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RESUMO:((
"
Klebsiella" pneumoniae" tem" sido" frequentemente" relacionada" à" infecções" hospitalares" com"
altas"taxas"de"morbimortalidade."Este"bacilo"coloniza"principalmente"o"trato"gastrointesWnal,"
respiratório"e"genitourinário."A"produção"de"β]lactamases"de"Espectro"Ampliado" (ESBL)"por"
essas"bactérias"as"torna"resistentes"a"diversos"anWmicrobianos."Este"estudo"objeWvou"avaliar"
a"ocorrência"de"K."pneumoniae"produtoras"de"ESBL"entre"os" isolados"de" infecção"hospitalar"
na" Santa" Casa" de"Misericórdia" de" Sobral" (SCMS)." Para" isso," foram"analisados" 17" espécimes"
dessas" bactérias" isoladas" de" amostras" de" urina," aspirado" traqueal," swab" anal" e" secreções"
hospitalizados" SCMS" em" diferentes" setores," como" UTI" Adulta" (3)," UTI" Neonatal" II" (4),"
Neurologia" (2)," Clínica" São" Joaquim" (4)," Clínica" São" José" (2)" e" Oncologia" (2)." Os" espécimes"
foram" idenWficados" e" analisados" quanto" à" produção" de" ESBL" pelo" sistema" automaWzado"
VITEK®."Os"resultados"demonstraram"que"dos"17"isolados"nasocomiais"de"K."pneumoniae,"12"
(70,58%)"eram"produtoras"de"ESBL."Esta"alta"taxa"de"patógenos"produtores"de"ESBL"reforça"a"
gravidade"do"uso" indiscriminado"de"anWbióWcos,"acarretando"elaboração"de"mecanismos"de"
resistência" pelas" bactérias," diminuindo" a" efeWvidade" do" tratamento" com" anWmicrobianos" e"
aumentando" a" incidência" de" infecções" hospitalares." Portanto," a" detecção" dessas" cepas"
mulWrresistentes"é"importante"para"o"estabelecimento"da"terapêuWca"adequada,"assim"como"
para"a"implementação"de"medidas"para"evitar"a"disseminação"desses"patógenos,"melhorando"
a"qualidade"da"assistência"prestada"ao"paciente"hospitalizado.""
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RESUMO:((
"
K" lebsiella" pneumoniae" é" um" bacilo" Gram]negaWvo" q" ue" está" a" ssociado" nosocomiais." A"
pressão" seleWva"exercida"pelo"uso"de" anWbióWcos"β]lactâmicos"no" tratamento"de" infecções"
associadas"com"esse"patógeno"resultou"na"produção"de"β]lactamases"de"espectro"estendido"
(ESBL)"que"hidrolisam"o"anel"β]lactâmico"inaWvando"o"mecanismo"de"ação"desses"fármacos."O"
propósito"desse"estudo"foi"verificar"o"perfil"de"resistência"de"12" isolados"de"K."pneumoniae"
produtores" de" ESBL" oriundos" de" pacientes" com" infecção" hospitalar" na" Santa" Casa" de"
Misericórdia" de" Sobral." Os" espécimes" foram" isolados" de" outubro" a" dezembro" de" 2013" de"
amostras" de" urina," aspirado" traqueal," swab" anal" e" secreções." O" teste" de" susceWbilidade"
anWmicrobiana" foi" realizado" de" forma" automaWzada" pelo" Vitek®" para" os" seguintes"
anWmicrobianos:" Amicacina," Ampicilina," Ampicilina/sulbactam," Cefepima," CefoxiWna,"
Ceuazidima,"Ceuriaxona,"Cefuroxima,"Cefuroxima"AxeWl,"Ciprofloxacina,"ColisWna,"Ertapenem,"
Gentamicina," Imipenem" e" Meropenem." Todos" os" isolados" foram" resistentes" à" Ampicilina,"
Ceuriaxona," Cefuroxima" e" Cefuroxima" AxeWl." 9" (75%)" foram" resistentes" à" Ampicilina/
sulbactam,"6" (50%)"à"Cefepima,"2" (16,6%)"à"CefoxiWna,"8" (66,6%)"à"Ceuazidima,"7" (58,3%)"à"
Ciprofloxacina,"1" (0,12%)"ao"Ertapenem"e"7" (58,3%)"à"Gentamicina."Contudo,"apresentaram"
sensibilidade" à" Amicacina," ColisWna," Imipenem" e" Meropenem." Tendo" sido," Meropenem" e"
Imipenem" os" anWbióWcos" mais" aWvos" contra" as" espécies" analisadas." Ressaltando]se," a"
importância" do" uso" consciente" de" anWmicrobianos" para" evitar" a" seleção" de" patógenos"
mulWrresistentes.""
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RESUMO:((
"
Estudos"pré]clínicos"e"clínicos" sugerem"a"parWcipação"de"diversos"mediadores" inflamatórios"
na"fisiopatologia"da"dor" inflamatória"da"arWculação"tempormandibular"(ATM)."O"objeWvo"do"
presente" trabalho" é" invesWgar" a" parWcipação" de" interleucina" 1]beta" (IL]1β)" no"
desenvolvimento"da"hipernocicepção"inflamatória"na"ATM."Ratos"Wistar"machos"(160]220"g)"
(n=6" /" grupo)" foram" anestesiados" com" anestésico" inalatório" isoflurano" para" injeção" intra]
arWcular"de"zymosan"(Zy)"(2"mg/"40"μL)"ou"salina."Nos"tempos"3h,"6h,"9h,"12h"e"24h"após"a"
injeção"de"Zy,"a"hipernocicepção"inflamamatória"na"ATM"foi"aferida"com"analgesímetro"digital"
Von" Frey," e" os" ratos" foram" sacrificados" para" remoção" de" tecidos" a" ATMe" do" gânglio"
trigeminal."Os" tecidos" foram"macerados"com"tampão"RIPA,"e"o"sobrenadante"uWlizado"para"
dosagem"pelo"método"ELISA"da"citocina"IL]1β."A"ATM"foi"fixada"em"formol"10%"tamponado,"
descalcificada" com" ácido" fórmico" a" 7%," incluída" em" parafina" para" cortes" histológicos" para"
realização" de" imunohistoquímica," utlizando" anWcorpos" anW]IL]1β," com" o" método" de"
estreptavidina]bioWna]peroxidase."Foi"observado"aumento"da"dosagem"de"IL]1β"a"parWr"da"3a"
h" na" ATM" e" pico" na" 6a" h" no" gânglio" trigeminal," reduzindo" gradaWvamente" a" valores"
semelhantes" ao" grupo" sham" na" 24ah." Observou]se" a" presença" de" IL]1β" na" ATM,"
especificamente"em"células" sinoviais"e"neutrófilos,"e"no"gânglio" trigeminal,"especificamente"
no"corpo"celular"do"neurônio"aferente"primário"e"em"células"da"glia."Os"resultados"sugerem"a"
parWcipação" de" IL]1β" na" fisiopatologia" da" hipernocicepção" inflamatória" induzida" por" Zy" na"
ATM"de"ratos.""
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RESUMO:((
"
Abelmoschus"esculentus"Moench.,"conhecida"como"quiabeiro,"é"uWlizada"na"medicina"popular"
para"pneumonia,"bronquite"e"tuberculose."Devido"a"estudos"evidenciando"aWvidade"biológica"
anW]"inflamatória"da"lecWna"de"farinha"de"sementes,"o"objeWvo"do"presente"trabalho"é"avaliar"
a"aWvidade"anW]inflamatória"da"lecWna"de"Abelmoschus"esculentus"(LAe)"no"modelo"de"artrite"
induzida"por" zymosan" (Zy)"na"arWculação" temporomandibular" (ATM)"de" ratos."Ratos"Wistar"
machos"(180]240g)"foram"pré]tratados"(i.v.)"com"LAe"(0,01,"0,1"ou"1"mg/kg)"30"min"antes"da"
injeção" intra]arWcular" (i.art.)"de"Zy" (2mg)"ou"salina" (grupo"sham)"na"ATM"esquerda."Na"6ah"
após"a"injeção"de"Zy,"os"animais"foram"sacrificados,"e"foi]se"coletado"o"lavado"sinovial,"para"
contagem"total"de"células"e"dosagem"de"mieloperoxidase"(MPO),"e"foi"removida"a"ATM"para"
análise" histopatológica." Em" outra" sequência," segui]se" LAe" prévio" ao" Zy" e," 45min" antes" do"
sacriÅcio," Azul" de" Evans" (5mg/kg," .i.v.)" foi" administrado" para" avaliar" extravasamento"
plasmáWco." Observou]se" que" LAe" 1" mg/kg" reduziu" significaWvamente" (p" ˂" 0,05)" o" influxo"
celular" (1433" ±" 609)," a" aWvidade" de"MPO" (22,1" ±" 10,7)," o" infiltrado" celular" inflamatório" na"
membrana"sinovial"da"ATM"(0,5"±"0,2)"e"o"extravasamento"plasmáWco"(131,7"±"3,1)"quando"
comparado" ao" grupo" Zy" (37844" ±" 6203)," (127,5" ±" 27,6)," (3,0" ±" 0,4)" e" (166,3" ±" 6,7),"
respecWvamente."Sugere]se"que"a"lecWna"de"Abelmoschus"esculentus"reduz"a"artrite"na"ATM"
de"ratos"induzida"por"zymosan,"podendo"ser"uWlizada"futuramente"como"possível"ferramenta"
para"seu"tratamento.""
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RESUMO:((
"
Alguns"agentes"químicos"são"uWlizados"para"controlar"o"crescimento"de"micro]organismos"em"
tecidos" vivos," bem" como" na" matéria" inanimada," reduzindo" populações" microbianas" para"
níveis" seguros"ou" removendo" formas"vegetaWvas"de"patógenos."O"estudo" teve"por"objeWvo"
determinar"a"sensibilidade"de"Staphylococcus"aureus"e"Escherichia"coli,"quando"expostos"ao"
hipoclorito" de" sódio" e" a" três" outros" agentes" desinfetantes" de" uso" domésWco" (Caseiro,"
Econômico"e"Pato)."Para"tanto,"espécies"de"S.aureus"(B.1)"e"E.coli" (B.2)"foram"culWvadas"em"
caldo"nutriWvo"(BHI)"a"35oC/24h"em"aerobiose"e"08"soluções"foram"previamente"preparadas"
dos"agentes"químicos"em"dois"níveis"de"concentração"(s/diluição"e"10]1)."As"soluções"foram"
preparadas,"com"o"auxílio"de"pipeta"automáWca,"resultando"em"04"pares"de"soluções"puras"e"
04"pares"de"soluções"diluídas,"todas"com"volume"fixo"de"1,0"mL,"para"cada"desinfetante."Após"
crescimento," 0,1"mL"de" cada" cultura"bacteriana" (B.1" e"B.2)" foi" inoculado"em"cada"uma"das"
soluções" desinfetantes" nas" diferentes" concentrações" e" incubadas" novamente" em"aerobiose"
(35oC/24h)." Depois," 0,1" mL" de" cada" amostra" contendo" as" soluções" nas" diferentes"
concentrações" e" com" as" respecWvas" bactérias" foram" reculWvadas" em" placa" de" Petri" e"
incubadas." Os" resultados" demonstraram" que" S." aureus" se" mostrou" mais" sensível" aos"
desinfetantes"do"que"E."coli"e"que"o"desinfetante"Caseiro"não"se"revelou"eficiente"na"função"
de" controle" microbiano," em" relação" aos" demais" agentes" químicos" testados," ao" passo" que"
hipoclorito"de" sódio" apresentou"o"maior"poder"desinfetante" visualizado," inclusive"em"baixa"
concentração.""
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RESUMO:((
"
O" quiabeiro" (Abelmoschus" esculentus" Moench)" é" uWlizado" na" medicina" popular" para"
pneumonia," bronquite" e" tuberculose." Tem]se" estudado" a" aWvidade" anW]inflamatória" e"
anWnocicepWva" da" lecWna" de" farinha" de" sementes." O" objeWvo" deste" trabalho" é" avaliar" a"
aWvidade" anWnocicepWva" da" lecWna" de" Abelmoschus" esculentus" (Ae)" no" modelo" de"
hipernocicepção" inflamatória" induzida" por" zymosan" (Zy)" na" arWculação" temporomandibular"
(ATM)"de"ratos"e"a"parWcipação"da"citocina"pró]inflamatória"interleucina]1"beta"(IL]1β)."Ratos"
Wistar"machos" (180]240g)" foram"pré]tratados" (i.v.)" com"Ae" (0,01,"0,1"ou"1mg/kg)"ou" salina"
30min" antes" da" injeção" intra]arWcular" (i.art.)" de" Zy" (2mg," 40μL)" ou" salina" (grupo" sham)" na"
ATM"esquerda."O" efeito" anWnocicepWvo" foi" avaliado" pelo" teste" de"Von" Frey" na" 4ah" após" a"
injeção"de"Zy."Na"6ah"após"a" injeção"de"Zy"na"ATM," foram"removidos" tecido"periarWcular"e"
gânglio"trigeminal"(GT),"para"dosagem"de"IL]1β"pelo"método"ELISA."Observou]se"que"Ae"nas"
doses" de" 0,01" (56,72" ±1,13)," 0,1(69,1" ±2,10)" e" 1" mg/kg" (80,97" ±1,69)" aumentou"
significaWvamente"(p"˂"0,05)"o"limiar"de"hipernocicepção"inflamatória"comparado"ao"grupo"Zy"
(43,78"±"2,19)."Ae"(1mg/kg)"reduziu"significaWvamente"(p"˂"0,05)"a"dosagem"de"IL]1β"no"tecido"
periarWcular"(3,11"±"0,49)"e"no"GT"(1,55"±"0,34)"quando"comparado"ao"grupo"Zy"(11,01"±"0,83)"
(4,72" ±" 0,47)," respecWvamente," sendo" semelhante" (p" ˂" 0,05)" ao" grupo" sham" (4,30" ±" 0,23)"
(1,86"±"0,20),"respecWvamente."A"LecWna"de"Abelmoschus"esculentus"reduz"a"hipernocicepção"
inflamatória"na"ATM"de"ratos"induzida"por"zymosan,"via"inibição"de"IL]1β.""
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RESUMO:((
"
As" disfunções" temporomandibulares" (DTM)" compreendem" uma" associação" de" condições"
médicas,"dentárias"e/ou"faciais"responsáveis"por"desequilíbrios"no"sistema"estomatognáWco"e"
condições" dolorosas" e/ou" disfuncionais," que" envolvem" os"músculos" da"masWgação" e/ou" as"
arWculações" temporomandibulares." Hábitos" parafuncionais," desarmonias" oclusais," estresse,"
ansiedade," traumas," instabilidade" mandibular" e" desequilíbrios" posturais" são" fatores"
comumente" relacionados" às"DTMs."Assim," tendo"em"vista" a" eWologia"mulWfatorial" da"DTM,"
objeWva]se" realizar" uma" revisão" de" literatura" sobre" as" formas" de" tratamento" da" DTM,"
enfaWzando"a" importância"de"uma"abordagem"conservadora"e"mulWdisciplinar."Foi"realizado"
um"levantamento"bibliográfico"entre"2009"e"2014"nas"bases"de"dados"Pubmed,"Lilacs"e"Scielo,"
uWlizando]se"as"palavras]chave"“temporomandibular"joint"disorders”,"“therapy”"e"“síndrome"
da" disfunção" da" arWculação" temporomandibular”," sendo" encontrados" 2800" arWgos" e"
selecionados"27"textos."As"modalidades"terapêuWcas"conservadoras"mais"uWlizadas"consistem"
em" uso" de" aparelhos" oclusais" quando" indicados," técnicas" de" relaxamento" muscular" e" de"
acupuntura,"assim"como"controle"de"estresse"emocional."Ainda,"destaca]se"a"parWcipação"de"
profissionais"como"neurologista,"otorrinolaringologista"e"reumatologista"para"colaboração"no"
tratamento" em" casos" específicos." Considerando]se" a" necessidade" de" abordagem" criteriosa"
para"o"correto"diagnósWco"e"que"não"há"um"tratamento"padrão"para"a"DTM,"é"importante"que"
haja"atuação"em"equipe"mulWdisciplinar"para"correta"conduta"e"prognósWco"dos"casos.""
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RESUMO:((
"
A" dor" neuropáWca" é" causada"por" lesão"ou"disfunção"do" sistema"nervoso" (SN)," tendo" como"
causas" infecções," lesão" traumáWca," intervenção" cirúrgica," acidente" vascular" encefálico,"
esclerose" múlWpla," entre" outros." As" células" da" glia" atuam" na" homeostase" do" SN," e"
desempenham" um" papel" importante" na" iniciação," desenvolvimento" e" manutenção" da" dor"
neuropáWca."O"objeWvo"desse" trabalho"é"discuWr"o"envolvimento"das" células"da"glia"na"dor"
neuropáWca"orofacial."Para"tanto,"foi"realizada"busca"bibliográfica"no"site"Pubmed,"uWlizando"
os"descritores"“glial"cells”,“neuropathic"pain”,"orofacial"pain"."Foram"considerados"arWgos"na"
língua" inglesa,"publicados"no"período"de"2004"a"2014."Foram"encontrados"1594" resultados,"
sendo" 34" e" 19" arWgos" selecionados" após" leitura" do" âtulo" e" após" análise" dos" resumos,"
respecWvamente," de" acordo" com" critérios" de" inclusão" e" exclusão." Foi" observado" que" as"
principais" células" da" glia" envolvidas" na" fisiopatologia" da" dor" neuropáWca" são" os" astrócitos,"
células"de"Schwann"e"micróglia."A"aWvação"dos"astrócitos"pode"ocorrer"devido"à"presença"de"
glutamato"favorecendo"a"liberação"de"citocinas,"as"células"de"Schwann"degradam"a"bainha"de"
mielina" após" uma" lesão" (degeneração" walleriana)," e" a" micróglia" leva" a" uma" perda" do"
equilíbrio"entre"as" citocinas"pró]"e"anW]inflamatórias." Estuda]se"que"o"bloqueio"da"aWvação"
glial"pode"promover"um"tratamento"mais"efeWvo"para"dor"neuropáWca."Portanto,"sabendo"do"
universo"mulWforme"da"interação"entre"células"da"glia"e"neurônios,"pensa]se"em"futuros"alvos"
como"possibilidades"terapêuWcas"para"a"dor"neuropáWca"na"região"orofacial.""
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RESUMO:((
"
Disfunção"temporomandibular"(DTM)"engloba"um"grupo"de"condições"musculoesqueléWcas"e"
neuromusculares" envolvendo" as" arWculações" temporomandibulares" (ATM)," os" músculos"
masWgatórios," e" todos" os" tecidos" associados," afetando" milhões" de" pacientes" em" todo" o"
mundo"comprometendo"as"suas"aWvidades"diárias."Estudos"clínicos"com"dores"persistentes"na"
face"mostram"que"a"falta"de"diagnósWco"preciso"é"uma"das"principais"causas"de"insucesso"no"
tratamento." No" intuito" de" resumir" uma" classificação" de" DTM" universalmente" aceita," a"
Associação"Americana" de"Dor"Orofacial" (AAOP)" lançou" um" guia" de" avaliação," diagnósWco" e"
tratamento"das"DTM."Este"trabalho"objeWva"discuWr"a"mais"recente"classificação"das"DTMs"de"
origem" muscular" elaborada" pela" AAOP." Ficou" convencionado" que" as" DTMs" seriam"
classificadas" em" quatro" grande" grupos," DTMs" de" origem" capsular," de" origem" muscular,"
desordens" de" cefaleias" e" estruturas" associadas" (hiperplasia" do" processo" coronoide)." As"
desordens"musculares,"por"sua"vez,"se"subdividem"em:"desordem"muscular"limitada"à"região"
orofacial,"contractura"muscular,"hipertrofia"muscular,"neoplasias,"desordens"de"movimento"e"
dor" muscular" masWgatória" atribuída" à" desordem" central" ou" sistêmica." Cabe" ao" Cirurgião"
denWsta"conhecer"todos"os"Wpos"de"DTMs"e"as"condições"que"se"assemelham"para"que"possa"
realizar" o" correto" diagnósWco" e" consequentemente" o" tratamento"mais" adequando" e" eficaz"
para"cada"condição"clínica.""
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"
RESUMO:((
"
As"Desordens"Têmporo]Mandibulares"(DTM)"ainda"passam"por"diÅcil"diagnósWco,uma"vez"que"
os" sinais" e" sintomas" apresentados" pelos" pacientes" acomeWdos" são" comuns" a" patologias" de"
eWologias"disWntas,"mas"com"áreas"afetadas"semelhantes.Dentre"as"patologias"arWculares"está"
o" deslocamento" de" disco" da" arWculação" temporomandibular(ATM)" que" tem" sido" definido"
como" uma" relação" anormal" do" disco" arWcular" com" o" côndilo" mandibular" e" a" eminência"
arWcular"do"osso"temporal."Será"realizado"levantamento"literário"cienâfico"em"bases"Scielo"e"
PubMed" no" per íodo" 2004" a" 2014" uW l i zando]se" os" te rmos" ArWcu lação"
temporomandibular,Deslocamento" de" disco" arWcular" e" disco" arWcular.O" objeWvo" deste"
trabalho" é" apresentar" uma" revisão" de" literatura,demonstrando" os" aspectos" normais" e" os"
diferentes"Wpos"de"deslocamento"de"disco"desta"arWculação"e"seu"diagnósWco.Entre"as"causas"
e"alterações"estruturais"que"podem"causar"algum"Wpo"de"som"arWcular,as"mais"frequentes"são"
os"deslocamentos"de"disco"arWcular"para"anterior,alterações"est" r"ut"urai"s"de"superf" ície"ar"
Wcular,além"dos"processos"degeneraWvos,q"ue"provocam"a"s"crepitações.É"muito"importante"
fazer"um"exame"clínico"minucioso"e"fazer"uma"colheita"e"análise"das"informações"do"paciente"
sobre" a" patologia.Para" o" diagnósWco" correto" é" indispensável" que" o" profissional" conheça" a"
anatomia,a"morfologia"e" a" composição"dos"elementos"da"arWculação" temporomandibular" e"
saiba"associá]las"com"os"sinais"e"sintomas"colhidos"na"anamnese"e"com"as"imagens"da"ATM.""
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RESUMO:((
"
As" Desordens" Temporomandibulares" (DTMs)" englobam" um" grupo" de" condições"
musculoesqueléWcas" e" neuromusculares" envolvendo" as" arWculações" temporomandibulares"
(ATM)," os"músculos"masWgatórios" e" todos" os" tecidos" associados." A" fim" de" classificar" essas"
desordens"de"acordo"com"um"critério"diagnósWco"que"se"aplicasse"tanto"à"pesquisa"quanto"à"
clínica," a" Academia" Americana" de" Dor" Orofacial" elaborou" uma" nova" classificação" para" as"
DTMs," que" as" separa" em" quatro" categorias:" arWculares," musculares," cefaleias" e" estruturas"
associadas." O" objeWvo" do" presente" trabalho" é" apresentar" a" nova" classificação" das" DTMs"
arWculares"comparando"à"anWga"classificação."A"nova"classificação"é"mais"detalhada"e"divide"
as"desordens"da"ATM"nas"seguintes"categorias:"dor"arWcular,"desordens"arWculares,"doenças"
arWculares," fraturas" e" desordens" congênitas" ou" de" desenvolvimento." A" dor" arWcular" se"
subdivide" em" artralgia" e" artrite." As" desordens" arWculares" se" subdividem" em" desordens" do"
complexo"côndilo]disco,"outras"desordens"de"hipomibilidade"e"desordens"de"hipermobilidade."
As"doenças"arWculares" incluem"doenças"arWculares"degeneraWvas,"condilose,"osteocondrose"
dissecante," osteonecrose," artrite" sistêmica," neoplasia" e" condromatose" sinovial." As" fraturas"
apresentam" caracterísWcas" clínicas" próprias" e" as" desordens" congênitas" ou" de"
desenvolvimento"incluem"aplasia,"hipoplasia"e"hiperplasia."A"classificação"desses"distúrbios"é"
de" suma" importância" para" o" avanço" das" pesquisas" sobre" sua" eWologia," diagnósWco" e"
tratamento,"assim"como"é"essencial"para"estabelecer"terapêuWcas"adequadas"à"cada"situação"
clínica.""
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RESUMO:((
"
Dor"orofacial"é"toda"a"dor"associada"a"tecidos"moles"e"mineralizados"da"cavidade"oral"e"da"
face."A"grande"quanWdade"de"mecanismos"e"neurotransmissores"envolvidos"na"sua"
transmissão"sinápWca"é"um"dos"moWvos"do"seu"diÅcil"tratamento."Este"trabalho,"portanto,"
buscou"invesWgar"o"envolvimento"do"glutamato"na"neurofisiologia"da"dor"orofacial."Para"
tanto,"foi"uWlizada"a"revisão"literária"de"arWgos"cienâficos,"na"base"de"dados"PUBMED"com"as"
palavras"chaves:"“glutamate”"e"“orofacial"pain”,"sendo"encontrados"415"resultados"de"início."
Por"meio"da"análise"de"âtulos"e"resumos,"seguidos"de"critérios"de"exclusão"e"inclusão,"8"
arWgos"publicados"após"2004"e"em"idioma"inglês"foram"analisados."Os"estudos"mostram"que"a"
transmissão"excitatória"do"glutamato"envolve"seus"receptores"ionotrópicos"N]meWl]D]
aspartato"receptor(NMDA)"e"α]Amino]3]5]meWl]4]"isoxazolopropiónico"hidroxi"ácido(AMPA)."
Evidências"sugerem"que"os"receptores"de"glutamato"metabotrópicos"(mGluRs)"desempenham"
um"papel"crucial"no"processamento"nocicepWvo"da"dor"inflamatória."Além"disso,"os"
receptores"de"glutamato"têm"mecanismos"que"podem"contribuir"para"a"hiperalgesia"fria"na"
língua"mas"não"na"pele"da"face,"e"também"contribuem"para"a"hiperalgesia"ao"calor"na"língua"e"
na"pele"da"face."Foi"encontrado"também"que"é"possível"a"indução"de"alodínia"por"meio"das"
citocinas"dependentes"do"glutamato,"principalmente"via"receptores"AMPA."Após"esse"estudo,"
concluímos"que"o"glutamato"pode"ser"uma"chave"para"a"descoberta"de"um"novo"tratamento"
clínico"para"a"dor"orofacial"e,"por"isso,"merece"ser"detalhadamente"estudado.""
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RESUMO:((
"
As" Disfunções" Temporomandibulares" (DTMs)" englobam" um" grupo" de" condições"
mu s c u l o e s q u e l é W c a s" e" n e u r omu s c u l a r e s" e n v o l v e ndo" a s" a r W c u l a ç õ e s"
temporomandibulares(ATM)," os" músculos" masWgatórios" e" todos" os" tecidos" associados." Em"
razão" da" eWologia"mulWfatorial," as" DTMs" exigem" abordagem" terapêuWca" interdisciplinar." O"
objeWvo" do" presente" estudo" é" realizar" uma" revisão" de" literatura" sobre" a" importância" do"
tratamento"fisioterapêuWco"nas"DTMs."Para"tanto,"foi"realizada"busca"bibliográfica"nas"bases"
de"dados"Scielo,"Pubmed"e"Lilacs,"uWlizando"os"descritores"“temporomandibular"disfuncWon”,"
“physiotherapy”"e"“"treatment”."Foram"considerados"arWgos"na"língua"inglesa,"publicados"no"
período"de"2010"a"2014,"sendo"encontrados"13"arWgos."A"maioria"relatou"a"fisioterapia"como"
parte"integral"da"abordagem"interdisciplinar"preconizada"no"tratamento"da"dor"associada"com"
a"DTM."A" intervenção"da"fisioterapia"é"realizada"através"do"emprego"de"várias"modalidades"
terapêuWcas"tais"como"eletroterapia"por"ultrassom"e"fonoforese,"laserterapia"e"analgesia"por"
esWmulação" elétrica" transcutânea" (TENS)," terapia" de" calor" e" frio" e" terapia" manual" para"
mobilização"de"tecidos"moles"e"arWculares."Estudos"mostram"redução"ou"mesmo"ausência"dos"
sintomas"após"a"atuação"da"fisioterapia,"pois"atua"no"alívio"da"dor"musculoesqueléWca"e"na"
restauração"funcional,"coordenando"e"fortalecendo"a"aWvidade"muscular,"além"de"promover"o"
reparo"e" regeneração"dos" tecidos."Observa]se,"portanto,"que"esse" tratamento"é"eficiente"e"
contribui"para"melhorar"a"qualidade"da"vida"dos"pacientes.""
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RESUMO:((
"
A"neuralgia" trigeminal" (NT)"é"uma"desordem"neuropáWca"unilateral" caracterizada"por"dores"
recorrentes"de"curta"duração"assemelhando]se"a"choques"elétricos,"que"têm"início"e"término"
abrupto," se" limitam" a" uma" ou" mais" divisões" do" nervo" trigêmeo" e" é" desencadeada" por"
esâmulos" inócuos." Com" o" propósito" de" facilitar" a" terminologia" da" NT," foram" feitas"
modificações"e"reWficações"nos"termos"que"antes"eram"uWlizados"para"a"neuralgia"trigeminal,"
bem"como"adicionadas"novas"subdivisões."O"objeWvo"do"trabalho"é"expor"a"nova"classificação"
nominal"da"neuralgia" trigeminal"e" suas" respecWvas" subdivisões."A"neuralgia" trigeminal"ficou"
então"dividida"em"duas"principais"classes."A"neuralgia"clássica"do"trigêmeo,"que"se"subdivide"
em"neuralgia" trigeminal" clássica" puramente" paroxísWca;" e" neuralgia" trigeminal" clássica" com"
concomitante"dor" facial" persistente."O" segundo"grupo"é"denominado"neuropaWa" trigeminal"
dolorosa," que" se" subdivide" em"neuropaWa" trigeminal" dolorosa" atribuída" a" herpes]zoster" ag"
uda;" neuropaWa" trigeminal" pós]herpéWca;" neuropaWa" trigeminal" dolorosa" pós]traumáWca;"
neuropaWa"trigeminal"dolorosa"atribuída"à"esclerose"múlWpla"de"placas;"neuropaWa"trigeminal"
dolorosa" atribuída" à" lesão" ocupando" espaço;" neuropaWa" trigeminal" dolorosa" atribuída" a"
outros"distúrbios."As"classificações"da"NT"são"de"suma"importância"no"diagnósWco"diferencial,"
eWologia," tratamento" e" prevenção," além" de" influenciar" posiWvamente" no" avanço" das"
pesquisas.""

