada (HbA1c). A idade dos pacientes no primeiro exame variou de 

56,1±8,9 anos. O tempo entre o primeiro (P) e o segundo (S) exame foi de 36,3 ± 5,5 

meses. Houve diferença estatisticamente significante entre as médias de HbA1c 

(P=6,8±1,5%; S=8,9±2,1% - p<0,0001), número de dentes (P=14,6±6,2; S=13,8±6,3 - 

p<0,0001) e Índice Gengival (P=81,9±18,2%; S=58,4±27,9% - p<0,0001). Apesar do 

aumento da HbA1c, nenhuma correlação foi obtida entre esse parâmetro e as proporções 

de PS ou NIC entre os dois exames. No entanto, isso pode ser atribuído à perda de 

dentes por doença periodontal. Além do período de acompanhamento, houve aumento da 

perda dental concomitantemente ao aumento do nível glicêmico de pacientes diabéticos 

tipo 2. 150 
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RESUMO: 

 

 Uma queixa frequente dos pacientes que procuram os recursos de odontologia 

estética, diz respeito à insatisfação com o excesso de gengiva exposta durante o sorriso. A 

exposição gengival acentuada (mais de 2 mm) é denominada de sorriso gengival. A 

etiologia é variada e devem ser analisados diversos fatores nos casos individuais para se 

realizar um correto planejamento. O sorriso se origina a partir das contrações dos 

músculos faciais, suas variações estão relacionadas a inserção e direção das fibras 

musculares e da força de contração de cada músculo. Os músculos elevadores do lábio 

superior, elevadores do ângulo da boca e depressor do lábio inferior contraem 

simultaneamente mostrando todos os dentes superiores e inferiores, em conjunto com os 

músculos orbicular da boca e depressor do septo nasal. A aplicação de toxina botulínica é 

amplamente utilizada na prevenção e correção de mudanças causadas pela contração 

muscular dos terços médio e inferior da face e do pescoço, incluindo a exposição em 

excesso de gengiva, tem como mecanismo de ação o relaxamento de um determinado 

grupamento muscular onde é injetado. Representa um método simples e efetivo para a 

correção estética do sorriso gengival, com facilidade e segurança durante a aplicação, uso 

de dosagem reduzida, rápida ação e efeito reversível. O presente trabalho relata um caso 

clínico de uma paciente do gênero feminino, 19anos, parda, com a queixa de mostrar 

muita gengiva ao sorrir, com diagnostico de sorriso gengival e tratado com aplicação de 

toxina botulínica tipo A. 
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RESUMO: 

 

 Periodontite é um processo inflamatório crônico que acomete os tecidos de 

sustentação dos dentes caracterizada por extensa reabsorção óssea alveolar. Cimicifuga 

racemosa (Cr) é uma planta herbácea, pertencente à família Ranunculaceae, originária do 

Canadá e da costa atlântica dos EUA, sendo comumente usada na medicina tradicional 

como agente analgésico, anti-inflamatório e para o tratamento dos sintomas da 

menopausa. O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia de Cr na periodontite em ratas e 

sua segurança. A periodontite foi induzida através da colocação de um fio de náilon (3.0) 

nos molares superiores de ratas Wistar (180-200 g). Os animais foram pesados e tratados 

(per os) diariamente, durante 11 dias, com Cr (0,1; 1 ou 10 mg/ kg) ou salina (grupo 

controle). Foram analisados os seguintes parâmetros: perda óssea alveolar, análise 

histopatológica, análise imunohistoquímica para TNF-α. Cr (0,1; 1 ou 10 mg/kg) reduziu 

(p<0,05) a perda óssea alveolar (1,99±0,46, 1,55±0,31 e 1,64±0,57, respectivamente), em 

relação ao grupo controle (3,60±0,31); Cr (1mg/kg) reduziu o infiltrado celular inflamatório, 

o número de osteoclastos e a reabsorção do osso alveolar e cemento [1(0-1)] quando 

comparado ou grupo controle [2(1-3)]. A análise imunohistoquímica mostrou uma 

diminuição na imunomarcação de TNF-α na hemiarcada de animais tratados com Cr 

(1mg/kg) quando comparado grupos controle. Nossos resultados sugerem que Cimicifuga 

racemosa possui efeito protetor na periodontite através da inibição da citocina TNF- α. 

152 



AUTOR: FRANCISCA MARÍLIA CRUZ BRASILEIRO 

CO-AUTORES: CATARINA MARTINS TAHIM; 

RICHELLE SOARES RODRIGUES; 

DENISE SA MAIA CASSELI 

ORIENTADOR: RODRIGO OTAVIO REGO 

DENTIFRÍCIOS CLAREADORES: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

RESUMO: 

 

 As cores observadas nas estruturas dentais são formadas por uma combinação de 

sua cor intrínseca natural associada com a adesão de pigmentos ou micropartículas 

advindas da dieta, hábitos, como o de fumar, dentre outros. Outro fator associado às cores 

dentais são as propriedades de absorção e dispersão dos tecidos dentais, como o esmalte 

e a dentina, sendo a dentina a principal responsável pela a cor da estrutura dental, devido 

às características de translucidez do esmalte. Contudo, atualmente, a busca por um 

sorriso mais branco faz com que os dentifrícios clareadores tenha uma grande procura. 

Tendo em vista que o uso desses produtos promove uma maior remoção de manchas 

extrínsecas pode ocorrer consequências deletérias em consequência do seu uso. O 

objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre os dentifrícios 

clareadores, observando a sua composição química, seu mecanismos de ação, suas 

aplicações clínicas, assim como os possíveis efeitos do uso frequente e indiscriminado 

desses produtos. Para isso, foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed e Scielo 

utilizando as palavras chaves: dentifrícios clareadores, sistema abrasivo, desgaste dental 

e abrasão dentária nas línguas inglesa e portuguesa. Será apresentada uma discussão 

crítica sobre os assuntos mais relevantes referentes ao tema. 
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 Introdução: O trauma oclusal são alterações patológicas acometidas no periodonto 

de sustentação por forças excessivas na mastigação, podendo ser classificado em 

Trauma oclusal primário e Trauma oclusal secundário. O diagnóstico clínico pode vir 

acompanhado de dor, de sensibilidade à percussão, de mobilidade e de migração 

patológica. Os achados radiográficos englobam espessamento do espaço periodontal e 

perda óssea vertical. Proposição: Revisão de literatura e relato do caso clínico de uma 

paciente com comprometimento estético e funcional do dente 21, com trauma oclusal 

secundário. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 39 anos de idade, apresentou-se 

no Setor de Urgência da Clínica Integrada do curso de Odontologia da UNIFOR com o 

elemento dentário 21 com mobilidade grau 3 e extrusão, sensibilidade ao frio e dor à 

percussão. Após exame clínico e radiográfico, foi diagnosticado trauma oclusal secundário 

associado a periodontite crônica localizada. As profundidades de sondagem iniciais eram 

na face mesio-vestibular de 7 mm , disto-vestibular de 3mm, disto-palatina de 5mm e 

mesio-palatina de 7mm. O tratamento realizado foi a esplintagem com fio ortodôntico 0.5 e 

resina composta, ajuste oclusal e raspagem subgengival. Conclusão: O tratamento com 

esplitagem, ajuste oclusal, instrumentação periodontal e auxilio da melhor higiene bucal da 

paciente contribuíram para o sucesso previsto. Após 45 dias as novas profundidades de 

sondagem eram na face mesio-vestibular de 3mm, disto-vestibular de 3mm, disto-palatina 

de 3mm e mesio-palatina de 3mm. 
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RESUMO: 

 

 O bisfosfonato Tiludronato (TIL) apresenta propriedades antirreabsortivas e anti-

inflamatórias. Não há estudos demonstrando os efeitos do TIL na periodontite (DP). O 

objetivo deste estudo foi avaliar se a administração local de TIL poderia reduzir a perda 

óssea alveolar em ratos com DP. 32 ratos adultos machos foram divididos em 4 grupos 

(n=8): C, DP, DP-Salina e DP-TIL (C–grupo Controle,DP–grupos Periodontite). Nos grupos 

DP, uma ligadura foi colocada na área cervical dos 2os molares superiores esquerdos no 

dia 1. No grupo DP-TIL, 20 µl de solução de TIL (1 mg/kg peso;Tildren®,Ceva Saúde 

Animal Ltda,Paulínia,SP,Brasil) foi injetada na área palatal subperiosteal adjacente aos 

2os molares maxilares nos dias 1,3,5,7 e 9. O Grupo DP-Salina recebeu solução de NaCl 

a 0,9%. Os animais foram submetidos à eutanásia no 11º dia. As maxilas foram 

dissecadas e as distâncias entre as cristas ósseas alveolares e as junções cemento-

esmalte (COA-JCE,mm) foram morfometricamente analisadas. Os dados foram 

submetidos à análise estatística (ANOVA,Tukey,p<0,05). Os Grupos DP (0,97±0,22), DP-

Salina (0,92±0,07) e DP-TIL (0,66±0,19) apresentaram distâncias COA-JCE 

significativamente maiores que o grupo C (0,23±0,05). Os animais dos grupos DP e DP-

Salina mostraram distâncias COA-JCE significativamente maiores que os do grupo DP-

TIL. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos DP e 

DP-Salina. Dentro dos limites deste estudo, pode ser concluído que a administração local 

de TIL reduziu a perda óssea alveolar em ratos com periodontite induzida por ligadura. 
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RESUMO: 

 

 Estudos evidenciam que doença periodontal no período gestacional pode ser um 

determinante de risco para ocorrência de pré-eclampsia e nascimento de bebês 

prematuros e/ou com baixo peso. A periodontite caracteriza-se como uma doença 

infecciosa que afeta tecidos que circundam e sustentam os dentes. Esta doença pode 

repercutir sistematicamente como uma resposta inflamatória que produz mediadores 

químicos, como citocinas e interleucinas que em conjunto com alterações hormonais 

podem ocasionar complicações gestacionais. Desta maneira, o presente trabalho visa 

identificar evidências de associação entre a periodontite materna e os riscos de 

intercorrências durante a gestação. Foi realizado um levantamento bibliográfico no banco 

de dados (BIREME), utilizando como palavras-chaves: doença periodontal, gestação, 

periodontite, parto prematuro e baixo peso. A análise dos artigos demonstrou uma 

associação positiva entre essa patologia bucal e complicações gestacionais. Contudo, 

observou-se falta de padronização metodológica, no que diz respeito ao delineamento, 

definição da doença e grau de severidade. Tal fato ocasionou limitação das conclusões 

definitivas, acarretando na necessidade da realização de novos estudos para concretizar a 

relação entre a infecção periodontal e complicações gestacionais. No entanto, deve-se 

ressaltar que é imprescindível a manutenção da saúde bucal das gestantes, já que esta 

influencia direta e indiretamente a saúde geral da mãe e do bebê, por meio da 

manutenção da nutrição adequada e da prevenção da presença de sítios infecciosos. 
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 O periodonto é constituído pela gengiva, ligamento periodontal, osso alveolar e 

cemento dentário, podendo ser afetado pela doença periodontal, que é um grupo de 

doenças inflamatórias, de origem infecciosa, que afetam os tecidos de sustentação do 

dente. A doença periodontal pode levar a perda do periodonto de maneira irreversível e, 

em estágios mais avançados é a principal causa de perda do elemento dentário, 

resultando em destruição irreversível dos tecidos periodontais, e perda de inserção entre 

os dentes e seus tecidos de suporte. Entre as maneiras de se reparar o dano que ocorre 

durante a doença periodontal, inclui a utilização de uma variedade de procedimentos 

cirúrgicos, com a utilização de variados materiais de enxerto, no entanto, estas técnicas 

ainda possuem um sucesso limitado. Uma opção para o tratamento dessa doença seria o 

uso de células-tronco para a regeneração dos tecidos perdidos durante a doença. 

Diversos estudos têm isolado células altamente proliferativas derivadas da polpa dentária. 