16"



PAINEL TEMA LIVRE:  
PNE - ODONTOLOGIA LEGAL - 

ÁREAS BÁSICAS  

17"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

PODEMOS(UTILIZAR(ANESTÉSICOS(LOCAIS(ASSOCIADOS(OU(NÃO(COM(VASOCONSTRITORES(
EM(PACIENTES(CARDIOPATAS?((

"
AUTOR:(RAYANE"MARTINS"TOMÁS"CANTILHO"CASTELO""
CO5AUTORES:(ARIANY"SOUZA"OLIVEIRA"
"JULIANA"DOMINGOS"MELO""
RÔMULO"ROSA"MARTINS""
ORIENTADOR:(FRANCISCO"CESAR"BARROSO"BARBOSA""
"
RESUMO:((
"
A"uWlização"de"anestésicos"locais"associados"a"vasoconstritores"para"tratamento"odontológico"
de" roWna" de" pacientes" cardiopatas" ainda" gera" controvérsia," em" razão" do" risco" de" efeitos"
cardiovasculares"adversos."Efeitos"hemodinâmicos"dos"anestésicos"locais"podem"ser"causados"
por" ação" direta" sobre" músculo" liso" ou" cardíaco" ou" por" ação" direta" sobre" a" inervação"
autonômica"do"coração."Todos"podem"provocar,"dependendo"da"concentração,"aumento"da"
frequência"cardíaca"e"da"pressão"arterial"média,"consequentemente"taquicardia."ObjeWvamos"
avaliar"e"comparar"os"efeitos"hemodinâmicos"do"uso"de"anestésico"local"com"vasoconstritor"
em"pacientes"cardiopatas,"em"relação"ao"uso"de"anestésico"sem"vasoconstritor."Foi"realizada"
busca" bibliográfica" em" bases" de" dados" (Scielo," Medline" e" Pubmed)" com" palavras]chaves:"
anestésicos"locais,"vasoconstrictores"e"cardiopatas,"no"período"de"2008"a"2013."Estudos"têm"
mostrado" que" efeitos" dos" anestésicos" locais" com" ou" sem" vasoconstritor" não" adrenérgico,"
sobre"o"sistema"cardiovascular,"não"são"significaWvos;"o"uso"de"anestésico"com"vasoconstritor"
não"adrenérgico"em"doses" adequadas"pode" ser"uWlizado" com" segurança"em"pacientes" com"
arritmia" ventricular" complexa." A" felipressina" ou" a" epinefrina" são" os" mais" indicados" no"
atendimento" a" pacientes" com" hipertensão" controlada." Portanto," anamnese" detalhada,"
controle"da"ansiedade"e"do"medo" frente"ao" tratamento"odontológico"são"mais" importantes"
no"atendimento"e" anestésicos" locais" associados" a" alguns" vasoconstritores"não"adrenérgicos"
podem" ser" usados" em" pacientes" cardiopatas" ou" hipertensos" na" clínica" odontológica" seg"
uramente.""
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RESUMO:((
"
Vem]se"estudando"a"parWcipação"do"ATP"na"regulação"das"funções"de"neurônios"e"células"da"
glia" ."Na"dor"neuropáWca,"as"células"da"glia,"micróglia"e"astróglia,"atuam"na"patogênese,"e"o"
ATP" modula" essa" aWvidade" glial," através" de" seus" receptores" ionotrópicos" P2X" e" P2Y"
metabotrópicos.." ObjeWva]se" discuWr" o" papel" dos" receptores" P2X" e" P2Y" gliais" na" dor"
neuropáWca." Para" tanto," foi" realizada" busca" bibliográfica" nos" site" Pubmed," uWlizando" os"
descritores" “orofacial" pain”," “P2Y" ”,”P2Y”," “trigeminal" ganglia”," “subnucleus" caudalis”,"
“nociceptor”,"“glia"cells”."Consideraram]se"arWgos"em" inglês,"publicados"entre"2006"e"2014."
Encontraram]se"235"resultados,"sendo"101"e"36"arWgos"selecionados"após"análise"de"âtulos"e"
após"análise"do"resumo"de"acordo"com"critérios"de" inclusão"e"exclusão,"respecWvamente."A"
micróglia"e"astróglia"expressam"vários"subWpos"de"receptores"P2,"e,"destes,"os"P2X4,"P2X7,"e"
os" subWpos" P2Y12" têm" desempenhado" papel" críWco" na" sinalização" da" dor" neuropáWca."
Embora"a"contribuição"de"P2X3"e"P2X2/3"no"mecanismo"de"dor"seja"bem"descrita"no"gânglio"
trigeminal" (GT)," a" expressão" de" outros" subWpos" de" receptores" P2X" ainda" precisa" ser"
esclarecida." Ademais," alg" uns" resultados" indicam" q" ue" os" neurônios" do" GT" funcionalmente"
expressam"P2X1,"P2X3,"e"P2X4,"e"que"estes"receptores"estão"envolvidos"na"mediação"da"dor"
neuropáWca," como" também" da" dor" nocicepWva" na" região" orofacial." Observam]se" recentes"
avanços" na" compreensão" da" sinalização" e" regulação" dos" receptores" P2" expressos," e" as"
implicações"para"a"interação"glia/neurônio"para"o"tratamento"da"dor"neuropáWca.""
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RESUMO:((
"
A"Diabete"Mellitus" (DM)"é"uma"alteração"que" interfere"na" saúde" sistêmica"dos"portadores,"
tendo"implicações"significaWvas"no"planejamento"e"tratamento"odontológico"e"exigindo"uma"
maior" atenção" e" um" maior" conhecimento" do" CD." O" presente" estudo" busca" explanar" os"
principais"cuidados"que"devem"ser"tomados"em"procedimentos"odontológicos"com"pacientes"
diabéWcos." Trazendo," nesse" contexto," um"maior" esclarecimento" sobre" as" devidas" condutas"
que"devem"ser"adotadas"pelo"CD"no"manejo"com"tais"pacientes."Para"isso,"foi"realizada"uma"
revisão"de"literatura"nos"bancos"de"dados"Bireme"e"Pubmed."Foram"selecionados"arWgos"em"
português" e" inglês" publicados" em" 2004" a" 2014" através" dos" descritores:" diabetes" mellitus,"
assistência"odontológica"e"saúde"bucal."O"Brasil,"em"2013,"possuía"11,9"milhões"de"portadores"
da" doença." Dessa" forma," cerca" de" 4%" de" pacientes" que" se" submetem" a" tratamento"
odontológico" são" diabéWcos." Nesses" casos," é" necessária" uma" maior" atenção" no" que" diz"
respeito"ao"diagnósWco,"à"prescrição"e"ao"cuidado"do"paciente,"devido"a"algumas"interações"
medicamentosas" q" ue" podem" ocorrer" entre" a" insulina," hipoglicemiantes" orais" e"
medicamentos"prescritos."A"DM"apresenta"manifestações"clínicas"e"sintomatologia"bucal"que"
podem"ser"verif"icadas"por"um"CD,"q"ue"deve"encaminhar"o"paciente"de"forma"imediata"para"
acompanhamento" médico." Devido" sua" alta" incidência," verifica]se" a" importância" do"
conhecimento" do" CD" a" respeito" dos" aspectos" eWológicos," patogênicos," epidemiológicos" e"
clínicos"da"doença."Adotando"uma"conduta"adequada"às"condições"peculiares"dos"diabéWcos,"
promovendo"um"bem]"estar"ao"mesmo.""
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RESUMO:(
("
A"principal"caracterísWca"patológica"da"infecção"pelo"Vírus"da"Imunodeficiência"Humana"(HIV)"
é" a" diminuição" progressiva" da" imunidade" celular," deixando" o" hospedeiro" suscepâvel" ao"
desenvolvimento"de"várias" infecções"oportunistas"e"neoplasias"malignas"o"que"caracteriza"a"
Síndrome" da" Imunodeficiência" humana" (AIDS)." Em" pacientes" HIV" posiWvos," alguns" fatores"
podem"contribuir"para"o"desenvolvimento"precoce"dessas"lesões,"tais"como:"linfócitos"T"CD4+"
abaixo"de"200"células/mm3,"carga"viral"elevada,"xerostomia,"higiene"bucal"precária"e"uso"de"
tabaco."Tendo"em"vista" tais"aspectos,"o"presente" trabalho" teve"como"objeWvo"descrever"as"
lesões"bucais"mais"prevalentes"como"indícios"da"infecção"pelo"HIV."Para"isso"foi"realizada"uma"
revisão"de"literatura"em"bases"de"dados"eletrônicos"(BVS,"Scielo,"Pubmed),"entre"os"anos"de"
2010" a" 2014," uWlizando" como" descritores:"manifestações" bucais," HIV" e" AIDS." A" análise" dos"
arWgos" demonstrou" que" algumas" manifestações" bucais" estão" bastante" relacionadas" à"
presença" do" HIV," como" candidíase," leucoplasia" pilosa," sarcoma" de" Kaposi," linfoma" não]
Hodgkin,"gengivite"ulceraWva"necroWzante,"periodonWte"ulceraWva"necrosante,"eritema"linear,"
herpes"e"hipertrofia"de"paróWdas."As"manifestações"bucais"da"infecção"pelo"HIV"são"comuns"e"
podem" representar" um" importante" valor" diagnósWco" da" AIDS." Portanto," a" presença" de"
alterações"bucais"sugesWvas"de"um"estado"de"imunodepressão"deve"induzir"a"possibilidade"de"
infecção"pelo"HIV,"ou"alertar"para"uma"queda"imunológica"naqueles"que"têm"a"doença.""
.""
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RESUMO:((
"
Os" pacientes" HIV/AIDS" precisam" de" cuidados" mulWdisciplinares" que" envolvem" o" cirurgião]"
denWsta." A" Terapia" AnWrretroviral" (TARV)" tem" sido" usada" hoje" como" tratamento" padrão" e"
requer"alta"taxa"de"adesão."Entretanto,"tem]se"observado"uma"baixa"aceitação"dessa"terapia"
por" parte" dos" pacientes," sendo" um" dos" maiores" perigos" para" a" efeWvidade" da" TARV."
Problemas"com"a"adesão"podem"estar"relacionados"ao"paciente"pela"presença"de"transtornos"
mentais" e" suporte" social" deficitário;" ao" regime" terapêuWco" pelo" tratamento" complexo;" às"
caracterísWcas" da" doença;" ao" relacionamento" entre" paciente" e" profissional" da" saúde" e" ao"
contexto" terapêuWco" pela" dificuldade" de" acesso" aos" serviços" adequados" de" saúde." O"
propósito" deste" estudo" foi" avaliar" as" dificuldades" referentes" à" adesão" ao" tratamento" de"
pacientes" HIV/AIDS" em" terapia" anWrretroviral" e" também" seus" reflexos" no" tratamento"
odontológico." Para" tanto," fez]se" levantamento" bibliográfico" em" bases" eletrônicas" de" dados"
(PUBMED," SCIELO" e" LILACS)," de" 2005" a" 2014," usando" os" descritores:" “Adesão”," “terapia"
anWrretroviral”," “HIV”" e" “AIDS”." A" análise" dos" arWgos" nos" permiWu" concluir" que" os" fatores"
sociais" e" culturais" apresentam" mais" dificuldades" em" serem" superados" para" iniciar" o"
tratamento"do"que"mesmo"os"relacionados"a"tomar"a"medicação,"o"que"torna" importante"o"
papel" desempenhado" pelos" profissionais" da" saúde." Por" outro" lado," se" o" paciente" está"
imunodeprimido"aumenta"o" risco"do"aparecimento"de" infecções"oportunistas"ou"neoplasias"
comprometendo" ainda" mais" sua" saúde" bucal," contribuindo" para" que" as" intervenções"
odontológicas"sejam"mais"complexas.""
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RESUMO:((
"
Lesões" por" Esforço" RepeWWvo" (LER)" representam" um" grupo" de" afecções" do" sistema"
musculoesqueléWco" que" estão" relacionadas" ao" trabalho" e" que" apresentam" manifestações"
clínicas"disWntas."Estudos"sistemáWcos"sobre"os"Distúrbios"Osteomusculares"Relacionados"ao"
Trabalho" (DORT)" colocam"os" cirurgiões]denWstas" entre" os" 1os" lugares" em" afastamentos" do"
trabalho" por" incapacidade" temporária" ou" permanente" e" respondem" por" cerca" de" 30%" das"
causas" de" abandono" prematuro" da" profissão." O" objeWvo" deste" trabalho" foi" realizar"
levantamento"bibliográfico"sobre"a" incidência"de"LER/DORT"em"acadêmicos"de"Odontologia."
Para" tanto," realizou]se"pesquisa"na"base"de"dados"eletrônicas"Pubmed,"entre"2009"e"2014,"
com"os"descritores"“LER,"DORT,"acadêmicos"e"Odontologia”."A"análise"dos"arWgos"revelou"que"
há"uma"maior" incidência"de"LER/DORT"em"acadêmicos"do"sexo" feminino"e"que"as"áreas"do"
corpo"mais" acomeWdas" são" coluna" cervical," lombar," punho," região" torácica," ombro," braços,"
dedos"e"cotovelos."Os"procedimentos"clínicos"que"apresentaram"maior"incidência"de"q"ueixas"
foram" respecWvamente" periodonWa," endodonWa," exodonWa," denâsWca" e" procedimentos"
realizados"na"arcada"posterior"superior."Portanto,"observa]se"que"acadêmicos"de"odontologia"
já"apresentam"sintomas"de"desconfortos"ocupacionais"que"são"relatados"por"profissionais"da"
área,"devido"à"manutenção"ou"repeWção"de"posturas"incorretas"durante"aWvidades"em"clínica,"
as" quais" podem" levar" a" muitos" danos" na" biomecânica" corporal" e" a" saúde" em" geral" do"
individuo.""
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RESUMO:((
"
Devido"à"grande"concorrência"na"odontologia"decorrente"profissionais"que"se"formam"todos"
os" anos," não"basta" a" ele" ser" apenas"um"bom"clínico."O" cirurgião]denWsta"deve"encarar" seu"
consultório"como"uma"empresa"inserida"em"um"mercado"de"trabalho"altamente"compeWWvo"
e" mutável" em" busca" de" um" maior" número" de" clientes" para" atendimento" odontológico," o"
cirurgião]denWsta" vem" uWlizando" métodos" publicitários" como" estratégia" comercial." Nesse"
contexto," torna]se" importante" o" uso" do" markeWng," que" são" ações" que" importantespara"
destacar"o"cirurgião]denWsta"e"seus"métodos"de"atendimento,"visando"manter"o"vínculo"com"
pacientes"anWgos"e"fidelizar"os"mais" recentes."O"markeWng"pode"ser"uWlizado"como"auxílio,"
porém" dentro" dos" limites" éWcos" da" Odontologia," estabelecidos" pelo" Código" de" ÉWca"
Odontológica," que" determina" regras" relaWvas" à" publicidade" em" Odontologia." O" presente"
trabalho" tem" como" objeWvorealizar" uma" revisão" de" literatura" sobre" como" os" cirurgiões]
denWstas" podem" preceder" e" como" devem" ser" estabelecidas" o" markeWng" em" odontologia"
dentro" dos" padrões" éWcos." Foi" realizado" uma" revisão" de" literaturaem" banco" de" dados"
eletrônicos"PubMed,"Scielo"e"Bireme"uWlizando"as"palavras"chaves"“markeWng”,"“odontologia”"
e"“legislação"odontológica”."A"análise"dos"arWgos"revelou"o"quanto"o"markeWng"pode"ajudar"a"
manter" a" aWvidade" do" consultório" e" que" é" importante" estabelecer" desde" um" método" de"
atendimento" cordial" e" específico" a" uma" propaganda" em" larga" escala" dos" seus" serviços,"
visando"o"destaque"profissional"do"cirurgião]denWsta.""
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RESUMO:((
"
A"biossegurança"pode"ser"definida"como"a"ciência"que"cuida"da"segurança"da"vida"do"homem,"
do" ambiente" e" da" vida." A" odontologia" tem" em" seu" escopo" procedimentos" de" alto" risco" e"
complexidade"que"expõem"os"profissionais"a"riscos"ocupacionais,"dentre"eles"o"acidente"com"
perfuro]cortantes." Esses" acidentes" representam" um" potencial" de" infecção" de" diversas"
doenças"como"as"HepaWtes"B"e"C"e"a"AIDS,"mas"que"a"correta"tomada"de"aWtude"no"momento"
do"ocorrido"ameniza"em"muito"os"maleÅcios."Dessa"forma,"o"presente"trabalho"busca"avaliar"a"
incidência" de" acidentes" perfuro]cortantes" entre" acadêmicos" de" diferentes" cursos" de"
graduação" em"Odontologia." Para" tal" realizou]se" um" levantamento" bibliográfico" na" base" de"
dados" Pubmed," usando" como" palavras]" chaves" os" termos" biossegurança," acidente" perfuro]
cortante" e" acadêmico," sendo" uWlizados" arWgos" dos" úlWmos" cinco" anos." Observou]se" que" a"
incidência"de"acidentes"ocupacionais"diminui"à"medida"que"os"acadêmicos"evoluem"no"curso,"
sendo"o"cuidado"com"a"biossegurança"e"a" imunização"crescentes"no"decorrer"da"graduação."
Além"disso,"ficou"explícita"a"falta"de"informação"dos"acadêmicos"em"geral"acerca"do"protocolo"
a"ser"seguido"no"caso"de"um"acidente"envolvendo"material"perfuro]cortante"e"a"relevância"de"
se"determinar"esse"protocolo"ainda"nos"semestres"iniciais"de"atendimento"clínico.""
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RESUMO:((
"
A"dimensão"verWcal"de"oclusão"(DVO)"é"a"posição"verWcal"da"mandíbula"em"relação"à"maxila,"
medida" entre" dois" pontos" q" uando" os" dentes" superiores" e" inferiores" estão" em" máxima"
intercuspidação."Clinicamente," a"diminuição"da"DVO"ocorre"quando"há"desgaste" acentuado"
das" próteses" anWgas" ou" dos" dentes" naturais," ou" ainda" perda" total" ou" parcial" dos" dentes,"
enquanto"DVO"aumentada"pode"ser"consequência"de"próteses"mal"executadas."Dessa"forma,"
a"correta"obtenção"da"DVO"é"de"extrema"importância"para"o"restabelecimento"funcional"do"
sistema"muscular" e" arWcular," para" a"masWgação" e" fonação," embora"muitas" vezes" não" seja"
considerada"no"planejamento"da"reabilitação"oral."Este"estudo"propõe"abordar"a"importância"
do" restabelecimento" da" DVO" em" reabilitações" protéWcas" e" sua" relação" com" o" sistema"
estomatognáWco." Foi" realizada" uma" revisão" de" literatura" entre" 2004" e" 2014" nas" bases" de"
dados"Scielo,"Pubmed"e"Medline,"uWlizando]se"os"descritores"“Dimensão"verWcal”," “Sistema"
estomatog"náWco”"e"“Reabilitação"bucal”," sendo"encontrados"566"arWgos"e"selecionados"08"
textos."Observa]se" que"pacientes" com"DVO" reduzida"podem"apresentar" oclusão" traumáWca"
com" compromeWmento" periodontal," q" ueilite" ang" ular," sobrecarga" na" arWculação"
temporomandibular"(ATM)"e"face"com"aspecto"encurtado."Por"outro"lado,"aumento"indevido"
da" DVO" pode" ocasionar" reabsorção" óssea," bruxismo" e" dor" arWcular" na" ATM." Assim," a"
obtenção"da"correta"DVO"em"reabilitações"orais" influencia"diretamente"a"qualidade"final"do"
trabalho" protéWco," proporcionando" ao" paciente" maior" longevidade" da" reabilitação," assim"
como"melhor"qualidade"de"vida.""
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RESUMO:((
"
Como" o" edentulismo" em" idosos" é" muito" prevalente," o" uso" de" próteses" dentárias,"
principalmente" as" bimaxilares," é" essencial" para" a" melhoria" da" qualidade" de" vida" desses"
pacientes."Diante"disso,"a"eficácia"desses"acessórios"dependerá"da"reabilitação"dessas"pessoas"
durante"os"seus"usos."Infelizmente,"essa"eficácia"e,"consequentemente,"sua"reabilitação,"pode"
ser"dificultada"devido"alguns"entraves,"como"as"más"condições"do"periodonto,"a"dificuldade"
da" absorção" óssea" dos" dentes" do" paciente" e" da" saúde" psicológica" dele."O" presente" estudo"
teve"por"objeWvo"realizar"revisão"de"literatura"sobre"as"dificuldades"estéWcas"na"reabilitação"
de"idosos"relacionados"à"próteses"dentárias."Foi"feita"uma"busca"nos"bancos"de"dados"BIREME"
e"PUBMED"e"selecionaram]se"arWgos"cienâficos"dos"úlWmos"dez"anos,"nas"líng"uas"portug"uesa"
e"inglesa,"usando]se"as"palavras]chave:"odontogeriatria,"idoso,"prótese"dental,"prótese"total"e"
estéWca" do" sorriso." A" discussão" e" a" solução" dessas" dificuldades" é" relevante" para" nossa"
sociedade," visto" que" vivenciamos" uma" transição" demográfica" que" aponta" para" um"
crescimento" dessa" população," o" que" acarreta" em" melhores" técnicas" e" políWcas" visando" a"
constante" busca" da" qualidade" de" vida" dela." Entretanto," esse" debate" não" é" tão" valorizado"
como" se" deveria," o" que" sinaliza" que" mais" estudos" cienâficos" devem" ser" realizados" acerca"
dessa"temáWca.""
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RESUMO:((
"
A" técnica" convencional" com" dois" estágios" cirúrgicos" para" a" instalação" de" próteses" sobre"
implantes"osseointegráveis"revolucionou"as"reabilitações"orais,"entretanto"a"necessidade"por"
soluções"estéWcas"e"funcionais"em"curto"tempo"induziu"a"um"aprimoramento"de"materiais"e"
técnicas," permiWndo" a" inserção" do" implante" e" instalação" da" prótese" em" um" único" estágio"
cirúrgico," denominando]se" carga" imediata" (CI)." As" diversas" situações" clínicas" exigem"
conhecimento"específico"para"o" sucesso"em" curto" e" longo"prazo." Carregamentos" imediatos"
em"implantes"unitários"possuem"peculiaridades"inerentes"à"exigência"estéWca"e"biomecânica."
O"objeWvo"deste"trabalho"é"apresentar"uma"revisão"da" literatura"sobre"as"caracterísWcas"da"
técnica" de" carga" imediata" aplicada" a" implantes" unitários." Foi" realizado" um" levantamento"
bibliográfico" entre" 2001" e" 2014" nos" bancos" de" dados" SCIELO" e" PUBMED," uWlizando" os"
indexadores"dental" implantaWon;"dental"prosthesis," implant]"supported;"e" immediate"dental"
implant"loading,"associados"ou"não"ao"caractere"boleano"and,"sendo"encontrados"6246"textos"
e"selecionados"37."Com"taxa"de"sucesso"próxima"a"técnica"de"dois"estágios"pôde]se"perceber"
alguns" detalhes" como" o" valor" de" torque" mínimo" aplicado" ao" implante," os" valores" de"
remodelamento" ósseo" após" a" osseointegração" e" os" critérios" de" seleção," essenciais" para" os"
bons"resultados"deste"Wpo"de"técnica."Com"base"nos"estudos"constatou]se"que"a"técnica"de"CI"
em" implantes" unitários" é" um" procedimento" viável," seguro" e" previsível" desde" que" seja"
realizado"um"rigoroso"critério"de"seleção"e"um"bom"planejamento.""
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RESUMO:((
"
O"bruxismo"é"definido"como"um"hábito"não"funcional"do"sistema"masWgatório,"caracterizado"
pelo"ato"de"ranger"ou"apertar"os"dentes,"podendo"ocorrer"durante"o"dia"ou"durante"o"sono."A"
eWologia"é"mulWfatorial"e"a" literatura" sugere"vários" fatores"associados:"dentário,"fisiológico,"
psicológico"e"neurológico."Uma"grande"variação"de"prevalência"de"bruxismo"infanWl"é"relatada"
na" literatura" (5%" a" 88%)," dificultando" o" estabelecimento" de" parâmetros" comparaWvos."
Clinicamente,"o"bruxismo"infanWl"pode"ser"relacionado"com"níveis"de"desgaste"da"superÅcie"
dentária" e" com" desconfortos"musculares" e" arWculares." ObjeWva]se" realizar" uma" revisão" de"
literatura" sobre" bruxismo" do" sono" em" crianças." Para" tanto," foi" realizado" um" levantamento"
bibliográfico" entre" 2004" e" 2014" uWlizando" na" base" de" dados" Pubmed" as" palavras]chaves"
“Bruxismo"do"sono,"crianças,"tratamento”,"sendo"encontrados"468"arWgos"e"selecionados"32"
textos." As" modalidades" terapêuWcas" mais" uWlizadas" são" os" tratamentos" restauradores," a"
terapia"psicológica,"a"prescrição"farmacológica,"a"fisioterapia"e"as"placas"oclusais,"não"tendo"
sido"ainda"testadas,"a"médio]longo"prazo,"a"sua"eficácia."Outras"alternaWvas"terapêuWcas"são"
acupuntura,"homeopaWa,"fitoterapia,"uso"de"hidroxizina,"hipnoterapia"e"toxina"botulínica."Não"
existe" ainda" um" tratamento" definiWvo" para" o" bruxismo," sendo" diÅcil" estabelecer" um"
tratamento"padrão"para"todos"os"pacientes.""
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RESUMO:((
"
A" síndrome" da" apneia" e" hipopnéia" obstruWva" do" sono(SAHOS)," segundo" a" Academia"
Americana" de" Medicina" do" Sono," é" um" distúrbio" respiratório" do" sono" caracterizada" por"
episódios" de" obstrução" total" ou" parcial" da" via" aérea" superior" durante" o" sono," que" podem"
causar" sinais" e" sintomas" como" o" ronco," pausas" respiratórias" durante" o" sono,e" sonolência"
diurna" excessiva."Outras" sequelas" da" SAHOS" são" a" depressão," alterações" de" personalidade,"
prejuízo"das" funções" cogniWvas,"atenção,"memória"e"aprendizado."A"SAHOS"pode"acometer"
qualquer"faixa"etária,"mas"possui"maior"incidência"entre"a"quarta"e"quinta"década"de"vida."A"
obesidade" é" o" principal" fator" de" risco," mas" fatores" genéWcos" também" podem" estar"
relacionados." O" tratamento" da" SAHOS" pode" ser" dividido" em" três" categorias" gerais:"
comportamental," clínico" e" cirúrgico,variando" de" acordo" com" a" gravidade" da" mesma." Este"
trabalho" objeWva" realizar" uma" revisão" de" literatura" sobre" a" importância" do" tratamento"
comportamental" e" como" essas" medidas" conservadoras" podem" ser" eficazes." Para" tanto" foi"
realizado" um" levantamento" bibliográfico" uWlizando" na" base" de" dados" Pubmed" e" Scielo" as"
palavras]chaves" “Sleep"Apnea"ObstrucWve," TherapeuWcs," Snoring" ”.Medidas" simples" podem"
ser"eficazes"para"o"tratamento"desse"distúrbio"do"sono"como"a"reWrada"de"bebidas"alcoólicas"
e" de" certas" drogas," perda" de" peso" e" evitar" dormir" em" decúbito" dorsal." Portanto," faz]se"
necessário"realizar"uma"correta"anamnese"e"diagnósWco"para"direcionar"esses"pacientes"para"
um"tratamento"adequado,"evitando"medidas"invasivas"desnecessárias.""
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RESUMO:((
"
A" Síndrome" da" Apneia" ObstruWva" do" Sono(SAOS)" é" uma" doença" crônica," evoluWva," com"
elevada" taxa" de"mortalidade" e"morbidade," apresentando" um" conjunto" sintomáWco" que" vai"
desde" o" ronco" à" sonolência" excessiva" diurna," com" repercussões" gerais" hemodinâmicas,"
neurológicas" e" comportamentais." O" fator" determinante" da" SAOS" está" localizado" nas" vias"
aéreas" superiores" caracterizado" por" obstrução" das" mesmas" durante" o" sono," causando" a"
interrupção" completa" do" fluxo" de" ar(apneia)" ou" parcial" (hipopneia)." As" repercussões"
sistêmicas" da" apneia" favorecem" os" riscos" de" hipertensão" arterial," arritmia" cardíaca,"
hipertensão" pulmonar," insuficiência" cardíaca," infarto" do" miocárdio" e" acidentes" vasculares"
cerebrais."O"diagnósWco"da"SAOS"é"feito"através"de"anamnese,"exame"Åsicointra"e"extra]oral"e"
confirmado"por"meio"dapolissonografia."O"tratamento"consta,"além"do"incenWvo"a"mudanças"
de" hábitos," de" terapias" não" cirúrgicas" (CPAPs" e" Aparelhos" Intraorais)" e" terapias" cirúrgicas"
otorrinolaringológicas"ou"ortognáWcas"que"podem"agir"isoladamente"ou"associadas"entre"si."A"
proposta" deste" trabalho" foi" realizar" um" levantamentobibliográfico" na" literatura" nacional" e"
internacional" dos" úlWmos" cinco" anos" sobre" a" Síndrome" da" Apneia" ObstruWva" do" Sono,"
apresentando"conceito,"diagnósWco"e"possíveis"tratamentos."Concluiu]se"que"é"indispensável"
o" conhecimento" de" todos" os" profissionais" da" saúde" sobre" essa" síndrome," em" especial" o"
cirurgião]"denWsta,"já"que"muitas"vezes"o"tratamento"poderá"ser"realizado"por"ele.""
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RESUMO:((
"
A"síndrome"da"apneia"obstruWva"do"sono"(SAOS)"é"considerada"um"transtorno"respiratório"do"
sono"que"afeta"a"população"em"geral"com"capacidade"de"fragmentar"a"arquitetura"do"sono."
Manifesta]se"como"uma"redução" (hipopnéia)"ou"cessação"completa" (apneia)"do"fluxo"aéreo"
que" podem" acarretar" alterações" funcionais" e" psicossociais." A" terapia" miofuncional" oral"
fonoaudiológica" pode" representar" uma" nova" opção" terapêuWca" para" pacientes" com" SAOS."
Trata]se"de"exercícios"funcionais"e"musculares"visando"o"aumento"do"tônus"e"mobilidade"das"
estruturas" orais" e" cervicais," que" em" pacientes" apnéicos" podem" estar" compromeWdas." O"
objeWvo"deste"trabalho"é"realizar"uma"revisão"de"literatura"abordando"a"terapia"miofuncional"
oral"fonoaudiológica"como"terapia"complementar"para"o"tratamento"da"SAOS,"ressaltando"a"
importância" do" trabalho" mulWdisciplinar" entre" a" odontologia" e" a" fonoaudiologia" neste"
tratamento." Foi" realizada"uma"busca"bibliográfica"nas"bases"de"dados"epidemiológicos," dos"
úlWmos"10"anos,"usando"as"palavras]chave"terapia"miofuncional,"SAOS"e"fonoaudiologia"nos"
idiomas" português" e" inglês." Foram" encontrados" 38" arWgos" e" 10" foram" selecionados." Na"
literatura" consultada," foi" observado" que" o" fonoaudiólogo" enquanto" membro" de" equipe"
mulWdisciplinar" que" está" voltada" para" o" tratamento" dos" transtornos" do" sono" pode" atuar"
juntamente" com" o" cirurgião]denWsta(CD)," onde" a" terapia" miofuncional" complementa" o"
tratamento"da"SAOS"através"do"uso"de"aparelho"de"avanço"mandibular."Assim,"é"importante"
que" o" CD" tenha" conhecimento" sobre" a" terapia"miofuncional" para" uma"melhor" atuação" no"
trabalho"mulWdisciplinar.""

33"



PAINEL TEMA LIVRE:  
SAÚDE COLETIVA - 

ODONTOPEDIATRIA 

34"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

AÇÕES(DE(PROMOÇÃO(DE(SAÚDE(E(VIGILÂNCIA(NUTRICIONAL(POR(ACADÊMICOS(DA(UFC5
SOBRAL(PELO(PET(VIGILÂNCIA(EM(SAÚDE((

"
AUTOR:(AMANDA"CARNEIRO"ARAGÃO""
CO5AUTORES:(MARIA"ESTER"FROTA"FERNANDES""
EMANUELA"CATUNDA"PERES""
DENISE"ARAGÃO"
ORIENTADOR:(ANA"KARINE"MACEDO"TEIXEIRA""
"
RESUMO:((
"
O"projeto"Pet"Saúde/Vigilância"em"saúde(VS)"da"Universidade"Federal"do"Ceará(UFC)]Campus"
Sobral" em"um"de" seus" grupos"desenvolve" a" promoção"da" saúde"e" a" vigilância" das" doenças"
crônicas" não" transmissíveis(DCNT),que" se" configuram" como" a" principal" causa" de"morte" no"
país.O" objeWvo" do" trabalho" é" relatar" a" experiência" do" PET" Saúde" VS" em" Sobral" sob" a"
perspecWva"da"educação"para"o"trabalho"no"SUS.Tentando"idenWficar"as"demandas"do"serviço,"
foram"levantados"os"dados"do"estado"nutricional"dos"beneficiários"do"programa"bolsa"família"
por"meio"do"Sistema"de"Gestão"Bolsa"Família"2a"Vigência"de"2012.Foi"verificado"que"19%"das"
crianças"de"2"a"5"anos"e"24%"dos"adolescentes"estão"com"excesso"de"peso,"enquanto"25%"das"
mulheres" entre" 20" a" 45" anos" estão" obesas," dados" acima" da" média" nacional.A" análise" dos"
dados" e" a" compreensão" que" a" obesidade" é" um" fator" de" risco" modificável" para" as" DCNT,"
revelou" a" necessidade" de" desenvolver" um" projeto" de" intervenção" baseado" no" plano" de"
enfrentamento" das" DCNT" para" o" país.Selecionou]se" quatro" unidades" básicas" de" saúde" que"
apresentaram"situações"mais"críWcas.Os"acadêmicos"parWciparam"de"reuniões"de"equipe"com"
profissionais" da" unidade," onde" apresentaram" os" dados" do" estado" nutricional" de" cada"
território,e"planejaram"ações"de" caráter" interdisciplinar"de"acordo" com"a" realidade" local.Os"
estudantes"desenvolveram"aWvidades"de"promoção"da"saúde"em"grupos"de"gestantes,"idosos,"
adolescentes"e"escolares.O"PET"Saúde/VS"contribuiu"para"potencializar"as"ações"de"vigilância"
nutricional,bem" como," permiWu"um"maior" aprendizado" e" vivência" no" serviço" por" parte" dos"
acadêmicos.""
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RESUMO:((
"
A"extensão"universitária"é"uma" ferramenta"de"ensino]aprendizagem"que"possibilita" integrar"
os" saberes" com" a" práWca" e" a" sociedade." Entretanto" sua" definição," muitas" vezes," não" é"
claramente" entendida" e" nem" a" forma" como" suas" ações" podem" provocar" mudanças"
significaWvas" transformando" estudantes" e" professores" em" sujeitos" do" ato" de" aprender," de"
ensinar" e" de" formar" profissionais" e" cidadãos." O" objeWvo" deste" trabalho" é" discuWr" sobre"
definições" de" projeto" de" extensão" e" sobre" quem" são" seus" verdadeiros" beneficiados." Foi"
realizado"um"levantamento"bibliográfico"nas"bases"de"dados"Pubmed"e"Scielo,"com"palavras]
chaves" “projetos"de"extensão"em"odontologia”"entre"os"anos"de"2008"e"2014"e"um"estudo"
baseado"na"experiência"com"os"parWcipantes"do"projeto"de"extensão"Operação"Caioca"]"Saúde"
Bucal"abordando"os"principais"aspectos"do"projeto"e"a"percepção"das"mudanças"ocorridas"em"
virtude"da"parWcipação"na"extensão."A"definição"mais"geral"de"projeto"de"extensão"é"a"de"uma"
ação"da"universidade"junto"à"comunidade,"onde"o"conhecimento"adquirido"com"o"ensino"e"as"
pesquisas" desenvolvidas" ultrapassam" as" salas" de" aulas" em" beneÅcio" da" comunidade." Em"
relação"à"Odontologia,"a"extensão"pode"servir"como"espaço"para"novas"experiências"voltadas"
a"humanização," cuidado"e"à"qualificação"da"atenção"em"saúde."Os"parWcipantes"do"projeto"
enfaWzaram"a" importância"e"a" influência"posiWva"que"as"aWvidades"desenvolvidas"dentro"do"
projeto"trouxeram"para"suas"vidas"e"para"a"população"envolvida,"possibilitando]os"prestarem"
serviços"que"beneficiam"a"comunidade"e"os"prepara"para"o"mercado"de"trabalho.""
.""

36"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

ELABORAÇÃO(DE(PALESTRAS(EDUCATIVAS(EM(SAÚDE(BUCAL(
(
(AUTOR:(ARIANY"SOUZA"OLIVEIRA""
CO5AUTORES:(RAYANE"MARTINS"TOMÁS"CANTILHO"CASTELO"
"CELIANE"MARY"CARNEIRO"TAPETY""
DENISE"SÁ"MAIA"CASSELLI"
"ORIENTADOR:(MÁRIO"ÁUREO"GOMES"MOREIRA""
"
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"
Durante"o"planejamento"de"ações"educaWvas"em"saúde"bucal,"a"elaboração"de"palestras"tem"
sido"cada"vez"mais"importante"devido"ao"seu"baixo"custo"e"ao"saWsfatório"resultado"quanto"à"
transmissão" de" informações" sobre" o" assunto." No" entanto," deve]se" salientar" que" essas"
palestras"não"devem"ser"baseadas"somente"na"transmissão"e"retenção"de"informações,"mas"
também" na" conscienWzação" da" importância" do" cuidado" com" a" saúde" bucal," através" da"
moWvação," promoção" do" entendimento" e" conhecimento" do" público]alvo" sobre" o" tema"
explorado."O"objeWvo"deste"trabalho"é"discuWr"sobre"alguns"aspectos"a"serem"considerados"
durante" o" planejamento" de" palestras" educaWvas" para" torná]" las" mais" eficientes" dentro" do"
projeto"de"extensão"NESB"(núcleo"de"educação"em"saúde"bucal)."Foi"realizado"levantamento"
bibliográfico"sobre"o"assunto"em"bases"de"dados"eletrônicas"(Pubmed,"Medline"e"Scielo)"nos"
úlWmos"10"anos"e"após"análise"dos"resultados"obWdos,"conclui]se"que"as"palestras"educaWvas"
devem" ser" planejadas" conforme" a" análise" das" caracterísWcas" locais" e" as" prioridades"
populacionais"em"saúde"bucal,"as"quais"irão"direcionar"a"definição"da"programação"da"ação"e"
a"escolha"do"tema"a"ser"abordado."A"avaliação"de"aspectos"como"relevância,"custo]beneÅcio,"
efeito"esperado,"escolha"do"público]alvo"e"análise"de"suas"caracterísWcas,"recursos"materiais"
necessários," necessidade"de" voluntários" e" sua" capacitação," escolha" do"melhor" horário" para"
sua" execução," escolha" do" vocabulário" a" ser" empregado" e" tempo"disponível" para" a" palestra"
não"deve"ser"negligenciada"a"fim"de"que"se"assegure"a"função"educaWva"em"saúde"bucal.""
.""
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"
Introdução:"Apesar"de"a"educação"em"saúde"bucal"ser"um"tema"bastante"discuWdo,"ainda"é,"
na" realidade," um" desafio." A" maioria" dos" procedimentos" realizados" em" Odontologia"
concentram"mais"atenção"em"aWvidades"curaWvas"em"detrimento"à"prevenção"e"à"promoção"
da"saúde."O"NESB"(Núcleo"de"educação"em"saúde"bucal)"é"um"projeto"de"extensão"que"busca"
ampliar" o" acesso" à" informação" sobre" saúde" bucal" à" comunidade." ObjeWvo:" Analisar" as"
informações"e"os"materiais"educaWvos"sobre"saúde"bucal"em"arWgos"cienâficos"que"poderão"
ser"uWlizados"pelo"NESB"para"redução"do"índice"de"cárie"em"populações"infanWs"específicas."
Metodologia:" realizou]se" levantamento" bibliográfico" nas" bases" de" dados" Pubmed," Scielo" e"
Medline,"com"palavras]chaves"“educação"em"saúde"bucal"de"crianças”"entre"os"anos"de"2008"
e" 2014." Resultados:" de" acordo" com" os" dados" encontrados" na" literatura," as" abordagens"
educaWvas"mais" eficientes"em" relação"à" redução"da" cárie:"Mudanças"de"hábitos" através"de"
orientações"especiais" à" família" e" a"professores"de" crianças"de"alto" risco"à" cárie;"Adoção"de"
medidas" prevenWvas" como" palestras," desenhos," teatros" e" escovações" moWvam" o" auto]
cuidado"bucal"durante"a"infância."Conclusão:"Serão"esses"recursos,"portanto,"abordados"mais"
frequentemente"e"de"forma"mais"dinâmica"nas"aWvidades"educaWvas"do"projeto"de"extensão"
NESB.""
.""