Essas células são facilmente cultivadas e criopreservadas por longos períodos, mantendo 

sua plasticidade e potencial de diferenciação. Foi realizada uma revisão de literatura nos 

indexadores PUBMED e SCIELO, utilizando as palavras-chaves periodontite, regeneração 

e células-tronco, com o objetivo de aprofundar o assunto abordado. Desta forma, pode-se 

concluir que os recentes avanços na biotecnologia de células-tronco dentais têm 

incentivado os pesquisadores a explorar o potencial para regenerar dentes vivos com 

adequadas propriedades funcionais. 
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PAPEL IMUNOMODULADOR DA TOXINA DISTENSORA CITOLETAL NO 

DESENVOLVIMENTO DA PERIODONTITE AGRESSIVA 

RESUMO: 

 

 O Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) está associado com a etiologia da 

periodontite agressiva (PAg) e produz fatores de virulência responsáveis pela interferência 

na resposta imune, dentre eles a Toxina Distensora Citoletal (TDC). Evidências sugerem 

que a TDC exerça papel modulador da resposta imunológica, favorecendo o 

desenvolvimento e a perpetuação da doença. Assim, objetivou-se realizar uma revisão 

bibliográfica sobre o envolvimento da TDC na patogênese da PAg. Para tanto, utilizando-

se os termos “toxina distensora citoletal, modulação imunológica, periodontite agressiva”, 

buscou-se estudos no indexador PUBMED, em língua inglesa, publicados nos últimos dez 

anos, sendo selecionados sete artigos com base nos critérios de inclusão. Estudos in vitro 

mostraram que a TDC induziu a expressão de RANK-L e reduziu a expressão de 

Osteoprotegerina, reguladores do metabolismo ósseo, e inibiu a produção de Óxido Nítrico 

por macrófagos, afetando a atividade microbicida. Estudos realizados em diferentes 

populações mostraram que a produção da TDC foi positiva em cepas de Aa isoladas de 

pacientes com diferentes condições periodontais. Entretanto, a avaliação da resposta 

imune não evidenciou diferenças significativas nos níveis séricos de anticorpos específicos 

para a TDC entre os grupos avaliados, mas ensaios de neutralização mostraram que 

anticorpos provenientes de pacientes com PAg foram mais eficazes em inibir esse fator de 

virulência. Portanto, desde que a TDC apresentou in vitro papel modulador da resposta 

imune, sugere-se que ela esteja envolvida no desenvolvimento da PAg. 
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DA PERIODONTITE AGRESSIVA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

RESUMO: 

 

 A Periodontite Agressiva (PA) é uma doença rara e de difícil diagnóstico. É 

caracterizada por uma rápida perda de inserção conjuntiva e destruição do osso alveolar, 

o que leva à mobilidade e perda de dentes permanentes. Sua incidência ocorre em 

adolescentes e adultos jovens. O seu aparecimento está relacionado à presença de 

bactérias do biofilme dental, ou aos fatores genéticos. Este trabalho objetivou realizar uma 

revisão de literatura sobre a influência dos fatores microbiológicos, genéticos e 

imunológicos no desenvolvimento da PA. Foi realizado levantamento bibliográfico na base 

de dados Lilacs e Scielo, entre os anos de 2004 e 2011, utilizando como palavras- chave: 

periodontite e periodontite agressiva. O processo inflamatório na PA é desencadeado após 

a sensibilização imunológica por meio de periodontopatógenos, como a bactéria 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Os neutrófilos recrutados liberarão quimiocinas, 

citocinas e moléculas de adesão que recrutam novos polimorfonucleares. Alterações no 

processo imunoinflamatório são transmitidas verticalmente, o que caracteriza a agregação 

familiar da doença. A PA é caracterizada pela rápida e severa destruição periodontal. Com 

isto, faz-se necessário a utilização de recursos que auxiliem no exame clínico, como por 

exemplo, a realização de tomadas radiográficas e o exame microbiológico. Como também, 

a atualização do cirurgião-dentista sobre os aspectos genéticos da doença, evitando-se 

assim, a sua progressão. 
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RESUMO: 

 

 As periodontites crônicas são infecções associadas a micro-organismos anaeróbios 

que causam aprofundamento patológico do sulco gengival, destruição do ligamento 

periodontal e osso alveolar. A doença periodontal (DP) é apontada como um potencial fator 

de risco às doenças cardíacas. Estudos recentes relatam que a presença de bactérias 

periodontais expõe o hospedeiro a alterações na integridade endotelial, em função das 

endotoxinas, bacteremias, metabolismo das proteínas plasmáticas, coagulação sanguínea 

além de alterações plaquetárias, que podem predispor a enfermidades cardiovasculares. 

Este trabalho tem o propósito de esclarecer a associação entre a DP como fator de risco 

para doenças cardiovasculares. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico entre 

2006 e 2012, utilizando-se na base de dados “PUBMED” e “Scielo” as palavras-chave 

“cardiac system” e “periodontal disease”. Os resultados demonstraram que a DP 

representa um processo inflamatório no qual ocorre associação de bactérias, endotoxinas 

e citocinas pró-inflamatórias, que podem contribuir para a aterogênese e eventos 

tromboembólicos. Também foi apontado que a invasão sistêmica por bactérias ou 

endotoxinas pode induzir infiltração de células inflamatórias nas grandes artérias e 

proliferação do músculo liso vascular, os quais se constituem em aspectos proeminentes 

na história natural da aterogênese. Portanto, ressalta-se a importância de uma adequada 

saúde periodontal, bem como sua atenção por parte dos cirurgiões dentistas, visando 

contribuir também para as condições cardiovasculares dos indivíduos. 
161 



162 



AUTOR: LUCAS FERNANDES VASCONCELOS  

CO-AUTORES: GLENDA LARA LOPES VASCONCELOS 

ORIENTADOR: FÁTIMA MARIA TEIXEIRA DE AZEVEDO 

REABILITAÇÃO POR MEIO DE PRÓTESE NASAL: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 Após a remoção de um tumor facial, o paciente encontra um desafio maior que a 

própria doença: se reinserir na sociedade devido a sua baixa auto-estima. Defeitos faciais 

como neoplasias, má-formações congênitas ou aqueles ocasionados por trauma podem 

ser restaurados através de próteses faciais, utilizando-se de diferentes tipos de materiais e 

métodos de retenção. Defeitos ocasionados pela ressecção cirúrgica da região nasal 

podem ser corrigidos por meio de retalhos vindos da região da testa ou tecidos 

adjacentes, porém a exposição ao sol e variações de tom de pele tornam essa abordagem 

menos estética. Por outro lado, a prótese nasal pode restabelecer a forma anatômica por 

meio da simetria facial e estética através da caracterização da peça, alcançando 

resultados melhores que aqueles por meio de reconstrução cirúrgica, já que o nariz é uma 

estrutura imóvel. No presente trabalho, relataremos o caso de uma paciente idosa que se 

dirigiu ao Projeto de Prótese Buco-Maxilo Facial da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

buscando a reabilitação da região através da confecção de uma prótese nasal. 
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RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: O carcinoma espinocelular é o segundo tipo mais frequente (15%) 

do câncer de pele. São lesões que podem surgir de queratoses actínicas ou se apresentar 

como lesões elevadas ou nódulos de coloração variada, crescimento rápido, que podem 

apresentar ulceração. Este tipo de câncer tem potencial de destruição do tecido tecidual. 

Um dos locais que o carcinoma pode ser encontrado é no nariz. Onde o tratamento é a 

rinectomia, ou seja, retirada total deste. A ausência do nariz por neoplasia traz grande 

limitação estética, funcional e social para o paciente. A reconstrução da região nem 

sempre pode ser realizada de forma imediata, podendo ser as próteses nasais uma 

alternativa provisória para que o paciente tenha uma qualidade de vida adequada. A 

prótese é realizada em silicone e é indicada nas situações onde a cirurgia reparadora não 

pode ser realizada. OBJETIVO:Relatar o tratamento inicial de paciente submetido a 

ressecção de tumores nasais, como alternativa temporária. RELATO DE CASO: Paciente 

MG, gênero feminino, 70 anos. A paciente, foi encaminhada para o Projeto de Prótese 

Buco-Maxilo-Facial, da Faculdade de Odontologia de Fortaleza, portadora de um 

carcinoma basocelular que provocou a perda do apêndice nasal. Considerações Finais: As 

próteses nasais se mostram adequadas na reabilitação temporária em pacientes 

submetidos a rinectomia por neoplasia e que têm contra-indicação a uma reconstrução 

imediata. 
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RESUMO: 

 

 O tumor odontogênico ceratocístico (TOC) é uma lesão odontogênica, sendo 

atualmente considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS-2005) como um tumor 

odontogênico. Devido ao seu comportamento clínico agressivo e às recidivas freqüentes, 

várias formas de tratamento têm sido utilizadas. O presente trabalho visa relatar um caso 

de TOC tratado com marsupialização associada à descompressão com uso de dispositivo 

alternativo. Paciente do sexo feminino, 15 anos, foi encaminhada ao Ambulatório de 

Estomatologia da UFC-Sobral devido à presença de lesão em parasínfise mandibular, com 

apagamento de fundo de vestíbulo, deslocando os dentes 42, 41, 31 e 33. 

Radiograficamente a lesão mostrou-se radiolúcida, unilocular, bem delimitada, envolvendo 

as raízes dos referidos elementos dentários. Foi realizada punção aspirativa, que revelou 

líquido serosanguinolento, seguida pela biópsia incisional. O laudo histopatológico revelou 

revestimento epitelial estratificado paraceratinizado, exibindo camada basal de células 

colunares, e apresentando uma delgada parede de tecido conjuntivo, a qual continha 

pequenos cistos-filhos e ninhos de epitélio odontogênico, com o diagnóstico de TOC. O 

tratamento consistiu na marsupialização da lesão, seguida de descompressão por um 

dispositivo adaptado de um sugador odontológico. A paciente se encontra em 

acompanhamento, sendo observado um quadro clínico satisfatório. Assim, infere-se a 

importância do uso do dispositivo auxiliar como tratamento alternativo do TOC para 

diminuir as chances de recidiva e, assim, aumentar as de sucesso do tratamento desta 

lesão. 165 
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RESUMO: 

 

 Cistos epidermóides orais representam cerca de apenas 0,01% de todos os cistos 

relacionados à cavidade oral. Apresentam etiologia incerta, onde a região de assoalho de 

boca é a mais comumente atingida. A utilização de exames ultranonográficos de forma 

complementar, de acordo com a localização anatômica dessa lesão, torna o diagnóstico 

elucidativo. O objetivo desse relato é apresentar o caso de um paciente do gênero 

masculino, 27 anos de idade, que buscou atendimento queixando-se de “uma carne 

crescida na bochecha” por tempo indeterminado. Ao exame extra-oral percebeu-se 

tumefação na região de ângulo mandibular esquerdo e de caráter assintomático. No 

exame intra-oral observou-se, em mucosa jugal esquerda, uma lesão de superfície lisa e 

de coloração semelhante à mucosa. Os achados ultrassonográficos indicavam uma lesão 

em região subcutânea medindo cerca de 2,7cm, de contornos regulares e conteúdo 

levemente heterogêneo, compatível com o diagnóstico de cisto sebáceo. Diante da 

hipótese clínica de lesão benigna, optou-se pela biópsia excisional. Realizou-se punção 

aspirativa prévia (com ausência de líquidos) e procedeu-se com a exérese da lesão e 

encaminhamento da peça para estudo anatomopatológico o qual evidenciou laudo de cisto 

epidermóide. Após dezoito meses de acompanhamento, o paciente apresenta-se sem 

queixas ou sinais clínicos de recidiva da lesão. Portanto, reforça-se a importância do 

conhecimento do cirurgião-dentista acerca das lesões orais, mesmo que atípicas em sua 

apresentação clínica e dos exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico 

dessas lesões. 166 
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RESUMO: 

 

 O odontoma é o tumor odontogênico mais comum, sendo considerado atualmente 

mais um hamartoma de crescimento do que propriamente uma neoplasia. Geralmente os 

odontomas não provocam sintomatologia, de forma que são achados radiográficos 

comuns principalmente nas duas primeiras décadas de vida. A etiologia dessa patologia é 

desconhecida, no entanto está frequentemente associada a dentes inclusos e a dentes 

supranumerários. Os odontomas são divididos em compostos e complexos; os compostos 

ocorrem com maior frequência na região anterior da maxila, enquanto que os complexos 

são encontrados em ambos maxilares, principalmente na região de molares. Esse trabalho 

objetiva descrever o diagnóstico e a abordagem cirúrgica de um caso clínico de odontoma 

composto do paciente N.C.R.S., 16 anos de idade, feoderma. A patologia foi diagnosticada 

por exame radiográfico de rotina, mostrando-se uma lesão única e circunscrita pela área 

radiolúcida entre os elementos 32 e 33, não apresentando sintomatologia dolorosa nem 

expansão óssea. O tratamento cirúrgico consistiu em biópsia excisional, com o diagnótico 

de Odontoma Composto. O paciente encontra-se em proservação há 3 meses sem sinal 

de recidiva. Diante do exposto será abordado as características clínicas, radiográficas, 

histopatológicas e conduta cirúrgica discutindo alguns aspectos relacionados ao 

diagnóstico, à etiologia e seu respectivo tratamento. 
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RESUMO: 

 

 A endodontia tem como característica a intrínseca relação com a radiologia 

odontológica, sendo que, na maioria dos casos, opta-se pelo uso de radiografias 

periapicais. Entretanto, estas possuem limitações em casos de: variações morfológicas, 

densidades ósseas vizinhas e angulações dos raios X (Bueno et al., 2007). Pensando 

nisso, surgiram as tomografias computadorizadas, dentre as quais podemos destacar a 

tomografia computadorizada cone beam (CBCT em inglês), que tem como característica a 

forma em cone da disposição dos feixes de raio X, o que significa que há uma redução de 

radiação recebida pelo paciente em relação a tomografia convencional. O objetivo do 

presente trabalho é elencar as aplicações da CBCT dentro da Endodontia. A metodologia 

consiste em revisão de literatura pertinente a CBCT e seu papel na Endodontia. Terakado 

et al., 2000, ao utilizarem a CBCT no exame de traumas dento-alveolares, determinaram a 

exata posição da fratura. Lofthag et al., 2007, compararam a determinação de canais 

usando a CBCT e radiografias periapicais, sendo que a CBCT foi capaz de mostrar canais 

não visualizados. Maini et al., 2008, puderam determinar reabsorções externas e internas 

com a cone beam. Low et al., 2008, verificaram que 34% lesões periapicais por eles 

estudadas só eram observadas por CBCT. Tsurumachi e Honda, 2007, apresentaram um 

caso onde uma lima fraturada dentro do canal teve sua exata posição determinada por 

cone beam. A tomografia computadorizada de feixe cônico mostrou-se um importante 

recurso no diagnóstico de casos de várias complexidades. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula são bastante comuns após traumatismos maxilofaciais, 

sendo as fraturas de ângulo, em muitos estudos, segunda mais prevalente entre as 

fraturas mandibulares. Diversas opções de tratamento para as fraturas de ângulo são 

relatadas na literatura, sendo as principais: fixação interna através de uma placa na zona 

de tensão; duas placas, sendo uma na zona de tensão e uma na zona de compressão e 

tratamento fechado com bloqueio maxilo-mandibular (BMM). A técnica de Champy 

consiste na utilização de uma placa na zona de tensão (linha oblíqua) para tratamento das 

fraturas de ângulo. O presente trabalho objetiva apresentar, através de um relato de caso, 

o tratamento aberto de fratura de ângulo mandibular pela técnica de Champy utilizando 

uma miniplaca do sistema 2.0mm na zona de tensão. Paciente E.N.S, sexo masculino, 21 

anos, vítima de agressão física, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do 

Hospital Batista Memorial, apresentando, ao exame extraoral, edema em 1/3 inferior de 

face direito e ao exame intraoral, limitação da abertura bucal, desoclusão dentária e 

discreta mobilidade dos cotos mandibulares fraturados em região posterior de mandíbula. 

Ao exame radiográfico evidenciou-se presença de fratura em região de ângulo mandibular 

associado ao elemento 48. Foi realizado acesso intraoral, redução e fixação com sistema 

2.0 pela técnica de Champy. Paciente encontra-se em pós-operatório de 4 meses, sem 

queixas. Conclui-se que a técnica de Champy é uma alternativa viável e com excelentes 

resultados para tratamento de fratura de ângulo mandibular. 
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RESUMO: 

 

 Apesar de serem reforçados por esteios ou contrafortes, conhecidos como pilares e 

trajetórias, os ossos da face fraturam-se com frequência após fortes golpes por agressão 

ou por acidentes. As fraturas do terço médio e superior da face são quase sempre 

transversais e envolvem vários ossos. Os traços de fratura seguem as linhas de menor 

resistência, situadas entre arcos e pilares de resistência. O Francês Rene Le Fort 

classificou as fraturas de maxila em Le Fort I, II e III. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o caso clínico de um paciente vítima de um acidente automobilístico que 

resultou em uma fratura de maxila envolvendo o osso nasal, processo frontal da maxila, 

lacrimal, margem infra-orbitária, processo zigomático da maxila e processo pterigóide, 

deslocando uma porção central do viscerocrânio, palato e processo alveolar. O paciente 

foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral, com fixação da maxila em seus 

pilares de sustenção e margem infra-orbital esquerda. O paciente teve uma excelente 

evolução, sem queixas funcionais ou complicações pós-operatórias. 
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RESUMO: 

 

 O manejo cirúrgico do trauma bucomaxilofacial pode envolver os terços médio e 

inferior da face simultaneamente, através de redução óssea e fixação interna rígida. A 

eleição do tipo de intubação traqueal deve ser realizada de acordo com vários aspectos, 

dentre esses, a manipulação dos ossos da face e bloqueio intermaxilar transoperatório. A 

derivação submentual da intubação orotraqueal tornou-se uma alternativa em pacientes 

politraumatizados, que não podem submeter-se à intubação convencional e requerem 

controle pós-operatório das vias aéreas por um período curto de tempo. O presente 

trabalho visa a relatar uma proposta de modificação da técnica de derivação submentual, 

realizada no serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Instituto Dr. José Frota, com o objetivo 

de minimizar o risco de apnéia durante a realização. Após intubação orotraqueal com tubo 

aramado de diâmetro 7.5, foram realizadas incisões extra e intra orais e divulsionamento 

rombo em região submentual, comunicando os meios intra e extra-orais. Um cilindro rígido 

foi confeccionado a partir de uma seringa hipodérmica descartável de 10ml, o qual atuou 

como guia de passagem do tubo orotraqueal. A modificação da técnica reduziu o período 

de apnéia do paciente e tornou menos traumática a passagem transcutânea do tubo, 

assim como minimizou a entrada de saliva e sangue no interior do tubo durante a 

derivação. A manutenção da oclusão dentária e o acesso às fraturas facais, sem a 

interferência do tubo traqueal, foram conseguidos e o tratamento cirúrgico realizado sem 

intercorrências. 
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RESUMO: 

 

 Os estudos de prevalência das fraturas faciais indicam que as fraturas zigomático-

orbitais são as mais comuns do terço médio da face. No tratamento destas fraturas 

quando se utiliza como ponto de fixação a borda infraorbital ou quando necessita explorar 

o assoalho orbitário, pode-se utilizar quatro tipos de acessos: o transconjuntival (com ou 

sem cantotomia); e os cutâneos transpalpebrais, que são o subciliar, o subtarsal e o 

infraorbital. O objetivo deste trabalho consiste no relato de caso do tratamento de fratura 

do complexo orbito-zigomático através do acesso trans-conjuntival. Paciente do sexo 

masculino, 38 anos, vítima de queda de altura de 5 metros. Evoluiu com fratura do 

complexo órbito-zigomático-maxilar, onde, no pré-operatório, não relatou queixas visuais; 

apresentava-se com o quadro de dor, edema, equimose, perda de projeção antero-

posterior do zigoma, limitação de abertura bucal e paralisia hemifacial decorrente de 

provável injúria do nervo facial (ramo zigomático). Foi utilizado o sistema de fixação 

1.5mm nas suturas zigomáticofrontal e no rebordo infra-orbitário. O paciente encontra-se 

no pós-operatório de 8meses sem queixas estéticas e funcionais. O acesso 

transconjuntival mostrou-se alternativa viável e seguro para fraturas do complexo 

zigomático-orbitário, tendo como principal vantagem à estética. 
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RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: A macroglossia é uma condição incomum caracterizada pelo 

aumento da língua. Esta entidade pode ser classificada como verdadeira, quando há um 

aumento excessivo da língua, ou como relativa, quando o espaço da cavidade oral é 

insuficiente para o órgão. Este aumento pode ser causado por diversas condições, 

incluindo malformações congênitas e doenças adquiridas. As causas mais frequentes são 

as malformações vasculares e a hipertrofia muscular. A pressão da língua contra a 

mandíbula pode causar edentações na margem lateral da lingual, mordida aberta e 

prognatismo mandibular. OBJETIVO:Relatar o tratamento de paciente com macroglossia 

através da Glossectomia parcial. RELATO DE CASO: Paciente IRS, gênero masculino, 

leucoderma, 23 anos, sendo preparado para cirurgia ortognática. Após realização de 

exame físico, diagnosticou-se como portador de macroglossia. Optou-se pela 

Glossectomia parcial, devido ao paciente apresentar macroglossia verdadeira, sendo esta 

entidade, a responsável pelas recidivas de cirurgias ortognáticas em pacientes classe III. 

Considerações Finais: Quando bem indicada, apresenta ótimos resultados no que se 

refere à estabilidade do tratamento ortodôntico e ortodôntico-cirúrgico, ao re-

estabelecimento das funções de fonação, deglutição e respiração e à obtenção da 

harmonia facial, além de causar pouca ou nenhuma alteração na gustação, mobilidade e 

sensibilidade lingual. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas complexas da face podem ser consideradas como fraturas faciais 

múltiplas ou que se apresentam com características atípicas. O tratamento a ser instituído 

para esses traumas dependerá das particularidades do caso e sua escolha dependerá de 

uma análise minuciosa obtida através de exames clínico e imaginológico. O objetivo do 

presente trabalho é relatar um tratamento cirúrgico de um paciente com fratura complexa 

de face bem como discutir pontos importante a cerca do tratamento desses tipos de 

fraturas. Paciente do sexo masculino, 23 anos, vítima de acidente automobilístico, 

procurou o serviço de CTBMF do HUWC-UFC apresentando-se com assimetria facial, 

dificuldade de abertura bucal, má-oclusão dentária e mobilidade da maxila à palpação 

digital. Solicitou-se exames imaginológicos que revelaram fraturas do terço médio da face 

(fratura de maxila do tipo Le Fort I) associada a fraturas de sínfise e côndilos bilaterais. O 

paciente foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral. Realizaram-se acessos 

retro-mandibular e submentual para redução e fixação das fraturas mandibulares. Depois 

de restabelecido o arco mandibular, seguiu-se uma incisão em fundo de sulco vestibular 

superior para exposição dos traços de fraturas da maxila. As fraturas foram reduzidas e 

fixadas com placas e parafusos de titânio, empregando-se os sistemas 1,5mm e 2.0mm. O 

paciente recebeu alta hospitalar 02 dias após a cirurgia e, no pós-operatório de 01 mês, 

encontram-se com oclusão dentária satisfatória, grau de abertura bucal adequada, 

simetria facial e sem queixas dolorosas associadas. 
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RESUMO: 

 

 A deformidade dentofacial do tipo classe III esquelética pode acontecer devido a um 

retrognatismo maxilar. O qual caracteriza-se clinicamente por uma exposição inadequada 

dos dentes durante o sorriso, proeminência relativa do mento em relação ao terço médio 

facial, lábio superior retruído, deficiência da área dos rebordos infraorbitários e, 

frequentemente, a presença de má oclusão dentária de Classe III de Angle com overjet 

negativo. Tais características variam de acordo com a severidade da deformidade. A 

deficiência maxilar pode ocorrer nos planos ântero-posterior, vertical e transversal. A 

osteotomia Le Fort I tradicional é a principal técnica cirúrgica indicada para correção de 

tais deformidades envolvendo a maxila. Tal técnica é relativamente simples e associada à 

baixa morbidade e complicações pós-operatórias. Paciente A.A.G, 29 anos, gênero 

feminino, compareceu ao CEO Regional Professor Ícaro de Sousa Moreira em Sobral 

Ceará queixando-se de proeminência exacerbada do mento. Durante o exame clínico intra 

e extra-oral, observou-se lábio superior retruído, má oclusão de Classe III overjet negativo. 