38"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

PROTOCOLO(DE(UTILIZAÇÃO(DO(VERNIZ(DE(FLÚOR(UTILIZADO(NO(GRUPO(DE(ESTUDOS(EM(
ODONTOPEDIATRIA((GEOP)((

"
AUTOR:(JORDANA"ANDRADE"ALMEIDA""
CO5AUTORES:(ANA"SARAH"BÔTO"NOGUEIRA"
"CRISTIANE"TOMAZ"ROCHA""
"BEATRIZ"GONÇALVES"NEVES"
"ORIENTADOR:(PATRÍCIA"LEAL"DANTAS"LOBO""
"
RESUMO:((
"
O" Grupo" de" Estudos" em" Odontopediatria" (GEOP)" oferece" atendimento" odontológico" a"
pacientes" infanWs"de"0"a"3"anos"na"Clínica"Odontológica"UFC]Sobral," visando"a"prevenção"e"
tratamento"da"cárie"precoce"da"infância,"além"de"promover"medidas"educaWvas"para"alertar"
os" responsáveis" sobre" os" fatores" de" risco" envolvidos" nesta" doença." Dentre" as" formas" de"
prevenção"da"cárie,"a"mais"uWlizada"no"grupo"é"a"aplicação"de"verniz"flúor."O"verniz"de"flúor"é"
um"fluoreto"tópico"concentrado,"descrito"como"uma"forma"eficaz,"fácil"e"segura"de"aplicação"
de"flúor"nos"níveis"individual"e"comunitário."Ele"foi"desenvolvido"para"prolongar"o"contato"do"
flúor" com"a" superÅcie" do" esmalte," pois" adere" à" superÅcie" dos" dentes" por" longos" períodos."
Este" trabalho" tem" o" objeWvo" de" descrever" o" protocolo" de" uWlização" do" verniz" de" flúor"
uWlizado" no" GEOP." Para" a" elaboração" do" protocolo," foi" realizado" um" levantamento"
bibliográfico"na"base"de"dados"Pubmed,"com"as"combinações"dos"descritores:"Fluoride,"Child,"
Pediatric"DenWstry."O"protocolo"apresenta"os"principais"fatores"associados"ao"risco"de"cárie"e"
as"caracterísWcas"de"alto"risco,"as"classes"de"risco,"a"exposição"individual"ao"flúor"quanto"ao"
risco"e"o"fluxograma"em"relação"à"uWlização"do"verniz"de"flúor."É"importante"o"conhecimento"
do" uso" de" verniz" de" flúor" pelos" cirurgiões]denWstas," visto" que" atualmente" o" flúor" vem"
contribuindo"com"um"declínio"na"manifestação"da"cárie"e"é"uma"das"formas"mais"uWlizadas"na"
sua"prevenção." Portanto," esse"protocolo"poderá" ser" uWlizado"para" ampliar" o" conhecimento"
acerca"do"uso"do"flúor"na"forma"de"verniz"em"bebês.""
.""
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"
A" língua" possui," em" sua" face" inferior," uma" pequena" prega" de" membrana" mucosa" que" a"
conecta" ao" assoalho" da" boca," sendo" denominada" frênulo" da" língua." A" anquiloglossia,"
conhecida" como" “língua" presa”," é" uma" anomalia" do" desenvolvimento" caracterizada" por"
alteração"no"frênulo"da" língua"resultando"em"limitações"dos"movimentos"desta"estrutura."A"
alteração" da" inserção" pode" variar" desde" a" ponta" da" língua" até" o" rebordo" alveolar" lingual,"
sendo"visível"desde"o"nascimento"até"a"idade"adulta."Nesta"revisão"de"literatura,"o"objeWvo"é"
verificar"a" indicação"de"frenectomia"em"bebês,"assim"como"destacar"como"fazê]la"e"quando"
fazê]la."Realizou]se"uma"busca"bibliográfica"na"base"de"dados"PubMed"e"SCIELO,"uWlizando"as"
palavras]chave:" frenectomia," bebês," freio" lingual" e" anquiloglossia." A" análise" dos" arWgos"
revelou"que"a"anquiloglossia"em"bebês"pode"interferir"principalmente"na"amamentação"e"na"
fala." Apesar" de" uma" enWdade" clínica" bastante" conhecida," a" anquiloglossia" em" crianças"
menores" de" um" ano" representa" um" desafio" quanto" ao" seu" diagnósWco" para" os" cirurgiões]
denWstas." A" terapia" cirúrgica"mais" uWlizada" para" reverter" essa" anomalia" é" a" frenectomia," a"
qual"pode"ser"feita"através"do"método"conservador"ou"com"laser."É"interessante"que"qualquer"
terapia"uWlizada"seja"realizada"o"mais"precoce"possível."Existe"um"protocolo"de"indicação"para"
frenectomia"principalmente"quando"há"dificuldade"de"amamentação."Como"o"odontopediatra"
acompanha"a"criança"por"toda"sua"infância,"ele"tem"a"possibilidade"de"detectar"esta"anomalia,"
devendo"estar"apto"para"diagnosWcar"e"tratar"o"mais"rapidamente"quando"indicado.""
.""
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RESUMO:((
"
A" sociedade" evolui," e" dentro" deste" contexto" torna]se"mais" amadurecida" a" buscar" soluções"
para"seus"problemas."A"drogadição"é"um"exemplo"recente"deste"processo"de"conscienWzação."
Negligenciada" até" então" pela" sociedade," vem" conseguindo" derrubar" anWgos" tabus," sendo"
atualmente" considerada" uma" doença" tratável" a" nível" bio]psico]social." Percebe]se" que" ao"
longo" do" tempo" houve" um" aumento" significaWvo" de" indivíduos" dependentes" químicos" e" é"
sabido" que" sobre" os" efeitos" nocivos" que" tais" substâncias" podem" provocar," bem" como" as"
complicações"orais," dentre" elas:" bruxismo,"perdas"dentais," xerostomia," doença"periodontal,"
halitose," queilite" angular" e" estomaWte." Visto" que" a" literatura" odontológica" apresenta" uma"
escassa" produção" sobre" o" assunto," este" estudo" objeWva" idenWficar" o" perfil" e" os" principais"
cuidados"a"serem"tomados"durante"o"tratamento"diante"de"pacientes"usuários"de"drogas."A"
presente" revisão" uWlizou" como" estratégias" de" busca" as" bases" de" dados" LILACS," SCIELO" e"
BIREME" associados" à" Biblioteca" Virtual" em" Saúde" (BVS)." Observou]se" que" as" contribuições"
trazidas"pela"odontologia"neste"campo"têm"possibilitado"a"atuação"de"um"maior"número"de"
profissionais"no"tratamento"especializado"ao"paciente"drogadicto"que,"por"suas"caracterísWcas"
locais," consWtui" uma" nova" categoria" de" paciente" especial." Descritores:" Drogadição." Drogas."
Negligência.""
.""
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RESUMO:((
"
O"preparo"do"sistema"de"canais"radiculares"envolve"a"limpeza"e"descontaminação"da"cavidade"
pulpar," e" a" modelagem," através" da" ampliação" do" diâmetro" dos" canais" radiculares." Com" a"
introdução"dos"instrumentos"de"níquel"Wtânio"na"endodonWa,"permiWu]se"o"emprego"de"limas"
acionadas" a" motores" elétricos," com" controle" de" torque" e" velocidade," que" se" tornou" uma"
alternaWva" interessante" ao" preparo" com" limas"manuais" e" brocas" gates" glidden." O" objeWvo"
deste" trabalho" é" apresentar" uma" série" de" casos" clínicos" em" que" se" empregou" o" sistema"
Reciproc®" de" limas" de" níquel" Wtânio," acionadas" através" de" um" motor" elétrico," com"
movimento" reciprocante." Este" sistema" preconiza" emprego" de" uma" única" lima" após"
estabelecimento"da"patência,"com"limas"manuais."O"protocolo"indicado"pelo"fabricante"e"suas"
possíveis"variações"são"apresentadas"e"discuWdas,"mediante"aplicação"deste"sistema"de"limas"
no"tratamento"endodônWco"de"pacientes"atendidos"na"clínica"de"odontologia"da"UFC,"Campus"
Sobral." A" segurança," praWcidade" e" desempenho" em" realizar" o" alargamento" dos" condutos"
radiculares"são"pontos"destacáveis."Com"os"resultados"alcançados"após"a"obturação,"pode]se"
observar"a"eficácia"do"sistema"Reciproc®"no"preparo"dos"canais" radiculares,"ao"oWmizar"sua"
execução,"tornando]a"menos"estressante"e"reduzir"o"risco"de"acidentes"decorrentes"do"uso"de"
instrumentos" para" alargar" os" canais." Tais" resultados" esWmulam"a" divulgação"deste" sistema,"
para" que" outros" cursos" ou" serviços" de" endodonWa" passem" a" empregá]lo" como" excelente"
alternaWva"na"modelagem"dos"canais"radiculares,"durante"a"terapia"endodônWca.""
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RESUMO:((
"
O" tratamento" endodônWco" envolve" o" acesso" à" cavidade" pulpar," determinação" do"
comprimento" de" trabalho," limpeza," alargamento" e" obturação" do" sistema" de" canais"
radiculares." Dentre" estas" etapas," a" que" mais" demanda" tempo" de" execução" e" que" mais"
apresenta" acidentes" é" o" preparo" dos" canais" radiculares." Por" este"moWvo," diversos" estudos"
foram"realizados"com"o"intuito"de"se"encontrar"alternaWvas"que"tornem"estes"preparos"mais"
eficazes," seguros" e" práWcos." Os" sistemas" rotatórios" que" empregam" limas" de" níquel]Wtânio"
foram" desenvolvidos" com" este" intuito." Seu" acionamento" através" de" motores" elétricos"
permiWu"controle"de"velocidade"e"torque,"extremamente"necessários"para"a"execução"segura"
deste" trabalho."O"objeWvo"deste" trabalho"é" apresentar"uma" série"de" casos" clínicos" em"que"
foram" empregados" sistemas" de" limas" de" níquel]Wtânio," acionadas" através" de" um" motor"
elétrico,"com"movimento"rotatório"constante."Este"sistema"preconiza"emprego"de"uma"série"
de"limas"de"níquel]Wtânio"em"sequência,"intercaladas"por"constantes"irrigações"e"execução"da"
patência" foraminal." As" parWcularidades" de" cada" sistema," sua" sequencia" operatória," suas"
variações"e"as"mudanças"que"ocorreram"para"torná]los"mais"seguros"são"abordados"mediante"
apresentação" dos" casos" em" que" foram" empregados." Com" os" resultados" alcançados" após" a"
obturação," pode]se" observar" a" importância" da" introdução" dos" sistemas" de" limas" rotatórias"
nos" preparos" de" canais" radiculares," ressaltando," inclusive," a" necessidade" de" seu"
aprimoramento," o" que" incenWvou" pesquisas" por" alternaWvas" melhores," mais" eficazes" e"
seguras"no"preparo"dos"canais"radiculares.""
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RESUMO:((
"
A" fratura" de" mandíbula" ocupa" o" segundo" lugar" entre" as" fraturas" dos" ossos" da" face." As"
principais"causas"englobam"acidentes"de"trânsito,"agressões,"quedas"ou"acidentes"esporWvos."
Esses"traumas"podem"levar"a"deformidadescomo"alterações"de"oclusão"dentária"e"assimetrias"
faciais." O" presente" trabalho" tem" por" objeWvo" relatar" o" caso" de" uma" paciente" do" sexo"
masculino,"27"anos,"normosistêmico,"víWma"de"acidente"motociclisWco,"que"se"apresentou"ao"
HUWC"com"queixa"de"dor"na"região"de"sínfise"da"mandíbula"e"dificuldade"de"se"alimentar."O"
exame"Åsico"extra]oral"evidenciou"assimetria"facial,"edema,"equimose"e"hematoma"em"região"
de" sínfise" mandibular." Ao" exame" Åsico" intra]oral" havia" uma" laceração" da" mucosa" oralem"
região" anterior" da"mandibular" e" degrauoclusal" na" arcada" inferior" bem" como" crepitação" na"
região" de" sínfise" mandibular.Diante" a" hipótese" clínica" de" fratura" na" mandíbula," foram"
solicitados" os" exames" radiológicos" Póstero]anterior" de" mandíbula," lateral" oblíqua" do" lado"
direito" e" radiografia" panorâmica" que" confirmaram" umafratura" da"mandíbula" em" região" de"
sínfise.Como"modalidade" terapêuWca," optou]se" pela" redução" cruenta" da" fratura" através" de"
acesso" intra]oral" e" fixação" mediante" a" técnica" de" Lagscrew" com" a" paciente" sob" anestesia"
geral."Após"2"meses"de"acompanhamento"a"paciente"encontra]se"assintomáWco"e"sem"sinais"
clínicos" de" insucesso" do" tratamento.Diante" do" caso" ora" apresentado" objeWva]se" também"
reforçar"a"importância"do"conhecimento"do"cirurgião"bucomaxilofacial"acerca"do"diagnósWco"
de" fraturas"mandibulares"bem"como"do"planejamento"mais" adequado"o" tratamento"dessas"
fraturas.""
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"
As" reabsorções" dentárias" internas" (RDI)" tem" eWologia" relacionada" com" os" traumaWsmos"
dentários"e"as"pulpites."Seu"tratamento,"a"princípio,"é"simples"e"inclui"a"pulpectomia"radical"e"
a" obturação" do" espaço" do" canal" radicular." Todavia," apesar" de" raro," a" mesma" pode" ser"
encontrada"em"dentes"com"tratamento"endodônWco."O"presente" trabalho" tem"por"objeWvo"
apresentar"um"caso"clínico"de"RDI"em"dente"tratado"endodonWcamente."Paciente"C.M.B,"23"
anos," normosistemica," foi" encaminhada" à" Clínica" Odontológica" da" UFC]Sobral" após"
diagnósWco" de" reincidiva" de" RDI" (21)" realizado" em" exame" de" roWna." Durante" a" anamnese"
relatou" ter" sofrido" trauma" neste" elemento" ainda" na" infância." Ainda," que" à" ±24" meses"
submeteu]se"à" tratamento"endodônWco"no"mesmo"dente,"não" sabendo" informar"o"moWvo."
InexisWam"sintomas,"ao"exame"radiográfico"notou]se"a"presença"de"ampla"RDI"abrangendo"os"
terços" médio" e" apical," além" de" obturação" endodônWca" desadaptada." Exame" tomográfico"
apontou]"a"na"porção"palaWna"com"sinais"de"comunicação"com"o"periodonto."Em"função"da"
dificuldade" de" acesso" cirúrgico" foram" desenvolvidos" esforços" para" o" solução" via" canal."
Realizou]se" o" acesso" seguido" da" remoção" do" material" obturador" por" meio" de" limas"
Hedstroem" e" abundante" irrigação" (NaOCl)." Intenso" sangramento" foi" notado" em" função" da"
remoção" de" tecido" de" granulação" juntamente" com" o" material" obturador." Conseguida" a"
secagem"do"conduto"o"mesmo"foi"preenchido"com"pasta"de"CaOH2."Trocas"de"medicação"vêm"
sendo"realizadas"no"intuito"de"favorecer"o"processo"de"limpeza"das"paredes,"alcalinização"do"
meio"e"reparo"do"defeito"conWguo"a"RDI.""
.""
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"
Reconstruir"um"sorriso" com"procedimentos"diretos" tornou]se"desafiador,"porém"possível."A"
gama"de"materiais"restauradores"resinosos,"opções"de"cores"e"translucidez"e"a"harmonização"
da" cor" do" dente" com" procedimentos" clareadores" são" alternaWvas" que" vieram" tornar" a"
odontologia" adesiva" direta" uma" opção" saWsfatória" a"menor" custo." Este" trabalho" tem" como"
objeWvo"relatar"um"caso"clínico"de"uma"remodelação"estéWca"do"sorriso."Paciente,"V2."F.,"43"
anos,"normossistêmica,"do"sexo"feminino,"procurou"o"Grupo"de"Estudos"em"DenâsWca"(GED)"
da"Universidade"Federal" do"Ceará" –"Campus" Sobral," insaWsfeita" com"seu" sorriso."Ao"exame"
clínico"pode]se"perceber"baixo"valor"e"diversidade"de"maWz"e"croma"dos"dentes,"presença"de"
restaurações"deficientes,"desgaste"incisais,"desníveis"na"arquitetura"gengival,"fratura"do"de"21"
e" escurecimento" na" região" de" pré]molares" e" molares" pela" presença" de" restaurações" de"
amálgama."Na"avaliação"radiográfica"e"testes"observou]se"ausência"de"lesões"de"cárie,"lesões"
periapicais" e" sensibilidade" dentária." O" tratamento" clínico" seguiu" a" sequência:" troca" das"
restaurações" amálgama" por" cimento" de" ionômero" de" vidro," 3" sessões" de" clareamento" de"
consultório" com" Total" Blanc" Office" H35" (DFL)," gengivoplasWa," troca" das" restaurações" e"
remodelação" estéWca" com" compósitos" de" tecnologia" nanoparWculada" (Filltek" Z350" /" 3M)."
Como"resultados,"temos"que"a"associação"de"estratégias"clínicas"com"procedimentos"diretos"
apresenta]se"como"alternaWva"saWsfatória"reconstrução"do"sorriso,"devolvendo"a"autoesWma"
e"convívio"social"da"paciente.""
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"
Os" acidentes" em" cirurgias" bucais" são" prevenidos" e" evitados" com" um" bom" seguimento" dos"
princípios" q" ue" regem"a" cir" urg" ia" e" t" raumatolog" ia" buco]maxilo]facial" (CTBM"F)." Diversa" s"
intercorrências"podem"ocorrer"durante"um"procedimento"de"extração"dentária,"dentre"elas:"
comunicação"buco]sinusal,"injuria"à"estruturas"nervosas,"deslocamento"de"fragmentos"para"o"
seio" maxilar," fraturas" de" processo" alveolar" e" fraturas" radiculares." Essas" ulWmas" são" os"
acidentes"exodônWcos"mais"comuns,"tendo"como"causas"o"uso"inadequado"do"fórceps,"cáries"
radiculares," tratamento" endodônWco" prévio," reabsorções" e/ou" curvaturas" radiculares."
Quando" estas" fraturas" ocorrem" no" 1/3" apical," tornam]se" um" desafio" cirúrgico" para" sua"
remoção."As"técnicas"convencionais"consistem"em"ostectomias"da"tábua"óssea"vesWbular"em"
praWcamente" toda" a" sua" extensão," o" que" pode" levar" a" sequelas" estéWcas" e" funcionais" e"
dificuldade" de" reabilitação" protéWca." Técnicas" alternaWvas" menos" invasivas" podem" ser"
uWlizadas," tais" como" o" uso" de" limas" endodônWcas," sondas" exploradoras," procedimentos" de"
irrigação/aspiração"e"acessos"cirúrgicos"apicais"limitados"apenas"ao"síWo"da"raiz."Este"trabalho"
objeWva" relatar" técnicas" alternaWvas" para" remoção" de" fragmentos" radiculares," através" de"
relatos"de" casos"de"pacientes"atendidos"na" clínica"de"CTBMF"da"UFC]Campus"Sobral." Serão"
descritas"as"técnicas"cirúrgicas"com"o"uso"de"limas"endodônWcas"e"acessos"cirúrgicos"apicais,"
enfaWzando"as"principais"indicações,"vantagens"e"desvantagens.""
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RESUMO:((
"
A" luxação" da" ArWculação" Temporomandibular" (ATM)" ocorre" quando" o" côndilo" mandibular"
excursiona" externamente" à" cavidade" glenoide," permanecendo" em" uma" condição" de"
travamento" anterior" à" eminência" arWcular." Quando" o" deslocamento" e" o" travamento" do"
côndilo" mandibular" ocorrem" com" freqüência" proporcionando" uma" piora" progressiva" do"
quadro" clínico," essa" condição" passa" a" ser" chamada" de" luxação" habitual," recorrente" ou"
recidivante,"estando"geralmente"associada"à"hipermobilidade"da"mandíbula"e"à"inclinação"da"
eminência"arWcular."Dentre"as"abordagens" terapêuWcas,"existem"os"métodos"conservadores"
(Medicamentoso," fisioterapia)" e" os"métodos" cirúrgicos" (Eminectomia," uso" de"miniplacas" de"
Wtânio," dentre" outros)." O" presente" trabalho" tem" como" objeWvo" relatar" um" caso" clínico" de"
luxação"recidivante"da"ATM"cujo"tratamento"de"escolha"foi"a"eminectomia"bilateral."Paciente"
sexo"masculino," 26" anos," procurou" por" 6" vezes," no" período" de" um" ano," o" atendimento" de"
urgência" do" Hospital" Geral" Waldemar" de" Alcântara" (Fortaleza]Ce)," apresentando" quadro"
clínico"de"luxação"da"ATM,"sem"sintomatologia"dolorosa."Devido"às"várias"recorrências"em"um"
curto" período" e" após" avaliação" de" exames" imaginológicos" das" ATMs" direita" e" esquerda," o"
tratamento" de" escolha" foi" a" eminectomia" bilateral." Esse" tratamento" propicia" a" livre"
movimentação" do" côndilo" mandibular," recuperando" a" função" arWcular" e" atribuindo" uma"
Abertura" Bucal" Máxima" maior" do" que" a" obWda" em" procedimentos" restriWvos." No" pós]
operatório" de" 10" meses" o" paciente" não" relatou" mais" nenhum" episódio" de" luxação,"
considerando"assim,"o"sucesso"do"tratamento.""
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RESUMO:((
"
A" reconstrução"óssea"dos"maxilares" com"objeWvo"de" reabilitação"com" implantes"é"uma"das"
tarefas"mais"desafiadora"para"o"cirurgião"bucomaxilofacial."Um"grande"avanço"às"técnicas"de"
reconstrução"óssea"autógena"ocorreu"com"a"descoberta"das"proteínas"ósseas"morfogenéWca"
(BMPs)." As" BMPs" são" polipepâdios" mulWfuncionais" que" desempenham" importante" papel"
numa" gama" de" processos" celulares," tendo" como" o" principal" efeito" a" indução" de" formação"
óssea."Nesse"contexto,"o"objeWvo"desse"trabalho"é"relatar"um"caso"clinico"de"uma"paciente"
com" necessidade" de" reabilitação" na" região" anterior" de" maxila." Ao" exame" intra]bucal"
observou]se"um"defeito"em"arco"no"rebordo"alveolar"com"cerca"de"10mm"de"altura"e"desnível"
acentuado" entre" a" crista" do" rebordo" e" os" dentes" adjacentes." Exames" tomográficos"
confirmaram" um" defeito" ósseo" de" diÅcil" solução" com" técnicas" convencionais" de" enxerWa."
Como"plano"de"tratamento"optou]se"pela"uWlização"rhBMP]2"(INFUSE)."No"trans]operatório,"
realizou]se"a"fixação"de"três"parafusos"com"função"de"suporte,"onde"o"rhBMP]2"foi" inserida"
numa"esponja"de"colágeno"associada"a"um"enxerto"bovino" liofilizado"(Bio]oss)."Uma"tela"de"
Wtânio"foi"usada"como"um"arcabouço."Oito"meses"após"a"enxerWa,"na"cirurgia"de"colocação"de"
implantes," verificou]se"que"houve"a" formação"óssea" considerável."O"ganho"em"espessura"e"
altura" possibilitou" a" instalação" de" quatro" implantes" e" a" confecção" de" próteses" unitárias"
implanto]suportadas." A" Paciente" encontra]se" em" um" acompanhamento" de" 2" anos," com"
função"estável,"ressaltando"a"escolha"correta"da"técnica,"e"assim"o"sucesso"do"tratamento.""

"
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"
O"objeWvo"precípuo"da"terapia"endodônWca"é"tratar"ou"prevenir"o"desenvolvimento"de"lesões"
perirradiculares."Assim,"o"sucesso"do" tratamento"endodônWco"pode"ser"caracterizado"como"
ausência" de" doença" perirradicular" após" um" período" de" proservação" suficiente." Entretanto,"
microrganismos" resistentes" à" terapia" endodônWca" ou" que" invadem" o" sistema" de" canais"
radiculares"pós]tratamento"podem"desenvolver"uma"lesão"perirradicular,"sendo"denominada"
de" lesão" periapical" refratária." A" paciente" do" sexo" feminino," de" 42" anos," leucoderma," foi"
selecionada" a" parWr" de" registros" da" clínica" endodônWca" da" Faculdade" Católica" Rainha" do"
Sertão,"tendo"realizado"tratamento"endodônWco"há"2"anos,"com"lesão"periapical"associada"ao"
dente" tratado," afim"de" se" idenWficar" os" sucesso"ou" insucesso"do" tratameto." Em" radiografia"
periapical"de"controle"foi"evidenciado"o"aumento"da"lesão"e"caracterizado"o"insucesso."O"caso"
foi" submeWdo"a"cirurgia"periapical,"na"clínica"odontológica"da"Faculdade"Católica"Rainha"do"
Sertão,"e"o"material"colhido"da"lesão"submeWdo"a"análise"histomorfológica"com"laudo"final"de"
cisto" periapical." O" caso" está" sobe" proservação."O" relatado" clínico" e" publicações" levantadas"
trazem"a" luz"a"discursão"dos" fatores"associados"ao" insucesso"do"tratamento"endodônWco,"a"
necessidade"da"proservação"do"tratamento"endodônWco"e"as" indicações"e"contra" indicações"
de"cirurgias"periapical.""

"
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RESUMO:((
"
O"declínio"da"cárie"dentária"observado"em"vários"países"foi"acompanhado"pelo"fenômeno"da"
polarização,"que"consiste"na"concentração"da"maior"parte"das"doenças"e"das"necessidades"em"
uma" pequena" parcela" da" população," com" aumento" da" desigualdade" em" saúde." O" objeWvo"
dessa" pesquisa" foi" descrever" a" associação" de" fatores" determinantes" da" cárie" dentária" de"
adolescentes" de" 15" a" 19" anos" no" município" de" Fortaleza," Ceará." Tratou]se" de" um" estudo"
transversal," com" dados" secundários" de" um" levantamento" epidemiológico" municipal" de"
2006]2007."Para"medir" a" cárie"dentária," uWlizou]se"o" índice"CPOD"e"o" SiC" Index" (Significant"
Caries"Index),"que"verifica"a"polarização"da"cárie"dentária."A"amostra"foi"representaWva"para"
cada"Secretaria"ExecuWva"Regional"do"município,"composta"por"533"adolescentes"de"15"a"19"
anos."Os"dados"foram"analisados"no"programa"estaâsWco"SPSS."O"CPOD"observado"foi"de"3,96"
e"o"SIC,"o"CPOD"do"terço"pior,"foi"de"7,92."Concluiu]se"que"está"ocorrendo"polarização"da"cárie"
dentária" em" adolescentes" em" Fortaleza." Os" problemas" bucais" se" intensificam" em" uma"
pequena" parcela" da" população," a" qual" requer" maior" atenção" odontológica." As" condições"
socioeconômicas"desfavoráveis"estão"diretamente" relacionadas"com"a"maior"experiência"de"
cárie"dentária.""

"
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RESUMO:((
"
A"cárie"dentária"é"uma"das"doenças"mais"comuns"em"crianças"na"América,"os"alto"custos"de"
tratamento"e"a"possibilidade"de"uWlização"de"medidas"prevenWvas"efeWvas,"contribuem"para"
ela"ser"considerada"um"importante"problema"de"saúde"pública."O"Brasil"conseguiu"reduzir"a"
prevalência"de"cárie"nas"crianças"de"12"anos"nos"úlWmos"anos,"mas"na"denWção"decídua"ainda"
é" um" desafio." O" objeWvo" do" trabalho" é" analisar" a" cárie" dentária" na" denWção" decídua" de"
escolares"no"município"de"Sobral"–"CE."Trata]se"de"um"estudo"transversal,"onde"foi"realizado"
um" levantamento" epidemiológico" em" saúde" bucal" na" escola" CAIC" em" Sobral" –" CE," com" 84"
crianças," na" faixa" etária" de" cinco" anos."Os" exames" foram" realizados," pelos"bolsistas"do"PET"
SAÚDE–Vigilância"em"Saúde."O" índice"uWlizado"para"medir"a" cárie"dentária" foi"o" ceo]d."Dos"
examinados,"54%"era"do"sexo"feminino"e"a"prevalência"de"cárie"foi"de"66%."O"ceo]d"foi"2,54,"
onde"90%"do"índice"foi"de"dente"cariado,"1,2%"de"dente"restaurado"e"cariado,"3,1%"de"dente"
restaurado" e" 0,11%" de" extração" indicada." Em" comparação" com" os" resultados" do" SB" Brasil"
2010,"o"ceo]d"encontrado"nos"escolares"foi,"respecWvamente,"maior"que"o"ceo]d"do"Brasil"e"
menor"que"o"do"Nordeste."Sendo"90%"desse"ceo]d"de"dentes"cariados,"se"faz"necessária"uma"
melhoria" no" serviço" de" atendimento" odontológico" na" unidade" básica" de" saúde" do" bairro,"
associada"à"escovação"supervisionada"e"aplicação"tópica"de"flúor"três"vezes"ao"ano"na"escola"
e"desenvolvimento"de"aWvidades"educaWvas"relacionadas"à"higiene"bucal.""
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RESUMO:((
"
Dentre" as" doenças" crônicas" de" grande" relevância" na" atualidade," destaca]se" a" infecção"pelo"
HIV," uma" vez" que" os" pacientes" Wveram" sua" sobrevida" aumentada" com" a" terapia"
anWrretroviral," o" que" proporciona" uma" melhora" significaWva" da" qualidade" de" vida" desses"
indivíduos." Segundo" dados" do"Ministério" da" Saúde," o" Brasil" possui" 656.701" casos" de" AIDS"
acumulados"de"1980"a"junho"de"2012."De"acordo"com"a"Secretaria"de"Saúde"do"Ceará,"o"Ceará"
registrou" 2,1%" dos" casos" de" AIDS" no" país" e" ocupa" o" 3°" lugar" no" ranking" dos" estados" do"
Nordeste."A"cidade"de"Sobral"ocupa"o"4°" lugar"no" ranking"com"317"casos."A"pesquisa"visou"
analisar" a" autopercepção" sobre" saúde" bucal" de" pacientes" HIV/AIDS" acolhidos" pela" Casa" de"
Apoio"Madre"Anna"Rosa"Gaïorno"em"Sobral]CE,"enWdade"não"governamental"pertencente"à"
Rede" de" Solidariedade" PosiWva]Núcleo" Sobral." A" coleta" de" dados" foi" realizada" por"meio" da"
aplicação"de"quesWonários"semiestruturados"com"45"pacientes"que"esWverem"de"acordo"em"
parWcipar"da"pesquisa,"através"de"abordagem"individual"onde"foram"explicados"os"objeWvos"e"
os"passos"metodológicos"da"pesquisa."A"autopercepção"posiWva"da"saúde"bucal"foi"observada"
na"maioria" dos" parWcipantes." Ao" serem" indagados" sobre" o" principal"moWvo" da" procura" do"
atendimento" odontológico," a" dor" causada" pela" cárie" foi" a" mais" relatada." Os" resultados" da"
pesquisa" sugerem"a"necessidade"de"planejar,"elaborar"e"executar"os" serviços"odontológicos"
voltados" para" a" promoção," prevenção" e" tratamento" desse" grupo" populacional," tornando"
possível"o"desenvolvimento"de"ações"específicas"que"possam"melhorar" a"qualidade"de"vida"
desses"pacientes.""
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RESUMO:((
"
Atualmente," observa]se" uma" inversão" da" pirâmide" etária" caracterizada" pelo" aumento" da"
população"idosa"e"da"expectaWva"de"vida."Tal"fato,"aliado"à"melhoria"na"qualidade"de"vida"e"
mudanças"no"perfil"senil" implica"no"aumento"de"idosos"portadores"de"doenças"sexualmente"
transmissíveis"(DST)."Dentre"os"fatores"associados"a"este"aumento,"destacam]se"mudanças"no"
comportamento" sexual" e" falta" de" conhecimento" acerca" de" DST." Outros" fatores" são" o"
despreparo" das" equipes" de" saúde" e" a" não" inclusão" dos" idosos" em" campanhas" prevenWvas,"
negligenciando"a"sexualidade"na"terceira"idade."O"objeWvo"deste"trabalho"foi"avaliar"o"nível"de"
informação" em" relação" à" AIDS" e" Sífilis" em" idosos," além" de" promover" prevenção" e"
conhecimento" acerca" dessas" doenças." Os" dados" foram" coletados" por" monitores" do" PET]
Saúde," de" dezembro" de" 2012" a" junho" de" 2013," por" meio" de" quesWonário" objeWvo" em"
indivíduos" com" 60" ou" mais" anos" assisWdos" pelo" CSF" Terrenos" Novos," em" Sobral]CE." Os"
quesWonários"foram"aplicados"antes"e"depois"de"oficinas"onde"foram"discuWdas"informações"
sobre"AIDS"e" Sífilis." A" análise"dos"dados" revelou" lacunas"no" conhecimento"desse" grupo"em"
relação"a"conceito,"transmissão"e"tratamento"dessas"doenças."No"entanto,"com"a"realização"
de"oficinas" observou]se" resposta" posiWva," quanto" à" parWcipação," assimilação" e" transmissão"
horizontal" do" conhecimento." Percebendo]se" necessidade" de" mudanças" nas" condutas" e"
práWcas"em"saúde,"adotando"medidas"educaWvas"de"promoção"de"saúde,"com"enfoque"nas"
DST"na"terceira"idade.""
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RESUMO:((
"
A" artrite" na" arWculação" temporomandibular" (ATM)" se" caracteriza" por" dor" incapacitante."
Diversas" aWvidades" biológicas" dos" polissacarídeos" sulfatados" de" algas" marinhas" já" foram"
relatadas," no" entanto" não" há" estudo" sobre" a" hipernocicepção" na" ATM." Dessa" forma," o"
objeWvo" da" presente" trabalho" é" avaliar" o" efeito" anWnocicepWvo" e" anW]inflamatório" dos"
polissacarídeos"sulfatados"da"alga"marinha"Solieria"filiformis."Ratos"Wistar"machos" (160]220"
g)"foram"pré]tratados"com"as"frações"FI"(0,5"M)"ou"FII"(0,75M)"da"Solieria"filiformis"(0,03,"0,3"
ou"3"mg/kg;"s.c.),"ou"salina"estéril"60"min"antes"da"injeção"(intra]arWcular"(i.art.)"de"Zymosan"
(Zy)"(2"mg,"40"μL)"na"ATM"esquerda,"e"o"grupo"sham"recebeu"salina"estéril"i.art.."Indometacina"
(5"mg/kg)"foi"uWlizada"como"controle"posiWvo."Na"4a"hora"após"a"indução,"a"hipernocicepção"
inflamatória" foi" registrada" através" do" Von" Frey." Na" 6a" hora" após" injeção" (i.art.)" de" Zy,"
eutanasiados" os" animais" foram" anestesiados" e" eutanasiados" para" coleta" do" lavado" sinovial"
para" contagem" total" de" células" e" dosagem" da" aWvidade" de" mieloperoxidase" (MPO)" ."
Observou]se"que"tanto"FI"quanto"FII,"em"todas"as"doses,"aumentaram"(p"<"0,05)"o" limiar"de"
hipernocicepção"inflamatória,"quando"comparados"ao"grupo"zymosan,"assim"como"reduziram"
(p" <" 0,05)" o" infiltrado" de" leucócitos" e" a" aWvidade" de" MPO." Assim," sugere]se" que" Solieria"
filiformis" é" efeWva" no" tratamento" da" hipernocicepção" inflamatória" na" ATM," com" potencial"
terapêuWco"para"consWtuir"uma"nova"alternaWva"ao"tratamento"farmacológico.""
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"
A" periodonWte" é" um"processo" inflamatório" crônico"que" acomete"os" tecidos"de" sustentação"
dos" dentes," evoluindo" com" reabsorção" óssea" alveolar," acarretando" importante" perda" de"
dentes" em" adultos."Mediadores" inflamatórios," como"os" de" origem" lipídica," parWcularmente"
prostaglandinas" da" série" E2" (PGE2)," possuem" relação" com" a" gravidade" da" doença" e" pior"
prognósWco."Tocoyena"sellowiana"(Ts)"é"uma"árvore"âpica"do"cerrado,"pertencente"à"família"
Rubiaceae,"cuja"casca"do"caule"é"uWlizada"na"medicina"popular"como"agente"anW]inflamatório."
Esse" trabalho" objeWvou" avaliar" a" eficácia" do" extrato" etanólico" da" casca" do" caule" de" Ts" em"
ensaio"pré]clínico"de"periodonWte."A"periodonWte"foi"induzida"com"a"colocação"de"um"fio"de"
náilon" (3.0)" no" 2o"molar" superior" esquerdo" de" ratas"Wistar" (200]230" g)." Os" animais" foram"
pesados" e" tratados" (per" os)" diariamente," durante" 11" dias," com" Ts" (0,1;" 1" ou" 10"mg/kg)" ou"
veículo" ]" salina" (grupo"não" tratado)." Foram"analisados"os" parâmetros:" perda"óssea" alveolar"
(Souware" Image" J)"e"dosagem"de"PGE2" (ELISA)"em"tecido"gengival."Dados" foram"analisados"
usando" ANOVA" (Tukey)." Considerou]se" p<0,05" como" significante." Ts" (0,1;" 1" ou" 10" mg/kg)"
reduziu" (p<0,05)" a" perda" óssea" alveolar," em" relação" ao" grupo" não]tratado." Ts" (10" mg/kg)"
diminuiu"(p<0,05)"os"níveis"de"PGE2"(212,3"±"2,26),"comparado"ao"grupo"não"tratado"(355,7"±"
4,33)." Os" resultados" sugerem" que" Ts" possui" efeito" protetor" em" ensaio" pré]clínico" de"
periodonWte" em" ratas" e" que" esse" efeito" parece" envolver" a" redução" dos" níveis" de" PGE2" no"
tecido"gengival."Palavras]"chave:"Tocoyena"sellowiana,"PeriodonWte,"Reabsorção"Óssea.""
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RESUMO:((
"
A"cárie"de"Primeira" Infância" (CPI)"é"uma"doença"mulWfatorial," transmissível"e" infecciosa"que"
acomete"a"denWção"decídua."O"uso"de"plantas"medicinais"como"alternaWva"terapêuWca"e"na"
produção" de" novos" fármacos" remonta" a" idade" anWga" e" é" uma" práWca" comum" no" Brasil." A"
Copaifera" mulWjuga," espécie" conhecida" popularmente" como" copaíba," é" comumente"
encontrada"na"América"LaWna"e"na"África"Ocidental."Seu"uso"medicinal"é"extenso"devido"às"
suas" propriedades" farmacológicas," entre" elas" podemos" citar:" anW]" inf" lamatória,"
anWmicrobiana," anWtumoral" e" anWcâncer." O" objeWvo" deste" estudo" foi" avaliar" a" melhor"
concentração"anWmicrobiana"do"extrato"aquoso"de"Copaifera"mulWjuga,"na" forma"de"verniz"
dentário," contra" Streptococcus" mutans(SM)" em" crianças" livres" de" cárie." Vinte" e" quatro"
crianças," com" idades" entre" 36" e" 71" meses," de" ambos" os" gêneros" e" sem" cárie," foram"
selecionados" para" parWcipar" deste" estudo" piloto" e" agrupados" aleatoriamente" em" quatro"
grupos"para" receberem"diferentes"concentrações"do"verniz"de"copaíba" (1"%,5"%" ,10"%"e"20"
%)" ." O" verniz" foi" aplicado" sobre" a" superÅcie" de" todos" os" segundos" molares" decíduos." A"
aWvidade"anWmicrobiana" foi"observada"na" saliva,"que" foi" recolhida"em"duas" fases:"antes"da"
primeira" aplicação" do" verniz" e" após" a" sua" uWlização." Em" todas" as" concentrações" testadas,"
houve" redução" microbiológica" de" SM" na" cavidade" bucal" das" crianças." A" maior" redução"
percentual"de"SM"foi"observada"na"concentração"de"1"%."O"extrato"aquoso"de"copaíba,"sob"a"
forma"de"verniz"dentário,"tem"aWvidade"anW]microbiana"contra"a"SM"e"consWtui"alternaWva"na"
prevenção"da"cárie"dentária.""
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"
Algas" marinhas" são" fontes" de" compostos" bioaWvos" para" a" indústria" farmacêuWca." Este"
trabalho"objeWva"invesWgar"o"efeito"da"lecWna"da"alga"marinha"verde"Caulerpa"cupressoides"
(LCc)" na" arWculação" temporomandibular" (ATM)" de" ratos." Ratos" Wistar" machos" (160]220g)"
foram"pré]tratados"com"LCc"(0,1;"1"ou"10mg/kg;"i.v.)"ou"salina","30min"antes"da"injeção"intra]
arWcular" (i.art.)" de" Zy" (2mg/art.," 40μL)" ou" salina" (40μL)" (grupo" sham)" na" ATM" esquerda."
Indometacina" (5mg/kg;" s.c)" ou"morfina" (5mg/kg," s.c.)" foram"uWlizados" como" controle." Para"
avaliar" o" envolvimento" da" via" hemeoxigenase]1" (HO]1)," animais" foram" pré" tratados" com"
ZnPP]IX"(3mg/kg,"s.c.)"prévio"à"LCc."Para"avaliar"o"envolvimento"do"sistema"opioide,"animais"
receberam" injeção" i.art." de" naloxona" (10μg/art.;15μL)" prévio" à" LCc." Teste" do" Von" Frey" foi"
uWlizado"para"avaliar"a"hipernocicepção"(g)"na"4ah"após"injeção"de"Zy."Na"6ah,"foi]se"coletado"
lavado"sinovial,"para"contagem"total"de"células"e"dosagem"da"aWvidade"de"mieloperoxidase"
(MPO),"e"as"ATMs"foram"removidas"para"as"análises"histológicas"e"imunohistoquímica"(TNF]α,"
IL]1β" e" HO]1)," além" da" dosagem" de" IL]1β" no" tecido" periarWcular." LCc" reduziu" (p" <" 0,05)"
hipernocicepção," infiltrado" inflamatório," aWvidade" de" MPO,a" produção" de" IL]1β" no" tecido"
periarWcular"e"a"expressão"de"IL]1β"e"TNF]α"na"membrana"sinovial.."Naloxona"e"ZnPP]IX"não"
reverteram" o" efeito" de" LCc." Portanto," LCc" apresentou" efeito" anWnocicepWvo" e" anW]
inflamatório," reduzindo"a"produção"das"citocinas"TNF]α"e" IL]1β," sendo" independente"da"via"
HO]1"e"de"receptores"opioides"periféricos.""
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RESUMO:((
"
A"dor"na"região"orofacial"representa"um"grande"problema"de"saúde"pública"uma"vez"que"a"dor"
é"a"razão"número"um"para"a"procura"de"tratamento,"sendo"um"importante"indicador"de"
saúde."No"Brasil,"os"agentes"comunitários"de"saúde"(ACS)"são"profissionais"que"podem"chegar"
a"uma"grande"variedade"de"pessoas"e"têm"uma"influência"marcante"sobre"as"estratégias"de"
prevenção"e"promoção"da"saúde,"devido"a"sua"capacidade"de"se"comunicar"com"as"pessoas"e"
sua"liderança"natural"no"trabalho."O"objeWvo"deste"trabalho"é"avaliar"a"percepção"dos"agentes"
comunitários"de"saúde"frente"às"Disfunções"Temporomandibulares"(DTM)."O"presente"estudo"
trata]se"de"uma"pesquisa"observacional"transversal,"de"natureza"quanWtaWva,"realizada"no"
período"entre"janeiro"e"março"de"2014."Os"ACS"foram"solicitados"a"responder"o"quesWonário"
anonimamente,"estando"o"mesmo"dividido"em"duas"partes."A"primeira"consiste"de"10"
questões"sobre"as"caracterísWcas"pessoais"e"profissionais"dos"respondentes"que"inclui"sexo,"
idade,"local"e"tempo"de"trabalho"no"CSF."A"segunda"parte,"composta"de"15"perguntas,"é"
referente"ao"próprio"conhecimento"sobre"DTM."Observou]se"que"os"ACS"que"obWveram"
algum"Wpo"de"capacitação"sobre"o"tema"são"os"que"mais"o"conhecem"e,"consequentemente,"
melhor"idenWficam"as"causas"e"consequências,"orientando"o"paciente"adequadamente."
Evidencia]se,"portanto,"a"necessidade"de"realizar"cursos"de"capacitação"com"os"ACS"para"que"
os"mesmos"tenham"um"maior"conhecimento"sobre"DTM"e"possam"orientar"corretamente"a"
população.""
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RESUMO:((
"
A"dor"na"região"orofacial"representa"um"grande"problema"de"saúde"pública"uma"vez"que"a"dor"
é"a"razão"número"um"para"a"procura"de"tratamento,"sendo"um"importante"indicador"de"
saúde."No"Brasil,"os"agentes"comunitários"de"saúde"(ACS)"são"profissionais"que"podem"chegar"
a"uma"grande"variedade"de"pessoas"e"têm"uma"influência"marcante"sobre"as"estratégias"de"
prevenção"e"promoção"da"saúde,"devido"a"sua"capacidade"de"se"comunicar"com"as"pessoas"e"
sua"liderança"natural"no"trabalho."O"objeWvo"deste"trabalho"é"avaliar"a"percepção"dos"agentes"
comunitários"de"saúde"frente"às"Disfunções"Temporomandibulares"(DTM)."O"presente"estudo"
trata]se"de"uma"pesquisa"observacional"transversal,"de"natureza"quanWtaWva,"realizada"no"
período"entre"janeiro"e"março"de"2014."Os"ACS"foram"solicitados"a"responder"o"quesWonário"
anonimamente,"estando"o"mesmo"dividido"em"duas"partes."A"primeira"consiste"de"10"
questões"sobre"as"caracterísWcas"pessoais"e"profissionais"dos"respondentes"que"inclui"sexo,"
idade,"local"e"tempo"de"trabalho"no"CSF."A"segunda"parte,"composta"de"15"perguntas,"é"
referente"ao"próprio"conhecimento"sobre"DTM."Observou]se"que"os"ACS"que"obWveram"
algum"Wpo"de"capacitação"sobre"o"tema"são"os"que"mais"o"conhecem"e,"consequentemente,"
melhor"idenWficam"as"causas"e"consequências,"orientando"o"paciente"adequadamente."
Evidencia]se,"portanto,"a"necessidade"de"realizar"cursos"de"capacitação"com"os"ACS"para"que"
os"mesmos"tenham"um"maior"conhecimento"sobre"DTM"e"possam"orientar"corretamente"a"
população.""
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RESUMO:((
"
Necroses" ósseas" dos" Maxilares" é" a" exposição" de" osso" necróWco" microscopicamente"
caracterizada"pela"presença"de"trabéculas"ósseas"com"espaços"vazios," lacunas" irregulares,"e"
presença"de"células" inflamatórias"agudas"ou"crônicas."O"objeWvo"deste"trabalho"é"descrever"
as"diferentes"eWologias"de"Osteonecrose"em"ossos"gnáWcos,"alertando"os"cirurgiões]denWstas"
quanto"aos"diferentes"agentes"causadores"de"necrose,"e"de"como,"em"muitos"casos,"é"possível"
prevenir"sua"ocorrência."Foram"selecionados"arWgos" ,"dos"anos"de"2009"a"2013","a"parWr"de"
pesquisa" realizada" uWlizando" base" de" dados" PubMed," com" palavras]chaves" “Osteonecrosis"
jaw”" e" “Maxyllari”." Foram" encontrados" 1117" arWgos" cienâficos" que" relatam" as" diferentes"
causas"de"osteonecrose"dos"maxilares"(ONM)."As"causas"mais"comuns"de"osteonecrose"foram:"
uso" de"medicações" sistêmicas" como" o" Bifosfonato," radiação" ionizante," infecção," toxicidade"
química"direta"e"o"uso"de"drogas"como"a"Cocaína."O"conhecimento"da"grande"variedade"de"
causas" de" ONM" se" faz" importante" para" a" correta" invesWgação" e" descoberta" dos" agentes"
causais" pelo" cirurgião]denWsta" durante" o" diagnósWco," além"de" permiWr" adoção"de"medidas"
prevenWvas"a"ocorrência"de"ONM"em"pacientes"sabidamente"de"risco.""
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RESUMO:(
("
A"periodonWte"é"uma"doença"infecto]inflamatória"que"afeta"que"os"tecidos"de"suporte"dental."
A" infecção" pelo" HIV" e" seu" estágio" final," a" AIDS," é" um" importante" fator" de" risco" para" a"
periodonWte" devido" a" imunossupressão" causada" pela" doença." Nesse" contexto," esse" estudo"
teve" como" objeWvo" avaliar" a" relação" entre" a" imunodeficiência" determinada" pelo" HIV" e" a"
gravidade"da"doença"periodontal"por"meio"de"uma"revisão"sistemaWzada"de" literatura."Para"
tanto" foi" realizada" uma" busca" por" ensaios" clínicos" na" base" de" dados" computadorizada"
PUBMED"uWlizando"as"palavras"chaves"“periodonWWs”"e"“HIV”"publicados"nos"idiomas"inglês"e"
português"nos"úlWmos"10"anos."Inicialmente"10"arWgos"foram"encontrados."Após"a"leitura"dos"
âtulos"e"resumos,"e"considerando"os"critérios"de"elegibilidade"4"arWgos"foram"selecionados."
Considerando"os"dados"clínicos"periodontais,"1"estudo"mostrou"que"pacientes"HIV"posiWvos"
com"escores"3"ou"4"no"exame"CPITN"apresentavam"menor"número"de"células"CD4+"no"sangue"
quando" comparado" ao" controle" não]HIV." Três" estudos," por" sua" vez," mostraram" que" a"
severidade"da"periodonWte"não"está"associada"a"imunossupressão"mediada"pelo"HIV,"uma"vez"
que" não" houve" diferença" estaâsWca" entre" os" grupos" experimentais" considerando" os"
parâmetros"clínicos"de"índice"de"placa,"índice"de"sangramento,"profundidade"de"sondagem"e"
recessão" gengival." Assim," considerando" os" dados" desta" revisão," a" relação" entre" a"
imunodeficiencia"mediada"pelo"HIV"e"a"severidade"da"doença"periodontal"ainda"necessita"ser"
melhor"estudada.""