Após a análise dos exames radiográficos foi diagnosticado Classe III esquelética devido 

uma deficiência maxilar. A cirurgia para correção foi realizada no Hospital Cura D’Ars, sob 

anestesia geral. A osteotomia Le Fort I foi realizada e o princípio de fixação interna rígida 

foi seguido. A paciente apresentou baixa morbidade pós-operatória, com substancial 

melhora na oclusão dentária, estética facial e estabilidade dos resultados, após 01 ano de 

acompanhamento ambulatorial. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas subcondilares da mandíbula são as que ocorrem no processo condilar 

da mandíbula, abaixo da inserção da cápsula articular. Os sinais e sintomas habituais são 

assimetria facial, dor, limitação de movimentos, dentre outros. Comumente, estas fraturas 

ocorrem por meio de impactos na sínfise mandibular ou região parassinfisiária. O presente 

trabalho tem como objetivo o relato de caso da paciente EAA, de 32 anos, gênero 

feminino, que compareceu ao CEO regional, Sobral/Ce. Relatava ter sofrido um acidente 

moto-ciclístico, sete dias antes do atendimento. Ao exame físico extra-bucal, observou-se 

uma laceração na sínfise mandibular e assimetria facial. No exame intra-bucal, pode-se 

verificar má oclusão com mordida aberta posterior contralateral, desvio da mandíbula 

durante a função, desvio da linha média para o lado contralateral no repouso, limitação da 

abertura bucal de 32,6mm, entre outros sinais e sintomas. Baseado no exame físico intra 

e extra-bucais, associado à análise dos exames radiográficos, foi diagnosticada a fratura 

subcondilar baixa direita. No planejamento do caso optou-se pela técnica cirúrgica aberta, 

utilizando o acesso retromandibular para a fixação interna rígida. A cirurgia foi realizada no 

Hospital Universitário, em Fortaleza/Ce. No pós operatório, foi constatado a recuperação 

da oclusão e a movimentação mandibular normais. A paciente encontra-se sob 

acompanhamento de dez meses. Logo, a técnica cirúrgica realizada demonstrou ser 

eficaz. A oclusão dentária e a função mastigatória foram restabelecidas e nenhum déficit 

da função motora do nervo facial. 
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RESUMO: 

 

 A mandíbula é comumente atingida por traumas de face, devido a projeção do terço 

inferior, a topografia e a anatomia. O ângulo mandibular é um dos principais sítios de 

fratura. Como tratamento para fraturas de ângulo, a técnica de Champy apresenta 

resultados satisfatórios, como o mínimo de mobilidade. Essa técnica consiste na fixação 

de uma mini-placa de não-compressão com parafusos monocorticais, posicionada sobre a 

linha obliqua externa da mandíbula. Portanto o objetivo deste trabalho é relatar um caso 

clínico de um paciente, de 28 anos, que sofreu um acidente automobilístico, fraturando o 

ângulo da mandíbula direita. Ao exame extra-bucal, observou-se uma assimetria facial na 

região de mandíbula direita. O paciente apresentava limitação de abertura bucal por 

sintomatologia dolorosa, além de deslocamento da mandíbula para o lado direito ao 

realizar o movimento. Ao exame intra-bucal, o paciente apresentou severa má oclusão, 

com mordida aberta posterior direita. Tomadas radiográficas foram realizadas para avaliar 

a posição e o grau de deslocamento dos segmentos fraturados. Confirmando a presença 

de fratura, com traço duplo, desfavorável na região de ângulo de mandíbula direita e 

segmento intermediário triangular. A técnica de Champy modificada foi realizada, sendo 

definida pelo acréscimo de uma mini-placa posicionada próxima a zona de compressão. O 

acesso extra-bucal foi evitado pelo uso do trocater. O paciente encontra-se em 

acompanhamento de 18 meses sem apresentar complicações. A oclusão e função 

mastigatória foram reestabelecidas, demostrando a eficácia da técnica. 
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RESUMO: 

 

 O transplante dentário autógeno (TDA) consiste na transferência de um dente 

extraído de um alvéolo para outro criado cirurgicamente, num mesmo indivíduo. Alguns 

critérios para a indicação dos TDA são: o grau de formação radicular do dente a ser 

transplantado, a distância mésio-distal do sitio receptor compatível com o dente doador, e 

ausência de infecção aguda no leito receptor. Portanto, o objetivo desse trabalho é relatar 

o caso clínico de um paciente, 13 anos, que compareceu à clínica de CTBMF I da 

UFC/Campus Sobral com indicação ortodôntica para exodontias dos dentes 14 e 24. Após 

o exame clínico, foi diagnosticado, que além dessas exodontias, o dente 46 apresentava 

uma extensa lesão cariosa, invadindo o espaço biológico e impossibilitando um tratamento 

restaurador. Após a análise dos critérios de indicação, o elemento 14 foi indicado para ser 

transplantado para o alvéolo da raiz mesial do 46, através da técnica de transplante 

imediato. Sob anestesia local, o dente 46 seguido pelo dente 14 foram removidos. O 

transplante foi realizado com a adaptação do elemento 14 ao alvéolo da raiz mesial do 

dente 46. O dente transplantado ficou em infra-oclusão. Para estabilidade inicial, foi 

realizada sutura em “X”, com fio de seda, sobre a face oclusal do órgão doador. O 

paciente encontra-se em acompanhamento periódico, e após um ano, o dente encontra-se 

com função normal, sem nenhum sinal ou sintoma de insucesso clínico. Concluímos que a 

técnica de transplante dentário autógeno se mostrou eficaz e uma alternativa viável para o 

tratamento de uma perda dentária. 
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RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: O trauma maxilofacial é considerado uma “epidemia” decorrente, 

em parte, do acesso à veículos motorizados mais potentes e velozes. O complexo 

zigomático é apontado como uma localização corriqueira do trauma facial, podendo, em 

casos agressivos, romper em seus 04 pontos de sustentação. OBJETIVO: Relatar a 

abordagem e fixação de fratura panfacial com acesso aos 04 pontos de sustentação 

zigomática: frontozigomático, rebordo infra-orbital, arco zigomático e crista 

zigomáticomaxilar, associado a tratamento de fratura em ângulo mandibular ipsilateral 

após 03 meses de sequela. RELATO DE CASO: Paciente CSM, gênero masculino, 26 

anos, leucoderma, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital 

Instituto Dr José Frota, após acidente motociclístico. Decorrente de quadro grave de TCE, 

permaneceu aos cuidados da Neurocirurgia por 03 meses, sendo finalmente passado aos 

cuidados da Cirurgia Bucomaxifacial . Após exames de rotina e realização de tomografia 

computadorizada com reconstrução 3D, evidenciou-se fratura do osso frontal, complexo 

zigomático esquerdo e ângulo mandibular ipsilateral. Foram utilizados os sistemas de 

fixação: lag screw, 1.5mm, 2.0mm, além de tela de titânio em assoalho orbital. Atualmente, 

o paciente encontra-se em pós-operatorio de 02 meses. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em 

casos selecionados, a abordagem e fixação de todos os pilares do osso zigomático é 

exigida, em virtude de sua projeção e destaque facial. As fraturas panfaciais são 

consideradas um desafio ao cirurgião bucomaxilofacial, principalmente quando se excede 

o tempo ideal de reparo. 179 
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RESUMO: 

 

 A exérese cirúrgica de terceiros molares é um dos procedimentos diários mais 

frequentes dos cirurgiões-dentistas e representa um procedimento padrão para estes 

profissionais. Os terceiros molares não permitem uma classificação anatômica fixa, devido 

à grande variação morfológica observada. Os superiores apresentam uma grande 

variabilidade anatômica, apresentando na anatomia radicular, uma variação de 1 a 5 

raízes independentes ou fusionadas, total ou parcialmente. Para uma correta avaliação do 

caso, tem-se como auxílio a radiografia panorâmica e para maiores detalhes, a radiografia 

periapical. O objetivo do presente trabalho visa relatar um caso clínico de remoção de 

terceiro molar superior incluso direito com 4 raízes independentes. Paciente na segunda 

década de vida, gênero masculino, normossistêmico, sem sintomatologia dolorosa, 

compareceu ao serviço odontológico para remoção do elemento 18. De acordo com a 

literatura, apenas 3,2% dos casos avaliados em um estudo, correspondendo a 5 de 155, 

apresentaram o terceiro molar superior com 4 raízes. Portanto, é possível concluir que 

apesar da baixa incidência, é necessário que o cirurgião-dentista esteja ciente deste fato, 

para realizar um bom planejamento cirúrgico e obter um diagnóstico favorável, de forma a 

evitar complicações durante e após a extração dentária. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula ocupam o segundo lugar dentre as fraturas faciais mais 

prevalentes. Dentre os fatores etiológicos dessas fraturas estão as agressões físicas, 

seguidas dos acidentes automobilísticos, práticas desportivas e ferimentos por projétil de 

arma de fogo (PAF). Devido às suas características peculiares os ferimentos por PAF 

geralmente são mais complexos à medida que não é incomum provocar perda de 

susbstância e a consequente necessidade de cirurgias reconstrutivas. Os ferimentos por 

PAF são considerados no Brasil, dentro do segmento trauma, o segundo colocado em 

causas mortis, sendo superado apenas pelos acidentes automobilísticos. O tratamento 

para tais lesões na mandíbula tem como objetivo primordial a restauração da função e da 

estética, podendo ser dividido em dois tipos: (1) tratamento tardio, em que múltiplas 

etapas de tratamento são realizadas, reservadas para os casos de defeitos extensivos 

com incerteza da vitalidade dos tecidos envolvidos e instabilidade dos sinais vitais e (2) 

tratamento imediato em um único estágio, reservado para pacientes com lesões 

localizadas e sinais vitais estabilizados, sendo esta escolha motivo de grande discussão 

na literatura. O objetivo do presente trabalho é apresentar dois casos de fratura 

mandibular ocasionadas por PAF tratados de maneira distinta. Serão abordados os 

aspectos diagnósticos, terapêuticos e legais. 

181 



182 



AUTOR: LEONARDO RAPHAEL DE CARVALHO REIS  

CO-AUTORES: RHOANA COELHO MORAIS; 

JOSÉ ARIMATEA FONTENELES DOS SANTOS JÚNIOR; 

ÉLLEN MARIA MATOS DE ANDRADE 

ORIENTADOR: LÚCIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE DEUS MOURA 
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PREVENTINTO PARA GESTANTES E BEBÊS, TERESINA-PI 

RESUMO: 

 

 O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) é um programa de 

extensão universitária do curso de odontologia, desenvolvido no Instituto de Perinatologia 

Social do Piauí, anexo da maternidade Evangelina Rosa, em Teresina. Desde sua 

implantação, em 1997, sua atuação centra-se em uma perspectiva preventiva 

promocional. Atualmente, 16 alunos do curso de odontologia da UFPI, além de estudantes 

de mestrado participam do projeto. A ideia consiste em trabalhar de forma educativa e 

preventiva tendo como público-alvo gestantes e bebês de até três meses de idade. O 

objetivo do PPGB é de conscientização de mães, sensibilizando-as da importância da 

adoção de hábitos capazes de prevenir e/ou controlar o curso de evolução das doenças 

placa-induzidas, perpetuados ao longo de gerações e de que são exemplos a cárie 

dentária e doenças periodontais. Inseridas nesse contexto, a equipe que participa do 

programa orienta e qualifica as mães para práticas em saúde bucal, visando torná-las 

competentes e interativas e, a partir da apreensão dos conhecimentos adquiridos, 

passarem a exercer, também, a função de promotoras de saúde. Em última análise, essas 

ações auxiliam na modificação de antigos costumes e construção de novos hábitos, tanto 

no ambiente familiar quanto no coletivo, obtendo, com isso, melhor qualidade de vida a 

todos. O presente trabalho tem por objetivo evidenciar em números, desde a implantação 

do projeto em 1997 até março do presente ano, o sucesso do programa, mostrando os 

grandes impactos positivos já causados à população teresinense. 
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RESUMO: 