65"



APRESENTAÇÃO"ORAL""
"

PAPEL(DA(VIA(DE(SINALIZAÇÃO(WNT5Β(CATENINA(NA(REABSORÇÃO(ÓSSEA(INFLAMATÓRIA(
("
AUTOR:(ANA"LARISSA"DE"QUEIROZ"FRANÇA""
CO5AUTORES:(EVELINE"VALERIANO"MOURA"LINHARES""
JOANNA"TRYCIA"MAGALHÃES"ALEXANDRE""
LUZIA"HERMÍNIA"TEIXEIRA""
ORIENTADOR:(PAULA"GOES""
"
RESUMO:((
"
A" inflamação" é" conhecidamente" uma" causa" de" reabsorção" óssea," sendo" a" inibição" da"
osteogênese,"componente"chave"para"a"perda"óssea"inflamatória."Neste"contexto,"destaca]se"
a" via" WNT]β" catenina" que" atua" na" homeostasia" óssea" induzindo" osteoblastogênese." O"
objeWvo" deste" trabalho" foi" avaliar" papel" da" via" WNT]β" cateninana" reabsorção" óssea"
inflamatória"por"meio"de"uma"revisão"sistemaWzada"da" literatura."Para"tanto,"1"examinador"
realizou" uma" busca" por" ensaios" clínicos/pré]clínicos" nas" bases" de" dados" computadorizadas"
PubMed," Lilacs," Scielo," uWlizando" as" palavras]chave" “WNT" signaling”e“inflammatory" bone"
resorpWon”." Os" arWgos" deveriam" ser" publicados" no" idioma" inglês," nos" úlWmos" 10" anos."
Inicialmente" 15" arWgos" foram" encontrados," e" após" a" leitura" dos" âtulos" e" resumos" e"
considerando"os"critérios"de"elegibilidade,"5"arWgos"completos"foram"selecionados.Os"estudos"
mostraram"que"durante"a"inflamação,"houve"redução"da"função"de"osteoblastos,"com"inibição"
(p<0,05)"dos"agonistas"da"via"WNT]β"catenina:"gene"osterix,"promotor"RUNX2,"WNT"10b."A"
diminuição"dos"níveis"de" fosfatase"alcalina,"β]catenina"nuclear"e"osteocalcina"corroboraram"
estes" achados." Adicionalmente," foi" visto" aumento" da" aWvidade"de" osteoclastos" associado" a"
esWmulação" de" antagonistas" da" via:" gene" SOST" e" dos" níveis" de" sFRP1," sFRP2," DKK" e"
esclerosWna" (p<0,05)." Portanto," conclui]se" que" a" inflamação" altera" o" equilíbrio" entre"
antagonistas"e"agonistas"da"via"WNT,"resultando"em"redução"da"função"de"osteoblastos.""
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RESUMO:((
"
A" periodonWte" é" uma" doença" infecto]inflamatória" que" acomete" os" tecidos" de" suporte" dos"
dentes."Seu"fator"eWológico"primário"é"a" infecção"por"bactérias"periodontopatogênicas,"que"
por" sua" vez" aWvam" o" desenvolvimento" de" um" processo" inflamatório." Assim," sabendo" da"
importância" da" resposta" do" hospedeiro" na" progressão" da" periodonWte," tem" sido"
recentemente" avaliado" o" efeito" da" desregulação" da" resposta" imune," a" qual" é" mediada"
principalmente" por" células" T" reguladoras" (Treg)," na" progressão" das" doenças" periodontais."
Portanto"o"objeWvo"deste"estudo"foi"analisar"por"meio"de"uma"revisão"de" literatura"o"papel"
das"células"Treg"na"progressão"da"periodonWte"crônica."Para"tanto"foram"realizadas"buscas"de"
arWgos" cienâficos" nas" bases" de" dados" PUBMED," uWlizando" as" palavras]chaves:" “chronic"
periodonWWs”"e"“regulatory"T"cell”."Foram"encontradas,"de"início,"23"referências."Através"de"
análise" de" âtulos" e" resumos," seguidos" de" critérios" de" inclusão" e" exclusão," 08" arWgos"
completos," publicados" em" idioma" inglês," nos" úlWmos" 07" anos" foram" analisados." Todos" os"
estudos"mostraram"um"aumento"significaWvo"da"quanWdade"de"células"Treg"na"periodonWte"
crônica." No" entanto" seu" papel" ainda" não" esta" bem" esclarecido," uma" vez" que" este" grupo"
celular" pode" atuar" no" controle" da" resposta" imune" limitando" o" dano" tecidual," ou" podem"
modificar" a" resposta" imunológica" potencializando" a" expressão" de" mediadores" pró]inf"
lamatórios." Neste" contexto," concluímos" que" mais" estudos" precisam" ser" realizados" para"
idenWficar"o"real"papel"das"células"T"reguladoras"na"periodonWte.""
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RESUMO:((
"
Com" a" busca" de" terapias" alternaWvas" para" a" doença" cárie," surgiu" a" terapia" fotodinâmica"
anWmicrobiana"(TFA)"que"consiste"na"associação"de"um"agente"fotossensibilizador"(FS)"e"uma"
luz"de"comprimento"de"onda"complementar"na"presença"de"oxigênio"que"pode"danificar"ou"
matar" a" célula" tratada." O" objeWvo" desse" trabalho" foi" realizar" uma" revisão" sistemáWca" da"
literatura"sobre"a"ação"da"TFA"sobre"biofilmes"de"Streptococcus"mutans."Para"tanto,"uWlizou]
se" na" base" de" dados" PUBMED" os" descr i tores" “photodynamictherapy” ,"
“photodynamicanWmicrobialchemotherapy”," “photoinaWvaWon”" vinculados" a" presença"
obrigatória"do"descritor"“biofilm”"sendo"selecionados"77"arWgos"publicados"entre"2003]2013."
Foram" excluídos" as" revisões" de" literatura" (13)," os" arWgos" que" não" apresentavam" biofilmes"
relacionados"a"cárie"(46),"os"que"não"apresentavam"o"abstract"disponível"no"Pubmed"(01)"e"os"
que" não" apresentavam" como" desfecho" a" contagem" de" S.mutans" (09)," obtendo]se" um"
resultado" final" de" 08" arWgos" que" fizeram" parte" dessa" revisão" sistemáWca." Os" resultados"
demonstraram"que"a"TFA"se"mostrou"eficaz"na"redução"da"contagem"de"S.mutans,"podendo"
ser" uma" alternaWva" viável" para" o" tratamento" da" doença" cárie." No" entanto,biofilmes"
mulWespécies"foram"mais"resistentes"à"ação"TFA"provavelmente"devido"a"sua"maior"espessura"
e"complexidade"dificultando"a"penetração"do"FS."Esse"fato"também"pode"estar"associado"ao"
Wpo" de" FS" uWlizado," bem" como" ao" tempo" de" aplicação" da" luz," uma" vez" que" o" efeito"
anWmicrobiano"parece"ser"dose]"dependente.""
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RESUMO:((
"
A"periodonWte"decorre"da" resposta" imuno]inflamatória"do"hospedeiro"a"bactérias,"afetando"
os"tecidos"de"suporte"dental."A"interleucina"(IL)]6"é"uma"importante"citocina"pró]inflamatória"
associada" à" perda" óssea." Nesse" contexto," este" estudo" objeWvou" avaliar" o" efeito" da" terapia"
periodontal" (TP)" nos" níveis" de" IL]6" em" FCG," por" meio" de" uma" revisão" sistemaWzada" da"
literatura."Para"tanto,"um"único"examinador"realizou"uma"busca"por"ensaios"clínicos"na"base"
de"dados"PUBMED,"uWlizando"as"palavras"chaves"“periodonWWs”,"“gingivival"crevicular"fluid”"e"
“IL]6”,"publicados"em"idioma"inglês,"nos"úlWmos"cinco"anos."Sete"arWgos"foram"encontrados"e"
após" a" leitura" dos" âtulos" e" resumos" e" considerando" os" critérios" de" elegibilidade," quatro"
trabalhos" foram" selecionados." Dois" estudos" que" avaliaram" pacientes" com" periodonWte"
agressiva" mostraram" que" os" níveis" de" IL]6" no" FCG" aumentaram" após" TP" por" raspagem" e"
alisamento" radicular" (RAR)" ou" por" cirurgia." Um" estudo" que" fez" administração" de" regime"
anWbióWco"de"amoxicilina"mais"metronidazol"em"pacientes"com"periodonWte"agressiva"após"
RAR" observou" menor" aumento" de" IL]6" que" o" controle." Em" pacientes" com" periodonWte"
crônica,"um"estudo"mostrou"que"o"tratamento"de"RAR"mais"doxiciclina,"administrada"em"dose"
subanWmicrobiana," reduziu" de" forma" significante" os" níveis" de" IL]" 6" em" FCG," quando"
comparado" à" RAR" isolada." Em" suma," concluímos" que" o" tratamento" isolado" de" RAR" ou"
cirúrgico" não" é" capaz" de" reduzir" os" níveis" de" IL]6," entretanto," a" TP" associada" a" agentes"
farmacológicos"parece"exercer"redução"importante"nos"níveis"dessa"citocina"inflamatória.""
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RESUMO:((
"
A" periodonWte" é" uma" doença" mulWfatorial" caracterizada" por" uma" complexa" interação"
hospedeiro]" microrganismo" no" tecido" de" sustentação" dental." O" tabagismo" é" considerado"
como" um" dos" principais" fatores" externos" associado" à" periodonWte," pois" pode" influenciar"
negaWvamente"o"curso"dessa"doença."Nesse"contexto,"o"objeWvo"deste"estudo"foi"analisar"por"
meio"de"uma"revisão"sistemaWzada"de"literatura"o"efeito"do"tabagismo"na"resposta"imune"de"
pacientes"com"periodonWte"crônica."Para"isso,"foi"realizada"uma"busca"de"ensaios"clínicos"na"
base"de"dados"PUBMED,"em"idioma"inglês,"dos"úlWmos"10"anos,"uWlizando"as"palavras]chave:"
“chronic"periodonWWs”"e" “smoke”." Inicialmente," foram"encontradas"14" referências"e"após"a"
leitura" de" âtulos" e" resumos," e" considerando" os" critérios" de" inclusão" e" exclusão," 08" arWgos"
completos" foram" analisados." Em" relação" aos" parâmetros" clínicos" periodontais," todos" os"
estudos" mostraram" aumento" do" índice" de" placa" e" sangramento" gengival," bem" como" da"
profundidade"de"sondagem"aliada"à"perda"de"inserção"clínica"(p<0,05),"ressaltando"a"relação"
direta" entre" o" tabagismo" e" o" agravamento" da" doença" periodontal." Os" estudos"mostraram"
manutenção" do" quadro" de" inf" lamação" periodontal" mesmo" após" os" procedimentos" de"
raspagem" e" alisamento" radicular." Quanto" aos" marcadores" bioquímicos" da" inflamação"
observou]se" um" aumento" significaWvo" de" TGF]β1" e" uma" redução" expressiva" de" IgG," IgA" e"
LL]37" (pepâdeo" anWmicrobiano" salivar)." Dessa" forma," podemos" concluir" que" o" tabagismo"
suprime"a"resposta"imune"e"contribui"para"progressão"da"periodonWte"crônica.""
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RESUMO:((
"
A"periodonWte"é"uma"doença"inflamatória"crônica"caracterizada"por"intenso"infiltrado"celular"
inflamatório" com" formação" de" bolsas" periodontais," perda" de" tecidos" de" sustentação" e"
reabsorção" do" osso" alveolar," representando" uma" importante" causa" de" perda" de" dentes." A"
fisiopatologia"é" complexa,"e"provavelmente"mulWfatorial," envolvendo"a"presença"do"agente"
infeccioso"(biofilme"bacteriano)"e"a"reposta"imune]inflamatória"do"hospedeiro,"com"aWvação"
de"células" inflamatórias"e"geração"de"mediadores" inflamatórios,"entre"os"quais"destacam]se"
aqueles"de"origem"lipídica"(prostaglandinas"]"PG,"parWcularmente"PG"da"série"E2)"e"citocinas"
(IL]1β"e"TNF]α)."A"geração"desses"mediadores"está"associada"com"a"amplificação"da"resposta"
inflamatória"e"gravidade"da"doença."O"objeWvo"desse"estudo"foi"produzir"uma"revisão"sobre"a"
possível"relação"entre"níveis"de"PGE2,"IL]1β"e"TNF]α"e"gravidade"da"periodonWte."Para"tanto,"
realizou]se" uma" busca" bibliográfica" no" síWo" PUBMED" uWlizando]se" como" descritores" os"
termos:" periodonWWs," bone" loss" e" prostaglandin" E2." Os" critérios" de" inclusão" foram:" arWgos"
publicados"nos"úlWmos"10"anos,"em"língua" inglesa,"em"revistas"avaliadas"pelo"JCR"e"aqueles"
com"similaridade"ao"tema"proposto."Dentre"os"26"arWgos"que"atenderam"esses"critérios"foram"
encontrados" dados"que" sugerem"exisWr" uma" relação" entre" níveis" de" PGE2," IL]1β" e" TNF]α" e"
gravidade"da"periodonWte."E"embora"o"padrão]ouro"para"o"tratamento"da"periodonWte"inclua"
raspagem" e" alisamento" corono]radicular," a" literatura" corrente" sugere" que" a" modulação"
farmacológica"desses"mediadores"também"deve"ser"considerada.""
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RESUMO:((
"
Introdução:" a" mucosite" oral" é" resultante" de" toxicidade" e" um" dos" efeitos" colaterais" mais"
comuns"da"radioterapia"e"da"quimioterapia,"no"tratamento"oncológico"e"para"o" transplante"
de"células"hematopoiéWcas."ObjeWvo:"analisar,"por"meio"de"uma"revisão"de"literatura,"avanços"
e"perspecWvas"relacionados"à"mucosite"oral"e"sua"relação"com"a"odontologia,"observando"as"
competências"do"cirurgião]denWsta;"além"das"novas"possibilidades"de" tratamento"e"estudo."
Metodologia:"buscas"de"arWgos"cienâficos"nas"bases"de"dados"PUBMED"e"PERIÓDICOS"CAPES,"
uWlizando]se"as"palavras]"chave:"“Oral"MucosiWs”"e"“Oral"Care”."Através"de"análises"de"âtulos"
e" resumos," seguidos" de" critérios" de" inclusão" “5" Last" Years”," “Review”," “Full" Free" Text"
Available”"e"exclusão"por"relação"ao"tema,"foram"escolhidos"os"arWgos"analisados."Resultados:"
Os" tratamentos" vem" direcionando" cuidados" de" suporte," incluindo" controle" de" dor" oral,"
infecções" e" diarreia;" e" suporte" nutricional." No" entanto," ainda" é" importante" se" estudar"
molecularmente" os" possíveis" tratamentos" para" esse" padrão" de" inflamação." Conclusões:" a"
mucosite" ainda" é" vista" como" uma" consequência" inevitável" da" quimioterapia" ou" radiação."
Porém,"mais" estudos" precisam" ser" realizados" para" uma" compreensão"mais" abrangente" das"
reais"implicações"da"Mucosite"Oral"na"Odontologia.""
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RESUMO:((
"
A" Síndrome" de" Marfan" (SM)" é" uma" patologia" associada" ao" tecido" conjunWvo," sendo" uma"
doença" genéWca" com" padrão" de" herança" autossômica" dominante." Apresenta" alto" grau" de"
variabilidade" clínica" e" afeta" os" sistemas"músculo]esqueláWco," ocular" e" cardiovascular." Uma"
grande" variedade" de" anormalidades" músculo]esqueléWcas" ocorre" na" SM." O" objeWvo" deste"
trabalho"é"a"realização"de"revisão"de"literatura"sobre"a"SM"e"sua"relação"com"a"Odontologia."
Para" isso,"foi"realizado"levantamento"bibliográfico"na"base"de"dados"PubMed,"Scielo"e"Lilacs"
de" arWgos" cienâficos" dos" úlWmos" 15" anos," uWlizando" como" descritores" as" palavras"Marfan"
Syndrome"e"DenWstry."Foram"encontrados"20"referências"e"após"análise"de"âtulos"e"resumos,"
8" arWgos" foram" selecionados."Através"da" literatura," observou]se" a" correlação"da" SM"com"a"
Odontologia," tendo" em" vista" que" a" patologia" referida" determina" uma" série" de" alterações"
craniofaciais,"como"a"dolicocefalia,"deficiência"transversal"da"maxila,"palato"alto"e"profundo,"
prognaWsmo" mandibular," má" oclusão" e" dentes" longos" e" estreitos." Esses" agravos"
comprometem" uma" série" de" funções" do" sistema" estomatognáWco." Diante" di" sso," é" f"
undamental" q" ue" o" cir" urg" ião]denW" sta" detenha" dos" conhecimentos" necessários" ao"
reconhecimento" dos" sinais" e" dos" sintomas" da" doença," promovendo" um" diagnósWco" mais"
rápido" da" SM," colaborando" assim" para" a" promoção" da" saúde" e" da" qualidade" de" vida" do"
paciente.""
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RESUMO:((
"
A" Síndrome" da" Imunodeficiência" Adquirida" (AIDS)" é" causada" por" um" retrovírus" que"
compromete"o"sistema"imunológico"do"indivíduo,"ocasionando"uma"depleção"dos"linfócitos"T"
CD4+,"que"o"torna"suscepâvel"a"infecções"oportunistas"e"neoplasias"malig"nas."A"cavidade"oral"
apresenta" manifestações" clínicas" em" decorrência" dessa" imunossupressão" e" representa" um"
dos"primeiros"síWos"de"surgimento"dessas"lesões,"sendo"atribuída"ao"cirurgião]denWsta"(CD)"a"
função"de"diagnosWcar"precocemente"a"doença."O"propósito"deste"trabalho"foi"descrever"as"
principais"patologias"orais" relacionadas"à" imunossupressão"causada"pelo"HIV,"enfaWzando"o"
papel"do"CD"no"reconhecimento"precoce"dessas"manifestações"na"cavidade"oral."Realizou]se"
levantamento" bibliográfico" na" Biblioteca" Virtual" em" Saúde" e" no" síWo" PUBMED" usando" as"
palavras" chaves" “Oral"ManifestaWons" HIV+" DenWstry”." Os" resultados" demonstraram" que" as"
patologias"orais"mais"comumente"associadas"ao"vírus"HIV"são:"Candidíase,"Leucoplasia"Pilosa,"
Sarcoma"de"Kaposi,"LinfadenopaWa"Generalizada"Persistente,"Linfoma"Não]Hodgkin,"Eritema"
Linear"gengival,"Gengivite"Necrosante"e"PeriodonWte"Necrosante."Embora,"tenha"havido"uma"
diminuição"na"ocorrência"dessas"lesões"bucais"após"a"terapia"anWrretroviral"de"alto"impacto."
Ressalta]se"dessa"forma,"a"importância"que"o"CD"tenha"conhecimento"sobre"as"caracterísWcas"
clínicas" das" manifestações" orais" associadas" à" imunossupressão" pelo" HIV" e" que" realize" um"
exame" clínico" detalhado" e" invesWgaWvo," idenWficando" os" primeiros" sinais" e" estágios" da"
infecção,"promovendo"beneÅcios"para"o"paciente"em"relação"ao"seu"tratamento.""
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RESUMO:((
"
PeriodonWte"é"uma"doença"infecto]inflamatória"dos"tecidos"de"suporte"dental."A"doença"renal"
crônica" é" uma" doença" que" compromete" a" função" renal," e" a" hemodiálise" (HD)," tem" sido" a"
principal" opção" terapêuWca." Recentemente" idenWficou]se" que" a" inflamação" é" fator"
contribuidor"para"o"aumento"das"taxas"de"morbi]mortalidade"em"pacientes"em"HD,"e"por"isso"
a"periodonWte"vem"despontando"como"um"fator"de" risco"neste"grupo."Assim,"este" trabalho"
objeWvou" avaliar" o" status" de" saúde" periodontal" em" pacientes" submeWdos" à" HD" através" de"
uma" revisão" sistemaWzada" da" literatura." Para" tanto," 2" examinadoras" realizaram"uma"busca"
por" estudos" no" idioma" inglês," nos" úlWmos" 10" anos," na" base" de" dados" computadorizada"
PubMed," uWlizando" as" palavras]chave:" “periodonWWs”" e" “chronic" kidney" disease”."
Inicialmente" foram" encontrados" 34" arWgos," e" após" leitura" dos" âtulos" e" resumos" e"
considerando" os" critérios" de" elegibilidade," 6" arWgos" completos" foram" selecionados." Estes"
estudos"mostraram"que"pacientes"em"HD"apresentavam"higiene"bucal"precária,"com"aumento"
(P<0,05)"dos" índices"de"placa"e" sangramento"gengival," e"a"alta"prevalência"de"periodonWte,"
com" aumento" (P<0,05)" na" profundidade" e" sangramento" à" sondagem," recessão" gengival" e"
perda" de" inserção," comparado" ao" controle." Adicionalmente" observou]se" que" a" condição"
periodontal" se" agravava" com" o" aumento" do" tempo" de" HD." Portanto," concluímos" que"
pacientes" submeWdos" à"HD" apresentam"uma" saúde"periodontal" precária," tendendo" a" piora"
com"o"tempo"de"HD"prolongado.""
"
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RESUMO:((
"
Na"práWca"clínica"odontológica" tornou]se"cada"vez"mais" comum"o"atendimento"a"pacientes"
HIV"soroposiWvos."Sendo"assim,"é"necessário"que"o"cirurgião]denWsta" (CD)"esteja"preparado"
para"lidar/manejar"esses"pacientes"diante"de"uma"possível"intervenção"cirúrgica"odontológica"
através"do"acompanhamento"do" controle"da"doença" seja"pelos"exames" laboratoriais" (carga"
viral"e"CD4+)"e/ou"uso"dos"medicamentos"anWretrovirais."O"objeWvo"deste"trabalho"foi"realizar"
levantamento" bibliográfico" sobre" medidas" e" precauções" a" serem" adotadas" por" CD" no"
atendimento" clinico" cirúrgico" de" pacientes"HIV" soroposiWvos," visando" uma"maior" confiança"
por"parte"dos"profissionais"durante"o"atendimento"a"esse"grupo"de"pacientes."Para"tanto,"foi"
realizada"pesquisa"em"bases"de"dados"eletrônicas"(Pubmed"e"Medline)"nos"úlWmos"10"anos,"
com"os"descritores"“Medidas,"precauções,"atendimento"e"HIV”."Os"resultados"demonstraram"
que"a"avaliação"clínica,"patológica"e" sistêmica"desses"pacientes"deve" ser"minuciosa"afim"de"
idenWficar"casos"que"requerem"mais"atenção,"sendo"imprescindível"o"contato"com"o"médico"
responsável" pelo" paciente" para" traçar" um"plano" de" tratamento" adequado" a" cada" paciente."
Portanto," o" CD" atuando" de" uma" maneira" profissional" e" responsável" evita" a" ocorrência" da"
maioria" das" complicações" trans]" e" pós]operatória" susceâveis" ao" atendimento" desses"
pacientes"imunocompromeWdos.""
"
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RESUMO:((
"
A" Lesão" de" Células" Gigantes" é" uma" proliferação" não" neoplásica" de" células" mesenquimais"
caracterizada,"histologicamente,"pela"presença"de"células"gigantes"mulWnucleadas,"podendo"
ser" classificada" como" lesão" central" ou" periférica." O" objeWvo" deste" trabalho" é" realizar" uma"
disWnção"entre"estes"dois"subWpos"através"de"revisão"de"literatura."Dessa"forma,"selecionou]
se"arWgos"através"das"bases"de"dados"PubMed,"BVS"e"Scielo,"uWlizando"o"descritor"giant"cell"
granuloma"and"peripheral" and" central." Buscou]se"estudos"do"Wpo" randomizado" controlado,"
meta]análise" e" revisão" de" literatura" publicados" na" língua" inglesa" nos" úlWmos" cinco" anos."
ObWveram]se"39"arWgos"dos"quais"11"foram"selecionados"at"ravés"da"exclu"são"daq"ueles"q"ue"
at"ribu"íam"à"lesão"uma"nat"ureza"reaWva."Clinicamente"a"LCGP"localiza]se"exclusivamente"em"
gengiva"e" rebordo"alveolar,"apresentando]se"como"um"nódulo"vermelho]arroxeado"de"base"
séssil." Sua"eWologia"é" incerta,"havendo" relatos"de"associação"a" trauma," irritação" local"e"aos"
implantes" dentais." Já" a" LCGC" pode" causar" destruição" óssea" considerável," dividida" em" não]
agressivas"(representam"a"maioria"dos"casos,"apresentam"pouca"ou"nenhuma"sintomatologia,"
possuem"crescimento"lento"e"não"causam"perfuração"da"corWcal"ou"reabsorção"radicular"dos"
dentes" envolvidos)" e" agressivas" (caracterizada" por" dor," crescimento" rápido," perfuração"
corWcal"e"reabsorção"radicular,"apresentando"grande"tendência"à"recidiva"após"tratamento)."
Ressalta]se"a" importância"da"realização"de"exames"radiográficos"e"histopatológicos"para"um"
correto"diagnósWco"diferencial"e"tratamento"adequado"do"paciente.""
"
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RESUMO:((
"
O"controle"da"doença"periodontal"pode"ser"uma"variável"importante"para"o"controle"glicêmico"
de"diabéWcos"do"Wpo"2."A"relação"entre"doença"periodontal"e"a"diabetes"mellitus"é"jusWficada"
pela"alta"produção"de"citocinas"pró]inflamatórias"secretadas"pelos"tecidos"periodontais"e"pelo"
Ågado," lançadas" na" corrente" sanguínea" durante" os" períodos" de" doença" periodontal" aWva,"
contribuindo"para"o"estado"de"resistência" insulínica"da"diabetes"mellitus."O"presente"estudo"
se"propõe"a"realizar"uma"revisão"de"literatura"acerca"da"influência"da"doença"periodontal"e"do"
seu" tratamento" no" controle" da" diabetes"mellitus" Wpo" 2." Um" levantamento" bibliográfico" foi"
realizado"em"bases"de"dados"eletrônicas"sobre"estudos"que"avaliaram"o"efeito"do"tratamento"
periodontal" sobre"o" controle" glicêmico"da"diabetes"do"Wpo"2."Os" resultados"demonstraram"
que" diabéWcos" do" Wpo" 2" submeWdos" a" tratamento" periodontal" não" cirúrgico," associado" ou"
não" a" terapia" anWmicrobiana," podem" apresentar" melhor" controle" metabólico" que" os"
pacientes" não" tratados." Entretanto," estudos" mais" recentes," mais" bem" delineados" e" com"
número"maior"de" indivíduos"avaliados"não"têm"mostrado"tal"efeito."Dessa" forma,"sugere]se"
que"a"prevenção"e"o"controle"da"doença"periodontal"devem"ser"considerados"para"manter"a"
saúde" bucal" de" diabéWcos" do" Wpo" 2," mas" não" está" claro" se" o" tratamento" periodontal"
beneficiará"o"controle"glicêmico"destes"pacientes.""
"
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"
A"insuficiência"renal"crônica"(IRC)"é"uma"doença"sistêmica"que"resulta"em"compromeWmento"