 

 A experiência de agravos bucais é susceptível às desigualdades sociais, 

econômicas, psicológicas, demográficas e geográficas, sugerindo a existência de 

iniquidades em saúde bucal. Estas iniquidades em saúde refletem-se no acesso e 

utilização dos serviços de saúde. Foi objetivo desta pesquisa identificar os principais 

determinantes sociais relacionados com as condições de saúde bucal. Para tal, foi 

realizado um levantamento bibliográfico da base de dados SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online) dos últimos cinco anos com pesquisas que relacionassem estes 

determinantes com a experiência de cárie dentária. Os critérios de inclusão foram: artigos 

na língua portuguesa, que apresentassem estudos epidemiológicos e com análise 

estatística. As palavras chave foram: determinantes sociais, saúde bucal, iniquidades, 

desigualdades e condições socioeconômicas, totalizando 35 publicações. Os estudos 

encontrados indicam maior prevalência da doença em indivíduos com maior 

vulnerabilidade individual e social. As principais variáveis estatisticamente relacionadas 

com a cárie dentária foram: regionais, sociais, culturais, demográficas, raciais e 

intelectuais. Mesmo com as tendências à pró-equidade na atenção à saúde bucal, ainda 

há uma inter relação entre espaços e grupos que apresentaram piores indicadores sociais 

e consequentemente piores condições de saúde bucal. Pode-se concluir que estes 

achados apresentam-se como auxílio aos gestores e profissionais para uma reorientação 

ou manutenção das políticas de saúde bucal ora vigente, de forma equitativamente 

orientada. 184 
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RESUMO: 

 

 A promoção de saúde é um processo de capacitação das pessoas e da 

comunidade que tem finalidade de atuar na melhoria da sua qualidade de vida e de saúde, 

incluindo o controle sobre os determinantes de saúde. O contexto escolar é adequado 

para atividades de promoção de saúde por ser um local de aprendizado e socialização de 

crianças e geralmente apresenta um ambiente físico que permite a realização de 

atividades.Este trabalho pretende descrever a atividade educativa realizada nas escolas 

Creche Coração de Maria e na Escola Mariano Rocha, localizadas na cidade de Sobral– 

CE. Foram realizadas atividades de educação em saúde em escolares na faixa etária de 2 

a 6 anos, abordando temas relativos a saúde bucal.A atividade foi realizada de maneira 

lúdica, com adoção da metodologia da problematização e utilização de recursos teatrais e 

audiovisuais. Toda a atividade foi planejada e executada por acadêmicos do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral. No total,12 crianças de 2 

a 3 anos e 17 crianças de 4 a 6 anos participaram das atividades. Os acadêmicos 

puderam, a partir da prática vivenciada, perceber a importância da realização de 

atividades de educação em saúde no contexto escolar, e concluíram que, a partir de uma 

abordagem lúdica e problematizadora, é possível promover saúde. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO EPIDERMÓIDE POR 

ABORDAGEM INTRA-ORAL: RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 Cistos epidermóides orais representam cerca de apenas 0,01% de todos os cistos 

relacionados à cavidade oral. Apresentam etiologia incerta, onde a região de assoalho de 

boca é a mais comumente atingida. A utilização de exames ultranonográficos de forma 

complementar, de acordo com a localização anatômica dessa lesão, torna o diagnóstico 

elucidativo. O objetivo desse relato é apresentar o caso de um paciente do gênero 

masculino, 27 anos de idade, que buscou atendimento queixando-se de “uma carne 

crescida na bochecha” por tempo indeterminado. Ao exame extra-oral percebeu-se 

tumefação na região de ângulo mandibular esquerdo e de caráter assintomático. No 

exame intra-oral observou-se, em mucosa jugal esquerda, uma lesão de superfície lisa e 

de coloração semelhante à mucosa. Os achados ultrassonográficos indicavam uma lesão 

em região subcutânea medindo cerca de 2,7cm, de contornos regulares e conteúdo 

levemente heterogêneo, compatível com o diagnóstico de cisto sebáceo. Diante da 

hipótese clínica de lesão benigna, optou-se pela biópsia excisional. Realizou-se punção 

aspirativa prévia (com ausência de líquidos) e procedeu-se com a exérese da lesão e 

encaminhamento da peça para estudo anatomopatológico o qual evidenciou laudo de cisto 

epidermóide. Após dezoito meses de acompanhamento, o paciente apresenta-se sem 

queixas ou sinais clínicos de recidiva da lesão. Portanto, reforça-se a importância do 

conhecimento do cirurgião-dentista acerca das lesões orais, mesmo que atípicas em sua 

apresentação clínica e dos exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico 

dessas lesões. 186 
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ODONTOMA COMPOSTO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

RESUMO: 

 

 O odontoma é o tumor odontogênico mais comum, sendo considerado atualmente 

mais um hamartoma de crescimento do que propriamente uma neoplasia. Geralmente os 

odontomas não provocam sintomatologia, de forma que são achados radiográficos 

comuns principalmente nas duas primeiras décadas de vida. A etiologia dessa patologia é 

desconhecida, no entanto está frequentemente associada a dentes inclusos e a dentes 

supranumerários. Os odontomas são divididos em compostos e complexos; os compostos 

ocorrem com maior frequência na região anterior da maxila, enquanto que os complexos 

são encontrados em ambos maxilares, principalmente na região de molares. Esse trabalho 

objetiva descrever o diagnóstico e a abordagem cirúrgica de um caso clínico de odontoma 

composto do paciente N.C.R.S., 16 anos de idade, feoderma. A patologia foi diagnosticada 

por exame radiográfico de rotina, mostrando-se uma lesão única e circunscrita pela área 

radiolúcida entre os elementos 32 e 33, não apresentando sintomatologia dolorosa nem 

expansão óssea. O tratamento cirúrgico consistiu em biópsia excisional, com o diagnótico 

de Odontoma Composto. O paciente encontra-se em proservação há 3 meses sem sinal 

de recidiva. Diante do exposto será abordado as características clínicas, radiográficas, 

histopatológicas e conduta cirúrgica discutindo alguns aspectos relacionados ao 

diagnóstico, à etiologia e seu respectivo tratamento. 
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RESUMO: 

 

 A endodontia tem como característica a intrínseca relação com a radiologia 

odontológica, sendo que, na maioria dos casos, opta-se pelo uso de radiografias 

periapicais. Entretanto, estas possuem limitações em casos de: variações morfológicas, 

densidades ósseas vizinhas e angulações dos raios X (Bueno et al., 2007). Pensando 

nisso, surgiram as tomografias computadorizadas, dentre as quais podemos destacar a 

tomografia computadorizada cone beam (CBCT em inglês), que tem como característica a 

forma em cone da disposição dos feixes de raio X, o que significa que há uma redução de 

radiação recebida pelo paciente em relação a tomografia convencional. O objetivo do 

presente trabalho é elencar as aplicações da CBCT dentro da Endodontia. A metodologia 

consiste em revisão de literatura pertinente a CBCT e seu papel na Endodontia. Terakado 

et al., 2000, ao utilizarem a CBCT no exame de traumas dento-alveolares, determinaram a 

exata posição da fratura. Lofthag et al., 2007, compararam a determinação de canais 

usando a CBCT e radiografias periapicais, sendo que a CBCT foi capaz de mostrar canais 

não visualizados. Maini et al., 2008, puderam determinar reabsorções externas e internas 

com a cone beam. Low et al., 2008, verificaram que 34% lesões periapicais por eles 

estudadas só eram observadas por CBCT. Tsurumachi e Honda, 2007, apresentaram um 

caso onde uma lima fraturada dentro do canal teve sua exata posição determinada por 

cone beam. A tomografia computadorizada de feixe cônico mostrou-se um importante 

recurso no diagnóstico de casos de várias complexidades. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE ÂNGULO MANDIBULAR 

ATRAVÉS DA TÉCNICA DE CHAMPY – RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula são bastante comuns após traumatismos maxilofaciais, 

sendo as fraturas de ângulo, em muitos estudos, segunda mais prevalente entre as 

fraturas mandibulares. Diversas opções de tratamento para as fraturas de ângulo são 

relatadas na literatura, sendo as principais: fixação interna através de uma placa na zona 

de tensão; duas placas, sendo uma na zona de tensão e uma na zona de compressão e 

tratamento fechado com bloqueio maxilo-mandibular (BMM). A técnica de Champy 

consiste na utilização de uma placa na zona de tensão (linha oblíqua) para tratamento das 

fraturas de ângulo. O presente trabalho objetiva apresentar, através de um relato de caso, 

o tratamento aberto de fratura de ângulo mandibular pela técnica de Champy utilizando 

uma miniplaca do sistema 2.0mm na zona de tensão. Paciente E.N.S, sexo masculino, 21 

anos, vítima de agressão física, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do 

Hospital Batista Memorial, apresentando, ao exame extraoral, edema em 1/3 inferior de 

face direito e ao exame intraoral, limitação da abertura bucal, desoclusão dentária e 

discreta mobilidade dos cotos mandibulares fraturados em região posterior de mandíbula. 

Ao exame radiográfico evidenciou-se presença de fratura em região de ângulo mandibular 

associado ao elemento 48. Foi realizado acesso intraoral, redução e fixação com sistema 

2.0 pela técnica de Champy. Paciente encontra-se em pós-operatório de 4 meses, sem 

queixas. Conclui-se que a técnica de Champy é uma alternativa viável e com excelentes 

resultados para tratamento de fratura de ângulo mandibular. 
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FRATURA DE MAXILA – REVISÃO DA LITERATURA E RELATO DE 

CASO 

RESUMO: 

 

 Apesar de serem reforçados por esteios ou contrafortes, conhecidos como pilares e 

trajetórias, os ossos da face fraturam-se com frequência após fortes golpes por agressão 

ou por acidentes. As fraturas do terço médio e superior da face são quase sempre 

transversais e envolvem vários ossos. Os traços de fratura seguem as linhas de menor 

resistência, situadas entre arcos e pilares de resistência. O Francês Rene Le Fort 

classificou as fraturas de maxila em Le Fort I, II e III. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o caso clínico de um paciente vítima de um acidente automobilístico que 

resultou em uma fratura de maxila envolvendo o osso nasal, processo frontal da maxila, 

lacrimal, margem infra-orbitária, processo zigomático da maxila e processo pterigóide, 

deslocando uma porção central do viscerocrânio, palato e processo alveolar. O paciente 

foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral, com fixação da maxila em seus 

pilares de sustenção e margem infra-orbital esquerda. O paciente teve uma excelente 

evolução, sem queixas funcionais ou complicações pós-operatórias. 
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DERIVAÇÃO SUBMENTUAL DA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL: 

MODIFICAÇÃO DA TÉCNICA NO TRATAMENTO DE TRAUMA 

COMPLEXO BUCOMAXILOFACIAL 

RESUMO: 

 

 O manejo cirúrgico do trauma bucomaxilofacial pode envolver os terços médio e 

inferior da face simultaneamente, através de redução óssea e fixação interna rígida. A 

eleição do tipo de intubação traqueal deve ser realizada de acordo com vários aspectos, 

dentre esses, a manipulação dos ossos da face e bloqueio intermaxilar transoperatório. A 

derivação submentual da intubação orotraqueal tornou-se uma alternativa em pacientes 

politraumatizados, que não podem submeter-se à intubação convencional e requerem 

controle pós-operatório das vias aéreas por um período curto de tempo. O presente 

trabalho visa a relatar uma proposta de modificação da técnica de derivação submentual, 

realizada no serviço de cirurgia bucomaxilofacial do Instituto Dr. José Frota, com o objetivo 

de minimizar o risco de apnéia durante a realização. Após intubação orotraqueal com tubo 

aramado de diâmetro 7.5, foram realizadas incisões extra e intra orais e divulsionamento 

rombo em região submentual, comunicando os meios intra e extra-orais. Um cilindro rígido 

foi confeccionado a partir de uma seringa hipodérmica descartável de 10ml, o qual atuou 

como guia de passagem do tubo orotraqueal. A modificação da técnica reduziu o período 

de apnéia do paciente e tornou menos traumática a passagem transcutânea do tubo, 

assim como minimizou a entrada de saliva e sangue no interior do tubo durante a 

derivação. A manutenção da oclusão dentária e o acesso às fraturas facais, sem a 

interferência do tubo traqueal, foram conseguidos e o tratamento cirúrgico realizado sem 

intercorrências. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO COMPLEXO ORBITO-ZIGOMÁTICO 

ATRAVÉS DE ABORDAGEM TRANSCONJUNTIVAL 

RESUMO: 

 

 Os estudos de prevalência das fraturas faciais indicam que as fraturas zigomático-

orbitais são as mais comuns do terço médio da face. No tratamento destas fraturas 

quando se utiliza como ponto de fixação a borda infraorbital ou quando necessita explorar 

o assoalho orbitário, pode-se utilizar quatro tipos de acessos: o transconjuntival (com ou 

sem cantotomia); e os cutâneos transpalpebrais, que são o subciliar, o subtarsal e o 

infraorbital. O objetivo deste trabalho consiste no relato de caso do tratamento de fratura 

do complexo orbito-zigomático através do acesso trans-conjuntival. Paciente do sexo 

masculino, 38 anos, vítima de queda de altura de 5 metros. Evoluiu com fratura do 

complexo órbito-zigomático-maxilar, onde, no pré-operatório, não relatou queixas visuais; 

apresentava-se com o quadro de dor, edema, equimose, perda de projeção antero-

posterior do zigoma, limitação de abertura bucal e paralisia hemifacial decorrente de 

provável injúria do nervo facial (ramo zigomático). Foi utilizado o sistema de fixação 

1.5mm nas suturas zigomáticofrontal e no rebordo infra-orbitário. O paciente encontra-se 

no pós-operatório de 8meses sem queixas estéticas e funcionais. O acesso 

transconjuntival mostrou-se alternativa viável e seguro para fraturas do complexo 

zigomático-orbitário, tendo como principal vantagem à estética. 
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RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: A macroglossia é uma condição incomum caracterizada pelo 

aumento da língua. Esta entidade pode ser classificada como verdadeira, quando há um 

aumento excessivo da língua, ou como relativa, quando o espaço da cavidade oral é 

insuficiente para o órgão. Este aumento pode ser causado por diversas condições, 

incluindo malformações congênitas e doenças adquiridas. As causas mais frequentes são 

as malformações vasculares e a hipertrofia muscular. A pressão da língua contra a 

mandíbula pode causar edentações na margem lateral da lingual, mordida aberta e 

prognatismo mandibular. OBJETIVO:Relatar o tratamento de paciente com macroglossia 

através da Glossectomia parcial. RELATO DE CASO: Paciente IRS, gênero masculino, 

leucoderma, 23 anos, sendo preparado para cirurgia ortognática. Após realização de 

exame físico, diagnosticou-se como portador de macroglossia. Optou-se pela 

Glossectomia parcial, devido ao paciente apresentar macroglossia verdadeira, sendo esta 

entidade, a responsável pelas recidivas de cirurgias ortognáticas em pacientes classe III. 

Considerações Finais: Quando bem indicada, apresenta ótimos resultados no que se 

refere à estabilidade do tratamento ortodôntico e ortodôntico-cirúrgico, ao re-

estabelecimento das funções de fonação, deglutição e respiração e à obtenção da 

harmonia facial, além de causar pouca ou nenhuma alteração na gustação, mobilidade e 

sensibilidade lingual. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURAS COMPLEXAS DA FACE: 
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RESUMO: 

 

 As fraturas complexas da face podem ser consideradas como fraturas faciais 

múltiplas ou que se apresentam com características atípicas. O tratamento a ser instituído 

para esses traumas dependerá das particularidades do caso e sua escolha dependerá de 

uma análise minuciosa obtida através de exames clínico e imaginológico. O objetivo do 

presente trabalho é relatar um tratamento cirúrgico de um paciente com fratura complexa 

de face bem como discutir pontos importante a cerca do tratamento desses tipos de 

fraturas. Paciente do sexo masculino, 23 anos, vítima de acidente automobilístico, 

procurou o serviço de CTBMF do HUWC-UFC apresentando-se com assimetria facial, 

dificuldade de abertura bucal, má-oclusão dentária e mobilidade da maxila à palpação 

digital. Solicitou-se exames imaginológicos que revelaram fraturas do terço médio da face 

(fratura de maxila do tipo Le Fort I) associada a fraturas de sínfise e côndilos bilaterais. O 

paciente foi submetido a tratamento cirúrgico sob anestesia geral. Realizaram-se acessos 

retro-mandibular e submentual para redução e fixação das fraturas mandibulares. Depois 

de restabelecido o arco mandibular, seguiu-se uma incisão em fundo de sulco vestibular 

superior para exposição dos traços de fraturas da maxila. As fraturas foram reduzidas e 

fixadas com placas e parafusos de titânio, empregando-se os sistemas 1,5mm e 2.0mm. O 

paciente recebeu alta hospitalar 02 dias após a cirurgia e, no pós-operatório de 01 mês, 

encontram-se com oclusão dentária satisfatória, grau de abertura bucal adequada, 

simetria facial e sem queixas dolorosas associadas. 
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RESUMO: 

 

 A deformidade dentofacial do tipo classe III esquelética pode acontecer devido a um 

retrognatismo maxilar. O qual caracteriza-se clinicamente por uma exposição inadequada 

dos dentes durante o sorriso, proeminência relativa do mento em relação ao terço médio 

facial, lábio superior retruído, deficiência da área dos rebordos infraorbitários e, 

frequentemente, a presença de má oclusão dentária de Classe III de Angle com overjet 

negativo. Tais características variam de acordo com a severidade da deformidade. A 

deficiência maxilar pode ocorrer nos planos ântero-posterior, vertical e transversal. A 

osteotomia Le Fort I tradicional é a principal técnica cirúrgica indicada para correção de 

tais deformidades envolvendo a maxila. Tal técnica é relativamente simples e associada à 

baixa morbidade e complicações pós-operatórias. Paciente A.A.G, 29 anos, gênero 

feminino, compareceu ao CEO Regional Professor Ícaro de Sousa Moreira em Sobral 

Ceará queixando-se de proeminência exacerbada do mento. Durante o exame clínico intra 

e extra-oral, observou-se lábio superior retruído, má oclusão de Classe III overjet negativo. 

Após a análise dos exames radiográficos foi diagnosticado Classe III esquelética devido 

uma deficiência maxilar. A cirurgia para correção foi realizada no Hospital Cura D’Ars, sob 

anestesia geral. A osteotomia Le Fort I foi realizada e o princípio de fixação interna rígida 

foi seguido. A paciente apresentou baixa morbidade pós-operatória, com substancial 

melhora na oclusão dentária, estética facial e estabilidade dos resultados, após 01 ano de 

acompanhamento ambulatorial. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas subcondilares da mandíbula são as que ocorrem no processo condilar 

da mandíbula, abaixo da inserção da cápsula articular. Os sinais e sintomas habituais são 

assimetria facial, dor, limitação de movimentos, dentre outros. Comumente, estas fraturas 

ocorrem por meio de impactos na sínfise mandibular ou região parassinfisiária. O presente 

trabalho tem como objetivo o relato de caso da paciente EAA, de 32 anos, gênero 

feminino, que compareceu ao CEO regional, Sobral/Ce. Relatava ter sofrido um acidente 

moto-ciclístico, sete dias antes do atendimento. Ao exame físico extra-bucal, observou-se 

uma laceração na sínfise mandibular e assimetria facial. No exame intra-bucal, pode-se 

verificar má oclusão com mordida aberta posterior contralateral, desvio da mandíbula 

durante a função, desvio da linha média para o lado contralateral no repouso, limitação da 

abertura bucal de 32,6mm, entre outros sinais e sintomas. Baseado no exame físico intra 

e extra-bucais, associado à análise dos exames radiográficos, foi diagnosticada a fratura 

subcondilar baixa direita. No planejamento do caso optou-se pela técnica cirúrgica aberta, 

utilizando o acesso retromandibular para a fixação interna rígida. A cirurgia foi realizada no 

Hospital Universitário, em Fortaleza/Ce. No pós operatório, foi constatado a recuperação 

da oclusão e a movimentação mandibular normais. A paciente encontra-se sob 

acompanhamento de dez meses. Logo, a técnica cirúrgica realizada demonstrou ser 

eficaz. A oclusão dentária e a função mastigatória foram restabelecidas e nenhum déficit 

da função motora do nervo facial. 
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RESUMO: 

 

 A mandíbula é comumente atingida por traumas de face, devido a projeção do terço 

inferior, a topografia e a anatomia. O ângulo mandibular é um dos principais sítios de 

fratura. Como tratamento para fraturas de ângulo, a técnica de Champy apresenta 

resultados satisfatórios, como o mínimo de mobilidade. Essa técnica consiste na fixação 

de uma mini-placa de não-compressão com parafusos monocorticais, posicionada sobre a 

linha obliqua externa da mandíbula. Portanto o objetivo deste trabalho é relatar um caso 

clínico de um paciente, de 28 anos, que sofreu um acidente automobilístico, fraturando o 

ângulo da mandíbula direita. Ao exame extra-bucal, observou-se uma assimetria facial na 

região de mandíbula direita. O paciente apresentava limitação de abertura bucal por 

sintomatologia dolorosa, além de deslocamento da mandíbula para o lado direito ao 

realizar o movimento. Ao exame intra-bucal, o paciente apresentou severa má oclusão, 

com mordida aberta posterior direita. Tomadas radiográficas foram realizadas para avaliar 

a posição e o grau de deslocamento dos segmentos fraturados. Confirmando a presença 

de fratura, com traço duplo, desfavorável na região de ângulo de mandíbula direita e 

segmento intermediário triangular. A técnica de Champy modificada foi realizada, sendo 

definida pelo acréscimo de uma mini-placa posicionada próxima a zona de compressão. O 

acesso extra-bucal foi evitado pelo uso do trocater. O paciente encontra-se em 

acompanhamento de 18 meses sem apresentar complicações. A oclusão e função 

mastigatória foram reestabelecidas, demostrando a eficácia da técnica. 
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TRANSPLANTE DENTÁRIO AUTÓGENO DE UM PRÉ-MOLAR SUPERIOR 

PARA O ALVÉOLO DE UM MOLAR INFERIOR: RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 O transplante dentário autógeno (TDA) consiste na transferência de um dente 

extraído de um alvéolo para outro criado cirurgicamente, num mesmo indivíduo. Alguns 

critérios para a indicação dos TDA são: o grau de formação radicular do dente a ser 

transplantado, a distância mésio-distal do sitio receptor compatível com o dente doador, e 

ausência de infecção aguda no leito receptor. Portanto, o objetivo desse trabalho é relatar 

o caso clínico de um paciente, 13 anos, que compareceu à clínica de CTBMF I da 

UFC/Campus Sobral com indicação ortodôntica para exodontias dos dentes 14 e 24. Após 

o exame clínico, foi diagnosticado, que além dessas exodontias, o dente 46 apresentava 

uma extensa lesão cariosa, invadindo o espaço biológico e impossibilitando um tratamento 

restaurador. Após a análise dos critérios de indicação, o elemento 14 foi indicado para ser 

transplantado para o alvéolo da raiz mesial do 46, através da técnica de transplante 

imediato. Sob anestesia local, o dente 46 seguido pelo dente 14 foram removidos. O 

transplante foi realizado com a adaptação do elemento 14 ao alvéolo da raiz mesial do 

dente 46. O dente transplantado ficou em infra-oclusão. Para estabilidade inicial, foi 

realizada sutura em “X”, com fio de seda, sobre a face oclusal do órgão doador. O 

paciente encontra-se em acompanhamento periódico, e após um ano, o dente encontra-se 

com função normal, sem nenhum sinal ou sintoma de insucesso clínico. Concluímos que a 

técnica de transplante dentário autógeno se mostrou eficaz e uma alternativa viável para o 

tratamento de uma perda dentária. 
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RESUMO: 

 