da" função" renal." Recentemente," idenWficou]se" que" a" inflamação" é" importante" fator"
contribuinte"para"o"aumento"das"taxas"de"morbi]mortalidade"neste"grupo"de"pacientes."Neste"
âmbito,"a"periodonWte"tem"se"mostrado"como"um"fator"de"risco"não"tradicional"para"DRC,"e,"
portanto," o" tratamento" desta" doença" bucal" pode" trazer" beneÅcios" para" os" doentes" renais"
crônicos."Dessa"forma,"este"estudo"teve"como"objeWvo"avaliar"o"efeito"da"terapia"periodontal"
não]cirúrgica"em"marcadores"metabólicos"e" inflamatórios"de"pacientes"renais"crônicos."Para"
tanto," realizou]se" uma" busca" em" base" de" dados" computadorizadas," tais" como" PUBMED" e"
LILACS," uWlizando" as" palavras]chaves" “periodontal" therapy”" e" “chronic" kidney" disease”." Os"
arWgos" selecionados" deveriam" ser" ensaios" clínicos," publicados" no" idioma" inglês," entre" os"
úlWmos"10" anos." Inicialmente," foram"encontradas"4" referências."Após" a" análise"de"âtulos" e"
resumos," considerando"os"critérios"de"elegibilidade,"3"arWgos" foram"selecionados."Todos"os"
est" udos"most" raram"melhora" s" sig" nif" icaWva" s" de" parâmet" ros" cl" ínicos" periodontais," tais"
como"índice"de"placa"(IP)"e"sangramento"à"sondagem"(SS),"melhora"significaWva"de"IL]6"e"da"
Proteína"C"reaWva,"além"da"redução"do"nível"de"cistaWna"C"e"da"taxa"de"filtração"glomerular"
(TFG)."Desta"forma,"podemos"concluir,"com"base"nos"resultados"desta"revisão,"que"a"terapia"
periodontal" não]cirúrgica" reduz" de" forma" saWsfatória" os" marcadores" inflamatórios" em"
pacientes"renais"crônicos.""
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RESUMO:((
"
A"erupção"dentária"é"um"processo"fisiológico"normal,"que"se"inicia"por"volta"dos"seis"meses"de"
vida," com" a" erupção" dos" incisivos" centrais" inferiores" decíduos." Há" casos" na" literatura" de"
crianças"que" já"nascem"com"dentes"erupcionados"na"cavidade"bucal"ou"que"erupcionam"no"
primeiro"mês"de"vida,"denominados"dentes"natais"e"neonatais," respecWvamente."O"objeWvo"
deste"trabalho"é"relatar"o"caso"clínico"de"uma"paciente,"30"dias"de"vida,"do"gênero"feminino,"
levada" pela" mãe" à" Clínica" de" Odontopediatria" da" Universidade" Federal" do" Ceará/Campus"
Sobral"com"queixa"principal"de"que"a"criança"apresentava"dois"dentes."Durante"a"anamnese,"a"
responsável" relatou" que" percebeu" a" presença" dos" dentes" três" dias" após" o" nascimento."
Durante"a"consulta,"a"mãe"relatou"que"a"criança"não"senWa"dificuldade"para"amamentar."Ao"
exame"clínico,"observaram]se"dois"dentes"hipoplásicos"na"região"de"rebordo"alveolar"inferior"
com"mobilidade"e"ausência"de"lesões"de"tecido"mole."Na"consulta"de"acompanhamento,"após"
15"dias,"a"mãe"relatou"dificuldade"à"amamentação,"além"de"um"aumento"da"irritabilidade"da"
criança." Realizou]se" um" exame" radiográfico," sendo" constatados" os" dentes" 71" e" 81," ambos"
apresentando"formação"radicular."Ao"exame"clínico,"observou]se"lesão"ulcerada"no"ventre"da"
língua." Em" virtude" desses" achados," optou]se" por" manter" os" dentes" decíduos" e" realizar" o"
desgaste"das"bordas"incisais"com"pontas"diamantadas"e"lixas"de"acabamento."Segundo"relato"
da"mãe," a" criança" retomou" a" amamentação" normalmente" e" encontra]se"menos" irritada." A"
paciente"está"em"acompanhamento"clínico"para"observar"a"regressão"da"lesão."
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RESUMO:((
"
Considerando"a"beleza"do"sorriso"como"peça"fundamental"para"o"estabelecimento"da"estéWca"
facial,"é"necessária"uma"percepção"visual"detalhada"das"proporções"entre"os"tecidos"duro"e"
mole"que"compõem"a"cavidade"oral."O"propósito"deste"trabalho"é"relatar"um"caso"clínico"de"
recontorno" gengival," clareamento" dental" e" remodelação" dentária" com" resina" composta."
Paciente," JTMA," 26" anos," gênero" feminino," normossistêmica," procurou"o"Grupo"de" Estudos"
em"DenâsWca"(GED)"da"UFC"–"Campus"Sobral,"queixando]se"da"desarmonia"do"seu"sorriso."Ao"
exame" clínico" inicial," observou]se" pequenos" diastemas," discreta" giroversão" de" incisivos"
laterais,"desproporção"entre"altura"de"gengiva"inserida"anterior,"dentes"e"linha"do"sorriso."O"
tratamento" inicial" foi" a" cirurgia" periodontal" na" região" anterior" da" maxila," seguido" de"
clareamento"dental"caseiro"com"White"Class"7,5%"(FGM),"após"período"de"cicatrização."Após"
15"dias,"período"para"total"liberação"do"oxigênio"residual"da"superÅcie"dentária,"foi"realizada"
a"escolha"de"cor"através"da"técnica"de"exclusão"do"valor"com"fotos"no"padrão"preto"e"branco"
(WD"e"WE"/"3M"ESPE)"para"posterior"remodelação"com"desgaste"seleWvo"nos"dentes"12"e"22,"
fechamento" de" diastemas" entre" incisivos" e" caninos" e" reconstrução" incisal" do" dente" 21,"
seguindo" todos" os" princípios" da" técnica" adesiva." Conclui]se" que" a" percepção" visual" pelo"
profissional"denWsta"é"um"pré]requisito"para"a"apreciação"da"estéWca."A"análise"criteriosa,"a"
manipulação"de"todos"os"elementos"bucais"envolvidos"e"a"remodelação"do"elemento"dental"
são"responsáveis"pela"construção"de"sorrisos"harmônicos.""
"
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"
A" periosWte" proliferaWva" é" uma" patologia" rara" que" ocorre"mais" comumente" em" crianças" e"
adolescentes,"sendo"caracterizada"por"sucessivas"deposições"de"camadas"de"osso"resultante"
de"infecção"de"baixa"virulência"ou"de"um"esâmulo"crônico"inflamatório."O"presente"trabalho"
objeWva" relatar" um" caso" clínico" de" periosWte" proliferaWva" de" origem" endodônWca" em" um"
paciente" infanWl." Paciente" do" gênero" feminino," 9" anos" de" idade," melanoderma,"
normossistêmica," compareceu" à" Clínica" de" Odontopediatria" da" Universidade" Federal" do"
Ceará/Campus"Sobral,"com"queixa"principal"de"“inchaço"em"um"dos"lados"do"rosto"e"dor"de"
dente"há"aproximadamente"3"meses”,"associado"a"febre,"edema"e"cefaléia."No"exame"extra]
oral,"observou]se"a"presença"de"tumefação"dolorida"localizada"na"corWcal"vesWbular"na"região"
de"molares" do" lado" esquerdo" da"mandíbula," associada" à" linfoadenopaWa" local." Pelo" exame"
intra]oral," observou]se" lesão" de" cárie" extensa" no" dente" 36." No" estudos" de" imagens,"
observaram]se"lesões"radiolúcidas"periapicais"circunscritas"associadas"às"raízes"do"dente"36"e"
expansão" da" corWcal" óssea" vesWbular" em" camadas," dando" o" aspecto" de" “casca" de" cebola”."
Após" o" diagnósWco," foi" realizado" tratamento" endodônWco" e" anWbioWcoterapia" coadjuvante."
No"acompanhamento"de"6"meses,"observou]se"a"remodelação"da"mandíbula"e"o"retorno"do"
volume" normal" do" lado" esquerdo." Ao" exame" radiográfico" oclusal," observou]se" redução" do"
osso" corWcal" na" região." O" tratamento" endodônWco" mostrou]se" ser" uma" terapêuWca" bem"
sucedida"em"casos"de"periosWte"proliferaWva"de"origem"odontogênica.""
.""
"
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"
Disfunção" teporomandibular" (DTM)"engloba"um" largo"espectro"de"sinais"e" sintomas"clínicos"
musculares"e"arWculares"relacionados,"direta"ou" indiretamente,"ao"Sistema"EstomatognáWco"
(SE)."As"patologias" intra]arWculares"podem"envolver"os"elementos"ósseos,"as"estruturas"dos"
tecidos" moles," ou" ambos." O" objeWvou" avaliar" e" diagnosWcar" a" severidade" da" disfunção"
temporomandibular"através"de"um"protocolo"de"avaliação"mulWprofissional."Tratou]se"de"um"
estudo" de" caso" prospecWvo" e" transversal" com" abordagem" quanWtaWva." Foi" realizado" no"
período"de"outubro"de"2013"no"Complexo"Odontológico"João"Calábria"da"Faculdade"Católica"
Rainha"do"Sertão,"na"cidade"de"Quixadá,"Ceará"com"um"paciente"do"sexo"masculino"com"13"
anos" de" idade," com" sintomatologia" funcional" e" dolorosa" de" DTM." Os" dados" foram" obWdos"
através"do"QuesWonário"Anamnésico"de"Fonseca."Apresentou"como"resultado"uma"pontuação"
de" 40pontos," sugerindo" uma" disfunção" leve" do" sistema" estomatog" náWco." Conclui]se" q" ue"
presença" de" di" sf" unção" e" limitações" da" ar" Wculação" temporomandibular" encontrada" neste"
indivíduo"poderá"aWngir"diretamente"a"sua"qualidade"de"vida,"acarretando"alterações"na"sua"
vida" social" e" familiar." Sugere]se" a" realização" de" uma" avalição" funcional" da" arWculação"
temporomandibular" mais" criteriosa" com" a" uWlização" de" exames" radiológicos," como" a"
ressonância"magnéWca"nuclear,"para"um"diagnósWco"preciso"e"fidedigno.""
.""
"
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"
A" Síndrome"da"Ardência" Bucal" (SAB)" é" uma" sensação" de" queimação"ou" disestesia" na" boca,"
sem"evidência" clínica" de" alteração" na"mucosa" bucal."Os" locais"mais" acomeWdos" são" língua,"
mucosa" e" lábios." Apresenta" eWologia" mulWfatorial" sendo" considerados" fatores" locais,"
sistêmicos" e" psicogênicos." O" objeWvo" do" presente" trabalho" é" discuWr" o" caso" clínico" da"
paciente" APL," 57" anos," com" queixa" de" forte" ardência" em" língua," mucosa" jugal" e" lábios" e"
significaWva"redução"da"salivação."Ao"exame"clínico"e"radiográfico"não"foi"observada"nenhuma"
alteração." Contudo," revisando" seu" histórico"médico," foi" observado" que" a" paciente" possuía"
Hipertensão," Diabetes," Colesterol" Alto" e" Asma," fazendo" uso" dos" fármacos" Enalapril,"
Anlodipina," Captopril," Meòormina," SivastaWna," Glibenclamida" e" Atenolol." Os" sintomas"
relacionados"à"SAB"surgiram"após"uma"crise"hipertensiva,"e"aumento"da"dose"do"captopril"e"
acréscimo" do" enalapril." A" paciente" foi" encaminhada" ao" cardiologista" para" revisão" da"
terapêuWca" medicamentosa," principalmente" sobre" os" fármacos" inibidores" da" enzima"
conversora" de" angiotensina" (captopril" e" enalapril)," já" que" se" acredita" na" hipótese" de" essa"
classe" alterar" a" salivação" através" da" inibição" da" quebra" de" bradicinina." Foi" procedido,"
portanto," redução" da" dose" do" enalapril," remoção" do" captopril" e" acréscimo" do" losartan." A"
paciente"encontra]se"sob"acompanhamento,"com"o"retorno"normal"da"salivação"e"redução"da"
SAB." RaWfica]se," portanto," a" necessidade" de" um" diagnósWco" diferencial" para" um" correto"
tratamento"a"fim"de"reduzir"as"dores"e"melhorar"da"qualidade"de"vida"dos"pacientes.""
.""
"
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"
O"ronco"é"um"distúrbio"importante"com"consequências"sociais"e"clínicas,"sendo"muito"comum"
na"população"geral"e"podendo"afetar"tanto"crianças"como"adultos."O"ronco"primário"consiste"
na"produção"de"som"pelo"trato"aerodigesWvo"durante"o"sono,"sendo"resultado"da"vibração"de"
estruturas"dentro"da"faringe"e"podendo"ser"classificado"em"níveis"de"gravidade"de"acordo"com"
a" intensidade" do" ronco." O" Aparelho" Intraoral" de" avanço" mandibular" é" considerado" uma"
terapia" simples," reversível" e" não" cirúrgica" para" o" ronco"primário," que" atua" no" aumento"do"
diâmetro"anteroposterior"da"orofaringe"permiWndo"assim"a"melhora"no"fluxo"de"ar."O"objeWvo"
desse"trabalho"é"relatar"caso"clínico"de"paciente"com"ronco"primário"e"analisar"a"eficiência"do"
aparelho" intraoral" no" seu" tratamento."O" presente" caso" clínico" relata" o" tratamento" de" uma"
paciente" leucoderma,"35"anos"de" idade,"diagnosWcada"com"ronco"primário"após"anamnese,"
exame"Åsico"e"exame"de"polissonografia,"que"se"apresentou"à"clínica"da"Universidade"Federal"
do" Ceará" –" campus" Sobral" com" queixa" principal" de" ronco." A" modalidade" de" tratamento"
uWlizada" foi" o" aparelho" intraoral" reposicionador" mandibular" do" Wpo" A]Quality." A" paciente"
relatou"ausência"total"de"ronco"imediatamente"após"o"uso"do"aparelho."Dessa"forma,"pode]se"
concluir" o" sucesso" do" tratamento" com" o" aparelho," melhorando" consideravelmente" a"
qualidade"de"vida"da"paciente."
"
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"
A" dor" miofascial" com" referimento" é" um" diagnósWco" diferencial" de" disfunção"
temporomandibular"muscular,"descrita"como"uma"mialgia"somada"à"dor"referida,"dor"além"da"
banda"muscular" que" está" sendo" palpada," como" no" ouvido," olhos" ou" dentes."O" objeWvo" do"
presente"trabalho"é"discuWr"caso"clínico"de"paciente"com"dor"miofascial"com"referimento"cujo"
tratamento" foi" realizado" com"agulhamento" seco." Paciente" F.M.F.S," sexo" feminino," 22" anos,"
apresentou]se" ao" serviço" com" queixa" principal" de" dor," histórico" de" inchaço" na" face" e"
subluxação" da" arWculação" temporomandibular" (ATM)" esquerda" há" 07" semanas." Ao" exame"
clínico,"observou]se"dor"à"palpação"na"região"temporal"anterior"esquerda,"que"irradiava"para"
a" ATM" esquerda," relatando" EVA" 10" e" estalidos" durante" abertura" e" fechamento" na" ATM" E."
Realizado" o" diagnósWco" diferencial" de" dor" miofascial" com" referimento" e" deslocamento" do"
disco"com"redução"na"ATM"E,"foi"insWtuído"tratamento"com"terapia"cogniWva,"termoterapia"e"
agulhamento" seco." Após" um"mês" a" paciente" relatou" ausência" de" dor" na" ATM" com" EVA" 0."
Ainda"não"se"cerWfica"o"mecanismo"de"ação"do"agulhamento"seco,"mas"se"sabe"que"o"efeito"
da"inserção"da"agulha"esWmula"fibras"Aβ,"esWmulando"interneurônios"inibitórios"no"subnúcleo"
caudal" do" trato" espinhal" trigeminal," agindo" na" neuromodulação" segmentar," o" que" inibe" a"
transmissão" de" informações" nocivas" geradas" pelos" pontos]gaWlhos" diminuindo" a" aWvidade"
muscular."Observa]se"a"importância"do"diagnósWco"diferencial"entre"a"dor"miofascial"e"outras"
patologias,"para"proceder"ao"correto"tratamento"e"reabilitação"dos"pacientes.""
"
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RESUMO:((
"
Hipoplasia" Condilar" é" classificada" entre" as" disfunções" temporomandibulares" arWculares,"
fazendo"parte"das"desordens" congênitas"ou"de"desenvolvimento," tendo" como"uma"de" suas"
consequências"a"deformidade"facial" resultante"das"alterações"do"côndilo,"da"fossa"temporal"
ou"do"encurtamento"do"ramo"da"mandíbula."O"objeWvo"do"presente"trabalho"é"relatar"o"caso"
de" uma" paciente" que" apresentava" assimetria" facial" decorrente" de" hipoplasia" condilar."
Paciente" FMAS," do" sexo" feminino," 49" anos" de" idade," encaminhada" para" avaliação" da"
arWculação" temporomandibular" (ATM)," pois" a"mesma" queixava]se" de" dor" acompanhada" de"
frequentes"cefaleias."Durante"a"anamnese,"a"paciente"relatou"senWr"cefaleia,"dor"na"ATM"E,"
incômodo"no"dente,"cansaço" facial,"não"conseguir"comer"nada"duro"e,"como"único" fator"de"
melhora," o" uso" de" analgésicos," com" EVA=" 7," e" ainda" era" portadora" de" sopro" cardíaco." Ao"
exame"extra"oral,"observou]se"assimetria"facial"e"desvio"do"mento"para"o"lado"E"."Ao"exame"
clínico"intra"oral"foi"observada"desoclusão,"com"desvio"mandibular,"e"a"mesma"já"fizera"uso"de"
aparelho" ortodônWco." Exames" radiográficos" revelaram" a" hipoplasia" do" côndilo" E." Para" o"
diagnósWco" diferencial" de" artralgia" e" mialgia," optou]se" por" anW]inflamatórios," terapia"
cogniWva" e" termoterapia." Observaram]se" melhoras" no" seu" quadro" geral," encaminhando]a"
para" tratamento" protéWco," porém" ela" será" acompanhada" para" avaliar" a" necessidade" do"
tratamento"cirúrgico."Deve]"se,"portanto,"sempre"primar"por"terapias"conservadoras,"a"fim"do"
estabelecimento"de"uma"condição"fisiológica"funcional"e"de"qualidade"de"vida.""
"
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RESUMO:((
"
Atualmente"busca]se,"através"da"biomiméWca,"a"construção"de"modelos"e"soluções"inspiradas"
na"natureza."Na"odontologia"muitas"técnicas"e"materiais"têm"sido"desenvolvidos"de"modo"a"
reproduzir" detalhes" do" que" se" julga" estéWco" em" cada" cultura," sendo" fundamental" na"
manutenção" do" bem]estar" Åsico" e" mental" do" indivíduo." O" objeWvo" desse" trabalho" é"
apresentar"um"caso"clínico" simples"de" remodelação"estéWca"gengival"e"dental," focando"nos"
cuidados" e" procedimentos" que" contribuem"para" reprodução"mais" fiel" do" que" se" julga" uma"
imitação" do" natural." Paciente," ITP," 24" anos," normossistêmica," estudante" de" odontologia,"
parWcipante"do"Grupo"de"Estudos"de"DenâsWca"(GED)/UFC"Sobral,"solicitou"uma"remodelação"
estéWca"por"estar" insaWsfeita" com"a"harmonia"do" seu" sorriso."No"exame"clínico"verificou]se"
pequenas"alterações"que"a"olhos"leigos"passariam"despercebidas,"como:"pequena"giroversão"
do"dente"12,"hipoplasias"nos"dentes"21"e"22,"desnível"gengival"no"dente"11"e"desnivelamento"
incisial"do"dente"11."O"tratamento"consisWu"de"desgaste"seleWvo"para"minimizar"a"giroversão,"
microabrasão" das" hipoplasias" (pasta" ]" pedra" pomes" +" ácido" fosfórico)," gengivoplasWa" e"
remodelação"com"resina"composta"com"tecnologia"nanoparWculada"(Filtek"Z350"XT/3M"ESPE)."
Ao" final" do" tratamento," concluiu]se" que" os" cuidados" na" escolha" de" cor," posicionamento"
paciente/operador" para" desgastes," inserção" da" resina" e" acabamento" trazem" vantagens" na"
mimeWzação"do"natural"e"o"restabelecimento"da"estéWca"do"sorriso"da"paciente"exerceu"um"
efeito"cosméWco"eficaz"e"uma"ação"posiWva"na"autoesWma"da"mesma.""
"
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RESUMO:((
"
O"Brasil" se" encontra" atualmente"em" situação"de" transição"epidemiológica," onde"a"principal"
causa"de"morte"são"as"doenças"crônicas"não" transmissíveis" (DCNT),"que" tem"como"fator"de"
risco"modificável:" a" obesidade."O"objeWvo"deste" estudo" foi" avaliar" o" estado"nutricional" dos"
beneficiários"do"Programa"Bolsa"Família"do"município"de"Sobral]CE."Tratou]se"de"um"estudo"
transversal,"a"parWr"de"dados"secundários,"coletados"no"Sistema"de"Gestão"Bolsa"Família]2a"
Vigência"de"2012."Foram"analisados"os"dados"de"24924"indivíduos"de"0"a"45"anos"de"idade."Os"
dados"foram"analisados"pelos"integrantes"do"Pet"saúde"vigilância"em"saúde."Observou]se"que"
13,82%"das"crianças"de"0"a"2"anos"do"município"de"sobral"estavam"com"sobrepeso"e"12,2%"
com"obesidade,"maior"que"a"média"nacional,"que"nessa"idade"possui"valores"de"12,30%"para"
sobrepeso"e"12%"para"obesidade."A"avaliação"das"crianças"de"2"a"5"anos"constatou"que"9,97%"
estavam" com" sobrepeso" e" 9,51%" obesas," sendo" a" média" nacional" de" 7,70%" e" 8%"
respecWvamente,"nessa" idade."Além"desses," constatou]se"que"8,95%"das"crianças"de"7"a"10"
anos"se"encontravam"com"sobrepeso"de"e"6,62%"com"obesidade"e"que"dos"indivíduos"de"10"a"
19"anos"18,36%"estavam"com"sobrepeso"e"5,3%"obesas."A"avaliação"do"estado"nutricional"de"
mulheres" de" 20" a" 45" anos" verificou" que" 37,10%" estavam" com" sobrepeso" e" 25,78%" com"
obesidade."A"urgência"em"deter"o"crescimento"das"DCNT"no"país" jusWfica"a" importância"das"
ações"de"vigilância"nutricional,"bem"como"a"adoção"de"estratégias" integradas"e"sustentáveis"
de"prevenção"e"controle"dessas"doenças"nos"diferentes"ciclos"de"vida"e"classe"social.""
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RESUMO:((
"
O" Ambiente" Virtual" de" Aprendizagem" www.denWsWcaufcsobral.com.br" foi" criado" em"
novembro" de" 2012" para" atuar" como" uma" ferramenta" de" facilitação" do" processo" ensino]
aprendizagem,"sendo"uma"alternaWva"para"o"ensino"colaboraWvo"nas"disciplinas"de"Escultura"
Dental,"DenWsWca" Laboratorial" e"DenWsWca"Clinica."O"presente" trabalho" teve" como"objeWvo"
avaliar"a"importância"do"site,"sua"uWlização"por"meio"dos"alunos,"as"dificuldades"enfrentadas"
pelos"mesmos,"bem"como"sugestões"para"melhorias"nas"ferramentas"apresentadas"no"site."A"
metodologia"uWlizada"para"embasamento"da"pesquisa"foi"a"aplicação"de"um"quesWonário"para"
50"alunos"entre"3o"e"4o"semestres"do"contendo"cinco"perguntas"objeWvas"e"uma"subjeWva."Os"
resultados" apontam" que" para" a" maioria" dos" alunos" a" informaWzação" dos" conteúdos"
ministrados" em" sala" deveria" ser" aplicada" nas" demais" disciplinas" do" curso," uma" vez" que" o"
acesso"a"internet"é"algo"roWneiro,"propiciando"uma"intensificação"do"aprendizado."Alem"disso,"
foi"demonstrado"interesse"em"aprofundar"os"conhecimentos"de"DenâsWca"através"do"acesso"
aos" materiais" didáWcos" e" discussões" no" site." Como" sugestões" para" melhoria" do" processo"
ensino]aprendizagem"usando" a" ferramenta" AVA," encontra]se:" introdução" de" legendas" e/ou"
áudios"aos"vídeos,"introdução"de"fóruns"de"discussão"e"disponibilização"de"simulados"on]line."
Concluiu]se"que"o"site"é"uma"ferramenta"de"auxilio"para"a"complementação"do"aprendizado,"
no"entanto" verificou]se" a"necessidade"de"encontrar" formas"para" atrair" o" corpo"discente"de"
forma"a"gerar"maior"acesso"aos"conteúdos"e"interação"entre"alunos"e"professores.""
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RESUMO:((
"
A" crescente" procura" por" restaurações" estéWcas" tem" levado" ao" desenvolvimento" de" novos"
materiais" restauradores," bem" como" melhoria" nas" suas" propriedades." Dentre" os" materiais"
dentários" estéWcos," a" resina" composta" ainda" é" a"mais" uWlizada." As" restaurações" em" resina"
composta"podem"ser"realizadas"de"forma"direta"ou"indireta."As"vantagens"e"desvantagens"de"
cada"técnica"estão"diretamente"relacionadas"às"propriedades"mecânicas"do"material"uWlizado."
Diante"disso"o"objeWvo"do"trabalho"é"avaliar"a"resistência"à"tração"diametral"de"duas"resinas"
compostas"de"uso"direto,"a"Z100"(3M"ESPE)"e"a"Opallis"(FGM)"e"uma"resina"composta"indireta,"
Solidex"(Shofu)."Foram"confeccionados"50"espécimes"cilíndricos"(n=10)"de"4x2"mm,"uWlizando"
a" técnica" incremental." As" amostras" dos" Grupos" 1" (Z100)" e" 2" (Opallis)" foram" fotoaWvadas"
apenas"com" luz"halógena."As"amostras"dos"grupos"3" (Solidex),"4" (Z100" indireta)"e"5" (Opallis"
indireta)" foram" polimerizadas" adicionalmente" em" forno" EDG]lux" sob" luz" e" calor," após"
fotoaWvadas"com"luz"halógena."Após"a"confecção,"as"amostras"foram"armazenadas"em"saliva"
arWficial" por" 24h" e" em" seguida" foram" submeWdas" à" teste" de" tração" diametral" em"máquina"
Universal" de" Ensaios," à" v=0,5mm/min." Os" dados" foram" analisados" por" ANOVA" e" teste" de"
Tukey" (α" =" 0,05)." Os" resultados" mostraram" que" as" resinas" Z100" e" Opallis," quando"
polimerizadas" de" forma" indireta" (GR" 4" e" GR5)" Wveram" melhores" resultados" que" a" resina"
indireta"(GR"3)"e"que"as"resinas"fotoaWvadas"apenas"de"forma"direta"(GR1"e"GR2).""