 INTRODUÇÃO: O trauma maxilofacial é considerado uma “epidemia” decorrente, 

em parte, do acesso à veículos motorizados mais potentes e velozes. O complexo 

zigomático é apontado como uma localização corriqueira do trauma facial, podendo, em 

casos agressivos, romper em seus 04 pontos de sustentação. OBJETIVO: Relatar a 

abordagem e fixação de fratura panfacial com acesso aos 04 pontos de sustentação 

zigomática: frontozigomático, rebordo infra-orbital, arco zigomático e crista 

zigomáticomaxilar, associado a tratamento de fratura em ângulo mandibular ipsilateral 

após 03 meses de sequela. RELATO DE CASO: Paciente CSM, gênero masculino, 26 

anos, leucoderma, compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital 

Instituto Dr José Frota, após acidente motociclístico. Decorrente de quadro grave de TCE, 

permaneceu aos cuidados da Neurocirurgia por 03 meses, sendo finalmente passado aos 

cuidados da Cirurgia Bucomaxifacial . Após exames de rotina e realização de tomografia 

computadorizada com reconstrução 3D, evidenciou-se fratura do osso frontal, complexo 

zigomático esquerdo e ângulo mandibular ipsilateral. Foram utilizados os sistemas de 

fixação: lag screw, 1.5mm, 2.0mm, além de tela de titânio em assoalho orbital. Atualmente, 

o paciente encontra-se em pós-operatorio de 02 meses. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em 

casos selecionados, a abordagem e fixação de todos os pilares do osso zigomático é 

exigida, em virtude de sua projeção e destaque facial. As fraturas panfaciais são 

consideradas um desafio ao cirurgião bucomaxilofacial, principalmente quando se excede 

o tempo ideal de reparo. 199 
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EXODONTIA DE TERCEIRO MOLAR SUPERIOR INCLUSO COM 4 

RAÍZES INDEPENDENTES: RELATO DE CASO 

RESUMO: 

 

 A exérese cirúrgica de terceiros molares é um dos procedimentos diários mais 

frequentes dos cirurgiões-dentistas e representa um procedimento padrão para estes 

profissionais. Os terceiros molares não permitem uma classificação anatômica fixa, devido 

à grande variação morfológica observada. Os superiores apresentam uma grande 

variabilidade anatômica, apresentando na anatomia radicular, uma variação de 1 a 5 

raízes independentes ou fusionadas, total ou parcialmente. Para uma correta avaliação do 

caso, tem-se como auxílio a radiografia panorâmica e para maiores detalhes, a radiografia 

periapical. O objetivo do presente trabalho visa relatar um caso clínico de remoção de 

terceiro molar superior incluso direito com 4 raízes independentes. Paciente na segunda 

década de vida, gênero masculino, normossistêmico, sem sintomatologia dolorosa, 

compareceu ao serviço odontológico para remoção do elemento 18. De acordo com a 

literatura, apenas 3,2% dos casos avaliados em um estudo, correspondendo a 5 de 155, 

apresentaram o terceiro molar superior com 4 raízes. Portanto, é possível concluir que 

apesar da baixa incidência, é necessário que o cirurgião-dentista esteja ciente deste fato, 

para realizar um bom planejamento cirúrgico e obter um diagnóstico favorável, de forma a 

evitar complicações durante e após a extração dentária. 
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RESUMO: 

 

 As fraturas de mandíbula ocupam o segundo lugar dentre as fraturas faciais mais 

prevalentes. Dentre os fatores etiológicos dessas fraturas estão as agressões físicas, 

seguidas dos acidentes automobilísticos, práticas desportivas e ferimentos por projétil de 

arma de fogo (PAF). Devido às suas características peculiares os ferimentos por PAF 

geralmente são mais complexos à medida que não é incomum provocar perda de 

susbstância e a consequente necessidade de cirurgias reconstrutivas. Os ferimentos por 

PAF são considerados no Brasil, dentro do segmento trauma, o segundo colocado em 

causas mortis, sendo superado apenas pelos acidentes automobilísticos. O tratamento 

para tais lesões na mandíbula tem como objetivo primordial a restauração da função e da 

estética, podendo ser dividido em dois tipos: (1) tratamento tardio, em que múltiplas 

etapas de tratamento são realizadas, reservadas para os casos de defeitos extensivos 

com incerteza da vitalidade dos tecidos envolvidos e instabilidade dos sinais vitais e (2) 

tratamento imediato em um único estágio, reservado para pacientes com lesões 

localizadas e sinais vitais estabilizados, sendo esta escolha motivo de grande discussão 

na literatura. O objetivo do presente trabalho é apresentar dois casos de fratura 

mandibular ocasionadas por PAF tratados de maneira distinta. Serão abordados os 

aspectos diagnósticos, terapêuticos e legais. 
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SAÚDE BUCAL 

RESUMO: 

 

 A promoção da saúde bucal e seus métodos mais eficazes ainda são um desafio 

para os profissionais da saúde. O estudo tem como objetivo identificar a percepção de 

hábitos e produtos de saúde bucal em diferentes grupos do município de sobral. Analisou-

se que: a população foi o grupo que escova em menor freqüência e é o grupo que menos 

afirmou utilizar fio dental. Os estudantes são os que utilizam o fio dental em menor 

freqüência. Os dentistas foram o grupo que menos afirmaram utilizar o enxaguante bucal e 

os que utilizam em menor freqüência. A população é a que mais escolhe seu enxaguante 

bucal pela ardência ou sabor e é o grupo que mais já utilizou bicarbonato de sódio durante 

a higiene bucal seguida por metade dos dentistas. Os estudantes são os mais afirmaram ir 

ao dentista regularmente. A população é grupo que apresentou maior motivação pela dor e 

os estudantes, por tratamento. Realizou-se um teste piloto, contendo 13 perguntas com o 

intuito de verificar a qualidade do questionário. A pesquisa foi realizada com 3 grupos 

amostrais distintos, distribuídos em: estudantes população e dentistas; contendo 20 

integrantes cada. O estudo foi aplicado por estudantes do 1 semestre de odontologia da 

Universidade Federal do Ceará, e os dados foram apresentados através de uma analise 

descritiva simples. Concluiu-se que apenas o conhecimento não é o suficiente para que 

haja a adoção dos hábitos e produtos de higiene bucal, tendo em vista, a partir do estudo, 

que mesmo os profissionais da área não corresponderam em sua totalidade ao modelo 

padrão de saúde bucal indicado pelos mesmos. 
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RESUMO: 

 

 A saúde bucal faz parte da saúde geral do indivíduo e a educação em saúde bucal 

deveria iniciar-se nos primeiros anos de vida. Cuidados simples, como a escovação dos 

dentes, o uso do fio dental e visitas periódicas ao dentista, podem evitar as doenças mais 

comuns na cavidade bucal: a cárie e a doença periodontal, por exemplo. Este estudo 

objetivou avaliar as condições de saúde bucal dos acadêmicos do segundo semestre do 

curso de graduação em Biologia do Instituto de Estudos e Pesquisa do Vale do Acaraú, no 

campus da cidade de Guaraciaba do Norte – Ce. O estudo foi descritivo, de abordagem 

quantitativa, realizado com 35 indivíduos, em abril de 2013. Dentre os resultados, 

destacam-se a maior parte da amostra constituída de homens (54,2%), com média de 

idade de 22 anos. Sobre acesso aos serviços de saúde bucal, 54,3% afirmaram que tem 

acesso apenas a tratamento odontológico em clínicas particulares, sendo que 48,5% vão 

ao dentista pelo menos a cada 6 meses. Dentre os tratamentos mais comuns destacam-se 

restauração dental, extração, aplicação de flúor e tratamento ortodôntico. Além disso, 20% 

afirmaram que tem medo de ir ao dentista. Quanto aos hábitos de higiene bucal, 85,7% 

afirmam que escovam os dentes de 2-3 vezes por dia, 68,5% costumam usar fio dental, 

enquanto que 60% não utilizam enxaguatório bucal com frequência. Desta forma, os 

dados demonstram que há a necessidade de um aumento da promoção da saúde bucal, 

com medidas de mudança de hábitos de higiene bucal, bem como, a necessidade de 

aumento do acesso da população ao atendimento gratuito. 
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RESUMO: 

 

 Considerando-se a saúde bucal como parte integrante e indissociável da saúde 

geral, a infância e a adolescência são os períodos que pode ser considerados os mais 

importantes para o futuro da saúde bucal do indivíduo. Desta forma, este estudo objetivou 

avaliar as condições de saúde bucal dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da E. Est. de 

Ens. Profissional Monsenhor Expedito da Silveira de Sousa, na cidade de Camocim – Ce. 

O estudo foi descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com 141 indivíduos, em abril 

de 2013. A idade média dos entrevistados é de 17 anos. Os resultados demonstraram que 

84,4% vão ao dentista de 2-3 vezes por ano, sendo que 26,2% já apresentaram pelo 

menos uma vez cárie dental, e 4,9% usam algum tipo de prótese dental. 54,6% tem 

acesso a tratamento odontológico apenas particular, além disso, 18,4% afirmam ter medo 

de ir ao dentista. Dentre os tratamentos destacam-se extração e restauração dental, além 

da aplicação de flúor, outro procedimento citado é o tratamento ortodôntico. Com relação 

aos hábitos de higiene, 61% trocam a escova de dentes a cada 3 meses pelo menos, 

84,4% escovam os dentes de 2-3 vezes por dia. O fio dental é usado com frequência por 

52,5%, enquanto o uso frequente de enxaguatório bucal foi relatado por apenas 38,3% 

dos entrevistados. Em conclusão, os dados demonstram que há a necessidade de efetivar 

a educação em saúde bucal nas escolas, baseando-se em uma abordagem integrada e 

multiprofissional que inclua os meios de comunicação social, os profissionais de saúde em 

geral, bem como, o que inclui professores da educação básica. 
205 



AUTOR: RHOANA COELHO MORAIS  

CO-AUTORES: LEONARDO RAPHAEL CARVALHO REIS; 

THAIANE OLIVEIRA FERREIRA 

ORIENTADOR: JOSÉ JACKSON DO NASCIMENTO COSTA 

EMERGÊNCIAS MÉDICAS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E A 

(IN)SEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS. 

RESUMO: 

 

 A emergência consiste em agravo a saúde com iminente risco de vida. Este evento 

caracteriza-se por ser uma situação imprevista, na qual não pode haver demora no 

atendimento. Desta forma não cabe discutir de quem é o domínio da execução, mas sim 

avaliar a habilidade e competência dos agentes em ação, para solucionar de forma 

adequada o caso. Este trabalho tem como objetivo revisar e discutir as principais 

ocorrências de emergências médicas em consultório odontológico, assim como o manejo 

indicado para tais situações. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados PubMed, BBO, Google Scholar, utilizando as seguintes palavras-chave nos idiomas 

português e inglês:”tratamento de emergência”, “identificação da emergência”, 

“odontologia”. Selecionaram-se referências mais atuais (2000-2012) , além de trabalhos 

clássicos de importância histórica para discussão do assunto. Observou-se que a maioria 

dos estudos apontam uma elevação no número de emergências médicas, sendo a 

síncope responsável pela maioria das ocorrências, associada a uma grande insegurança e 

incapacitação dos cirurgiões-dentistas no enfrentamento destas situações. Conclui-se, que 

a grande insegurança dos cirurgiões-dentistas no enfrentamento das situações médicas 

emergenciais pode ser consequência de um inadequado preparo durante a graduação e 

uma falta de capacitação durante o exercício da profissão. 
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RESUMO: 

 

 Após um período de limitação ao acesso à saúde, surge o Sistema Único de Saúde 

(SUS), garantindo o acesso universal e integral. O objetivo do trabalho é relatar a 

experiência dos alunos de Odontologia da UFC ao visitar as Unidades de Saúde do 

município de Sobral. Trata-se de um relato de experiência de visitas às Unidades Básicas 

de Saúde e às famílias adscritas sob a supervisão das professoras de Saúde Coletiva I. 

Os bairros visitados foram: Pedrinhas, Vila União, Terrenos Novos e Dom Expedito. 

Constatou-se que, embora a demanda seja grande e haja problemas estruturais, os 

profissionais se organizam a fim de garantir a assistência e o cumprimento dos princípios 

do SUS. Por exemplo, há Unidades que reservam dias da semana para priorizar o 

atendimento de gestantes, hipertensos, diabéticos e escolares ou de territórios 

socialmente mais precários, garantindo a equidade na atenção. Após as visitas, foi 

realizada uma roda de conversa entre alunos e professores, onde os alunos puderam 

expor suas percepções e relacioná-las com a teoria. Nesse momento, os alunos 

confessaram ter uma visão preconceituosa do SUS, caracterizando-o antes como falho e 

utópico, mas que puderam vivenciar uma realidade diferente, pois, mesmo com 

dificuldades estruturais ou administrativas, é considerável a quantidade de pessoas 

beneficiadas diariamente. Apesar das críticas, o SUS é uma conquista da população e se 

deve entender que ele ainda está em desenvolvimento. Portanto, não se pode trabalhar 

com eficiência na área da saúde sem entender e colaborar com o SUS, que tanto faz 

diante de muitos obstáculos. 207 
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RESUMO: 

 

 A gestação é um período cercado de mudanças físicas, hormonais e psicológicas 

que podem dar origem a diversas dúvidas. Considera-se importante para a prevenção de 

agravos ao binômio mãe-filho que estas dúvidas sejam sanadas, indicando estratégias de 

adaptação e promovendo a saúde materno-infantil. O cirurgião-dentista exerce papel 

fundamental ao avaliar periodicamente as parturientes e orientá-las sobre o autocuidado 

com sua saúde oral e cuidados com o recém-nascido. A informação sobre saúde bucal, 

quando dinamicamente transmitida, acarreta na motivação em manter bons hábitos. 

Partindo desse princípio, espera-se que o profissional de Odontologia contribua com a 

educação em saúde, desmistificando medos e mitos quanto ao atendimento odontológico 

na gravidez. Temos por objetivo relatar a experiência vivida em Centros de Saúde da 

Família, frisando a importância da participação ativa do cirurgião-dentista em reuniões 

com gestantes. Durante os encontros, a equipe de Odontologia promoveu diversas 

atividades educativas como a distribuição de panfletos, palestras, oficinas e dinâmicas em 

grupo. As ações foram realizadas de forma multiprofissional e a cada encontro um grupo 

liderava as atividades. Os momentos de reflexão, educação e motivação vividos com as 

gestantes trouxeram resultados significativos, revelando uma ferramenta simples e 

transformadora. Notamos o desempenho das gestantes em manter o cuidado com a 

saúde bucal, o aumento do interesse e da procura pelo atendimento odontológico e a 

motivação em disseminar os conhecimentos adquiridos. 
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RESUMO: 

 

 A quimioterapia antineoplásica é um método que usa compostos químicos no 

tratamento de neoplasias malignas e leva à ruptura do epitélio oral devido à ação tóxica do 

regime mieloablativo, promovendo o surgimento de mucosites orais. Essa resposta 

inflamatória apresenta eritema, ulceração, queimação, edema, dor e suscetibilidade a 

infecções, promovendo dificuldade de mastigação e deglutição. Não há consenso quanto 

ao protocolo mais eficaz de tratamento dessa manifestação, sendo os antibacterianos 

tópicos, as vitaminas, os fatores de crescimento e a crioterapia os tratamentos mais 

comuns. O uso do Laser de Baixa Potência (LBP) destaca-se no tratamento de mucosites 

orais, pois possui efeitos analgésico, anti-inflamatório e reparador tecidual. Assim, o 

propósito desse trabalho foi correlacionar a LBP como terapêutica viável de mucosite 

orais. Então, buscou-se ensaios clínicos randomizados e controlados, utilizando os 

descritores “mucosites orais, laserterapia de baixa potência e antineoplásicos” em Inglês e 

Português nos indexadores PUBMED e SciELO, de cuja disponibilidade de artigos 

publicados de 2006 a 2013, selecionou-se seis ensaios clínicos após a leitura de títulos e 

resumos. Observou-se que a LBP reduziu a hiperalgesia, grau de mucosite oral e tempo 

de cicatrização. Assim, a LBP é indicada no tratamento da mucosite oral, podendo ser 

usada isoladamente ou associada a tratamento medicamentoso, proporcionando alívio da 

dor, maior conforto ao paciente, controle da inflamação, manutenção da integridade da 

mucosa e melhor reparação tecidual. 
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RESUMO: 

 

 A crescente demanda de fármacos utilizados em clínicas, consultórios e 

ambulatórios por profissionais da área odontológica, ou mesmo outros medicamentos 

utilizados para tratamentos sistêmicos, fazem com que seja necessária uma atenção 

constante com a terapêutica medicamentosa nos cursos de formação em Odontologia. 

Esse trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a segurança que 

os acadêmicos de odontologia têm a respeito da prescrição de medicamentos, Para isso 

realizou-se um levantamento bibliográfico na base de dados Lilacs, Scielo e PUBMED 

entre os anos de 2003 a 2013, utilizando como descritores: prescrição, medicamento, 

aluno e odontologia. Sendo encontrado ao todo cinco estudos com esse tema. Os 

resultados observados mostram que os acadêmicos sentem necessidade de diversas 

informações a respeito de conhecimentos farmacológicos. Alguns cursos de bacharelado 

em odontologia pouco enfatizam a prescrição medicamentosa e a associação da 

farmacologia básica à prática odontológica. Os estudos apontam ainda para necessidade 

de aprimoramento dos conteúdos acadêmicos e formas de abordagem, com mudanças 

nas metodologias de ensino, acoplando a teoria com a prática. Os acadêmicos de 

odontologia com informações e educação adequadas sobre uso de medicamentos podem 

se conscientizar de seus atos e refletir sobre seu papel profissional na sociedade e no uso 

de medicamentos em uma perspectiva ampliada. 
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CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS. 

RESUMO: 

 

 Introdução: Crianças de 0 a 3 anos apresentam uma forte dependência em relação 

aos pais, uma vez que estão em pleno desenvolvimento cognitivo. Nesse contexto, os pais 

inserem-se como principais promotores da saúde bucal. Os estudos sobre a adesão dos 

pais às ações preventivo/educativas, na primeira infância, têm potencial em contribuir com 

a promoção da saúde bucal. Metodologia: Realizou-se um exercício de busca na literatura, 

nas bases Medline e Scielo, sobre a adesão dos pais, na promoção da saúde bucal de 

crianças de 0 a 3 anos, com o critério de inclusão: materiais publicados em português, a 

partir de 2000, com assuntos relacionados à promoção em saúde bucal e odontopediatria. 

Resultados: Com o estudo, foi observado que, nos locais onde foram feitas ações 

educativas/preventivas de saúde bucal com os pais, houve uma significativa melhoria da 

saúde bucal em bebês, apresentando, inclusive, redução da doença cárie. Além disso, foi 

observada a carência dessas ações em diversas comunidades e sua relação direta com a 

alta prevalência de cárie em bebês nesses locais. Conclusão: As ações 

preventivo/educativas, na primeira infância, realizadas com a adesão dos pais, 

potencialmente contribuem com a promoção de saúde bucal. 

211 



AUTOR: RAYANE MARTINS TOMAS CANTILHO CASTELO 

CO-AUTORES: JULIANA DOMINGOS DE MELO; 

MARCOS BRUNO ARAÚJO; 

JOSÉ JAMES NEGREIROS 

ORIENTADOR: FRANCISCO CÉSAR BARROSO BARBOSA 

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA EM SITUAÇÕES DE RISCO PARA 

ENDOCARDITE INFECCIOSA 

RESUMO: 

 

 A endocardite infecciosa é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, na qual 

profilaxia antibiótica, especialmente em pacientes de risco, durante o tratamento 

odontológico exerce papel fundamental, apesar de muitas vezes ser negligenciada ou 

esquecida pelos profissionais no dia-a-dia. Em indivíduos saudáveis, a bacteremia não 

tem maiores consequências; porém, em indivíduos considerados de alto risco, como os 

doentes imunodeprimidos ou valvulopatas ou ainda, aqueles portadores de próteses 

cardíacas, a endocardite pode ser desencadeada se não houver prevenção. Sua 

sintomatologia é vaga e insidiosa, incluindo febre, debilidade, perda de peso, dispnéia, 

anorexia e petéquias. O presente estudo se propõe a analisar a atenção odontológica em 

situações de risco para endocardite infecciosa. Para tanto, realizou-se levantamento 

bibliográfico nas bases de dados Pubmed, Scielo e Medline, com palavras-chaves 

“infective endocarditis and dental procedures” nos anos de 2008 a 2012. Concluindo-se 

que procedimentos odontológicos com excessivo sangramento em pacientes suscetíveis, 

a adoção de medidas profiláticas envolvendo uso de antibióticos é uma prática coerente. 

Aliado a isso, uma rigorosa higienização prévia, contribui para a redução do risco em 

potencial e para o sucesso profilático perante essa infecção. No entanto, uma das 

melhores maneiras de se prevenir a endocardite infecciosa é realização de anamnese 

rigorosa, identificando de forma individualizada os pacientes de risco, evitando a 

banalização do uso de antibióticos e restringindo o seu uso nos casos de estrita 

necessidade. 212 
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RESUMO: 

 

 Insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que consiste na perda da 

função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de realizar as funções 

reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, consequentemente essas 

substâncias ficam acumuladas nos líquidos corporais levando a um rompimento das 

funções endócrinas e metabólicas. A IRC pertence ao grupo de doenças com alta 

morbidade e mortalidade, sendo imprescindível que o cirurgião-dentista (CD) esteja ciente 

dessa patologia e de suas complicações sistêmicas e orais. Este trabalho visa destacar a 

necessidade de um olhar interdisciplinar do CD no tratamento de pacientes com IRC. Para 

tanto, realizou-se levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas (PUBMED e 

LILACS) entre os anos de 2007 a 2012. Observando-se que as manifestações sistêmicas, 

tais como distúrbios hematológicos, síndrome urêmica, supressão imunológica, acidose 

metabólica e outras podem refletir diretamente na saúde oral dos pacientes, tais como a 

formação acentuada de cálculos, alta concentração de ureia na saliva, xerostomia, 

halitose, sangramento gengival, perda da lâmina dura e mobilidade dentária. Dessa forma, 

cabe ao CD capacitar-se para saber reconhecer e cuidar de um paciente nefropata, pois 

devido a incansáveis sessões de hemodiálise estes pacientes tornam-se vulneráveis e 

merecem receber atendimento odontológico diferenciado a fim de minimizar os transtornos 

psicoemocionais ocasionados pela IRC, melhorando assim sua saúde geral e qualidade 

de vida e promovendo a inclusão social desses indivíduos. 
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função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de realizar as funções 

reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, consequentemente essas 

substâncias ficam acumuladas nos líquidos corporais levando a um rompimento das 

funções endócrinas e metabólicas. A IRC pertence ao grupo de doenças com alta 

morbidade e mortalidade, sendo imprescindível que o cirurgião-dentista (CD) esteja ciente 

dessa patologia e de suas complicações sistêmicas e orais. Este trabalho visa destacar a 

necessidade de um olhar interdisciplinar do CD no tratamento de pacientes com IRC. Para 

tanto, realizou-se levantamento bibliográfico em bases de dados eletrônicas (PUBMED e 

LILACS) entre os anos de 2007 a 2012. Observando-se que as manifestações sistêmicas, 

tais como distúrbios hematológicos, síndrome urêmica, supressão imunológica, acidose 

metabólica e outras podem refletir diretamente na saúde oral dos pacientes, tais como a 

formação acentuada de cálculos, alta concentração de ureia na saliva, xerostomia, 

halitose, sangramento gengival, perda da lâmina dura e mobilidade dentária. Dessa forma, 

cabe ao CD capacitar-se para saber reconhecer e cuidar de um paciente nefropata, pois 

devido a incansáveis sessões de hemodiálise estes pacientes tornam-se vulneráveis e 

merecem receber atendimento odontológico diferenciado a fim de minimizar os transtornos 

psicoemocionais ocasionados pela IRC, melhorando assim sua saúde geral e qualidade 

de vida e promovendo a inclusão social desses indivíduos. 
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