94"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

RANELATO(DE(ESTRÔNCIO(REDUZ(HIPERNOCIEPÇÃO(NA(ATM(INDUZIDA(POR(ZYMOSAN(EM(
RATOS(INDEPENDENTE(DE(IL51Β(E(HEMEOXIGENASE51((

"
AUTOR:(SHEILA"MOREIRA"ALVES""
CO5AUTORES:(SUZANA"CAPISTRANO"ABREU,""
JONAS"CAVALCANTE"LEMOS""
MIRNA"MARQUES"BEZERRA"
ORIENTADOR:(GERARDO"CRISTINO"FILHO""
"
RESUMO:((
"
A" artrite" é" uma" doença" inflamatória" da" arWculação" temporomandibular" (ATM)" associada" à"
dor." Este" trabalho" objeWva" avaliar" a" eficácia" do" Ranelato" de" Estrôncio" (Ran)," uma" droga"
uWlizada"no"tratamento"da"osteoporose,"em"modelo"de"artrite"induzida"por"zymosan"(Zy)"na"
ATM"de"ratos."Ratos"Wistar"machos"(180]220g)"foram"pré]tratados"com"Ran"(0,5,"5"ou"50mg/
kg;"v.o.)"ou"seu"veículo"salina"60"min"antes"da"injeção"intra]arWcular"(i.art.)"de"Zy"(2mg/40μL)"
ou" salina" (grupo" sham)" na" ATM" esquerda." Teste" do" Von" Frey" foi" uWlizado" para" avaliar" a"
hipernocicepção" (g)" na" 4ah" após" injeção" de" Zy" e," após" a" 6ah," foram]se" coletados" o" lavado"
sinovial"para"contagem"total"de"células"e"dosagem"da"aWvidade"de"mieloperoxidase"(MPO),"o"
tecido"periarWcular"e"gânglio"trigeminal"para"dosagem"de"IL]1β"pelo"método"ELISA,"e"a"ATM"
para"análise"histopatológica."Em"outro"momento,"os"animais"foram"pré]tratados"com"ZnPP]IX"
(3mg/kg,"s.c.),"inidor"seleWvo"da"hemeoxigenase]1"(HO]1)"prévio"ao"Ran."Em"outra"sequência,"
foi"administrado"Ran"previo"ao"Zy,"e"45min"antes"da"eutanásia,"Azul"de"Evans"(5mg/kg,"i.v.)"foi"
administrado" para" avaliar" extravasamento" plasmáWco.." Observou]se" que" Ran" em" todas" as"
doses"reduziu"significaWvamente"(p"<"0,05)"a"hipernocicepção,"e"que"esse"efeito"independe"de"
IL]1β"e"da"via"da"HO]1,"apesar"de"não"reduzir" (p"˃"0,05)"os"parâmetros" inflamatórios."Esses"
dados" permitem" sugerir" uma" nova" indicação" clínica" do" Ran," na" terapêuWca" da" artralgia" na"
ATM," fármaco" já" estabelecido" no" mercado," reduzindo" o" tempo" necessário" para" as" boas"
práWcas"no"f"luxo"da"pesquisa"de"novos"fármacos.""
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RESUMO:((
"
As" disfunções" temporomandibulares" (DTMs)" abrangem" um" grande" número" de" distúrbios"
funcionais" e" doenças," e" sua" correlação" com" sintomas" otológicos" é" relatada" na" literatura" e,"
dentre" eles," destacamos"o" zumbido."O" zumbido" é" descrito" com"uma" sensação"de"qualquer"
Wpo"de"som"percebido"na"cabeça"ou"ouvidos"sem"nenhum"esâmulo"evidente."O"objeWvo"do"
presente"trabalho"é"verificar"a"ocorrência"de"zumbidos"nos"pacientes"com"DTM."Para"tanto,"
foi" realizado" um" estudo" epidemiológico," transversal," qualitaWvo" em" 203" prontuários" de"
pacientes" com" diagnósWco" de" DTM" atendidos" no" Núcleo" de" Estudos" e" Pesquisas" em" Dor"
Orofacial"(NEPDOR)"da"Universidade"Federal"do"Ceará"]"Campus"Sobral"(UFC)."Foi"observado"
que"19,7%" (40"pacientes)" apresentam" zumbido" associado" à"DTM"e," dentre" estes," 17" foram"
atendidos" pelo" otorrino," e" o" mesmo" comprovou" que" o" zumbido" não" estava" associado" a"
problemas"otológicos."Há"hipóteses"para"explicar"a"correlação"entre"zumbido"e"DTM,"porém"
ainda"não"está"totalmente"definida."Sabe]se"que"o"zumbido"pode"ser"decorrente"de"um"sinal"
neural," induzido" pelo" nervo" aurículo]temporal" ou" por" redução" dos" sinais" sensórios." Em"
estudos" recentes," teorias" envolvendo"neuroanatomia," sensibilização"e"neuroplasWcidade"do"
sistema" nervoso" central" poderiam" esclarecer" essa" relação." Com" isso," é" possível" observar" o"
alto" índice" de" pacientes" acomeWdos" com" DTM" que" apresentam" zumbido," ressaltando]se" a"
importância" do" diagnósWco" diferencial" e" adequado" tratamento" para" redução" de" sintomas"
como"o"zumbido.""
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RESUMO:((
"
Quando"a"saWsfação"profissional"não"é"aWngida"no"ambiente"laboral,"a"Síndrome"de"Burnout"
pode"aparecer"no"indivíduo"como"resposta"ao"estresse"laboral."Essa"síndrome"é"caracterizada"
por" alta" exaustão" emocional," alta" despersonalização" e" baixo" senWmento" de" realização"
profissional"com" ineficácia."Este" trabalho"avaliou"a"prevalência"de"Burnout"nos"profissionais"
da"saúde"bucal"na"Atenção"Primária"à"Saúde"(APS)."Trata]se"de"uma"pesquisa"quanWtaWva,"de"
corte"transversal"realizada"com"cirurgiões]denWstas"e"técnicos/auxiliares"de"saúde"bucal"que"
atuam"há"pelo"menos"seis"meses"na"APS"de"Sobral,"Ceará."Para"tal,"aplicou]se"o"quesWonário"
MBI" (Maslach" Burnout" Inventory)," instrumento" uWlizado" para" mensurar" a" propensão" e" a"
prevalência" da" síndrome" e" um" quesWonário" sociodemográfico." A" pesquisa" foi" realizada" em"
Sobral"nos"períodos"entre" junho"de"2013"e" janeiro"de"2014"e" foram"população"da"pesquisa"
todos"os"cirurgiões"denWstas"e"técnicos/auxiliares"de"saúde"bucal"que"atuavam"na"Estratégia"
Saúde"da"Família"há"mais"de"seis"meses."A"amostra"consWtuiu]se"de"50"profissionais,"com"uma"
predominância" do" sexo" feminino" e" da" categoria" profissional" cirurgião]denWsta" Houve" uma"
baixa"prevalência"de"Burnout"na"amostra"(2%)"e"baixa"propensão"à"síndrome"nos"valores"da"
subescala." Não" houve" relação" estaWsWcamente" significante" entre" as" variáveis" analisadas,"
entretanto," devido" ao" caráter" sorrateiro" da" síndrome," torna]se" necessário" avaliar" as"
condições" de" saúde" mental" do" trabalhador" da" saúde" bucal" com" vistas" à" prevenção" da"
síndrome"e"a"promoção"e"proteção"da"saúde"laboral.""
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RESUMO:((
"
Todo" cirurgião" denWsta," em" sua" práWca" clínica," poderá" estar" envolvido" no" diagnósWco" e"
tratamento" de" emergências" médicas." Essas" emergências" podem" estar" relacionadas" com" o"
tratamento" odontológico" ou" simplesmente" ocorrem" de" modo" casual" no" consultório"
odontológico." O" objeWvo" deste" trabalho" foi" analisar" se" os" acadêmicos" de" Odontologia" e"
Cirurgiões" DenWstas" que" fizeram" ou" não" curso" de" pós]graduação," possuem" conhecimento"
para"lidar"com"as"emergências"na"práWca"odontológica."O"estudo"contou"com"uma"amostra"de"
113" indivíduos," sendo" 35" acadêmicos" de" odontologia" cursando" o" úlWmo" semestre" e" 11"
acadêmicos"cursando"o"1°"semestre,"19"CDs"sem"nenhuma"especialidade,"41"CDs"especialistas"
e" 7"docentes"de"odontologia"da" FCRS" (Faculdade"Católica"Rainha"do" Sertão)."Na"análise"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]" g" raduação"e"q"ue"Cir" urg" iões"
DenW" sta" s" cl" ínicos" gerai" s" e" especiali" sta" s" apresentaram" n" ívei" s" semelhantes" de"
conhecimento" quanto" ao" diagnósWco" e" condutas" de" emergências" médicas" na" práWca"
odontológica,"embora"a"grande"maioria"não"se"sinta"preparado"para"diagnosWcar"ou"intervir"
em"situações"de"emergenciais."Conclui]se"com"o"estudo"que"há"um"grande"despreparo"práWco"
da"classe"odontológica"acerca"do"pronto"atendimento"emergencial,"havendo"a"necessidade"de"
implantação" de" disciplina" práWca" e" teórica" tanto" na" graduação" como" nos" cursos" de" pós]
graduação"acerca"das"emergências"médicas.""

98"



PAINEL CLÍNICO:  
SAÚDE COLETIVA 

DTM E DOR OROFACIAL   
CTBMF 

ÁREAS BÁSICAS 

99"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

LEVANTAMENTO(DO(SEIO(MAXILAR(PELA(TÉCNICA(DA(JANELA(LATERAL(COM(UTILIZAÇÃO(
DO(BIO5OSS(E(REABILITAÇÃO(COM(IMPLANTES((

"
AUTOR:(LIDIA"AUDREY"ROCHA"VALADAS"MARQUES""
CO5AUTORES:(EDILSON"MARTINS"RODRIGUES"NETO"
"MARA"ASSEF"LEITÃO"LOTIF""
SAULO"ELLERY"SANTOS"
ORIENTADOR:(CARLOS"RICARDO"DE"QUEIROZ"MARTINIANO""
"
RESUMO:((
"
O" sucesso" da" reabilitação" oral" com" implantes" dentários" está" diretamente" relacionado" à"
quanWdade"de" tecido"ósseo"presente"no"paciente."Como"a" reabsorção"óssea"é"algo"comum"
principalmente" em"pacientes" com" idade" avançada" ou" que" sofreram" algum"Wpo" de" trauma,"
está" cada" vez" mais" comum" a" aplicação" de" técnicas" para" o" levantamento" do" seio" maxilar"
uWlizando"enxertos"xenógenos."A"grande"vantagem"desse"Wpo"de"enxerto"é"que"não"precisa"
de"um"segundo"síWo"cirúrgico,"o"que"torna"o"procedimento"reconstrutor"mais"rápido,seguro"e"
menos"complexo"A"parWr"dessa"problemáWca,"foram"desenvolv"ida"s"técnica"s"para"aumento"
ósseo"q"ue"possam"v"iabilizar"estes"implantes"osseointegráveis."Nos"úlWmos"anos,"foi"lançado"
no"mercado"mundial"BIO]OSS,"biomaterial"de"origem"bovina"uWlizado"para"enxerWa"óssea."A"
Geistlich"desenvolveu"o"BIO]OSS"como"opção"para"esse"Wpo"de"procedimento,"sendo"uma"das"
alternaWvas"quando"se"fala"em"enxertos"xenógenos"em"ImplantodonWa,"obWdos"de"doadores"
de"outras"espécies,"sendo"mais"comumente"obWdos"de"bovinos,"produzidos"a"parWr"da"porção"
inorgânica" do" tecido" ósseo" e" classificados" como" osteocondutores." O" presente" trabalho"
apresenta"um"caso"clínico,"uWlizando"esse"biomaterial"com"proservação"através"de"tomografia"
computadoriza." Pode]se" observar" com" essa" reabilitação:" baixos" índices" de" reabsorção,"
densidade" óssea" clínica" saWsfatória" e" baixa"morbidade" por" não" precisar" acessar" outro" síWo"
doador.""
"

100"



APRESENTAÇÃO"PAINEL""
"

DOR(NEUROPÁTICA(ASSOCIADA(À(HANSENÍASE(5(RELATO(DE(RARO(CASO(CLÍNICO((
"
AUTOR:(SAMILLA"PONTES"BRAGA""
CO5AUTORES:(MARIA"HELENA"AGUIAR"
"JULIANA"DOMINGOS"MELO""
PALOMA"DE"OLIVEIRA"GOMES"
"ORIENTADOR:(HELLÍADA"VASCONCELOS"CHAVES""
"
RESUMO:((
"
A"hanseníase"é"uma"doença"infecciosa"crônica"causada"pelo"bacilo"bacteriano"Mycobacterium"
leprae,"manifestando]se"por" lesões"na"pele"e"nervos"periféricos,"resultando"em"parestesia"e"
perda"da"força"muscular."Poucas"são"as"descrições"de"dores"neuropáWcas"como"manifestação"
da"doença"ou"de"seu"tratamento.O"objeWvo"deste"trabalho"é"discuWr"caso"clínico"de"paciente"
que"desenvolveu"neuralgia"trigeminal"em"decorrência"de"poliquimioterapia"para"hanseníase."
Paciente"R.M.F,sexo"feminino,32"anos,procurou"atendimento"com"queixa"principal"de"dor"em"
região"de"ATM"direita"e"músculos"masseter"e"temporal"direito,há"02"anos.A"paciente"relatara"
também" história" de" dor" em" forma" de" choque" em" região" de" ramos" ouálmico,maxilar" e"
mandibular"do"nervo"trigêmio"há"1"ano.Após"anamnese"e"exame"Åsico,definiram]se"hipóteses"
de"deslocamento"do"disco,artralgia"e"mialgia"local,afora"o"diagnósWco"de"neuralgia"trigeminal"
após"poliquimioterapia"para"hanseníase.A"paciente" iniciou" terapia"cogniWva," termoterapia"e"
exercícios"mandibulares,além"de"conWnuar"o"uso"de"gabapenWna"1200"mg/dia,"medicamento"
anWconvulsivante" que" age" principalmente" na" liberação" de" GABA" e" nos" canais" de" cálcio"
voltagem" dependentes." A" paciente" se" encontra" com" as" dores" neuropáWca" e" inflamatória"
controladas.Embora" poucos" casos" dessa" associação" estejam" descritos,é" necessário" um"
acompanhamento,pois" outras" desordens" ou" doenças" podem" se" manifestar,a" fim" de"
proporcionar"qualidade"de"vida"aos"pacientes.""
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RESUMO:((
"
Hipertrofia" do" músculo" masseter" é" classificada" como" uma" disfunção" temporomandibular"
sendo"uma" condição" incomum,"uni" ou" bilateral," caracterizada"pelo" aumento"do" volume"do"
músculo" masseter," podendo" estar" associada" ao" aumento" ósseo" do" ângulo" mandibular" e"
causar" um" desconforto" estéWco" e" funcional." Sua" eWologia" é" desconhecida," podendo" ser"
atribuída"a"hábitos"parafuncionais,"bruxismo,"má"oclusões."O"diagnósWco"é"clínico,"e"exames"
complementares" são" indicados" para" excluir" possíveis" patologias" que" acometem" a" região"
paroâdeo]massetérica." O" objeWvo" do" trabalho" é" discuWr" possibilidades" terapêuWcas" para"
hipertrofia" do"músculo"masseter," relatando" um" caso" clínico." Paciente" de" 13" anos" de" idade"
com" queixa" de" aumento" de" volume" no" terço" inferior" da" face" do" lado" esquerdo" procurou"
atendimento."Na"anamnese"e"exame"clínico"foi"observado"assimetria"com"compromeWmento"
estéWco"facial"na"região"do"músculo"masseter"esquerdo"com"12"meses"de"evolução,"relatando"
hábitos" parafuncionais" do" lado" acomeWdo." A" paciente" não" apresentava" queixa" de" dor,"
limitação" de" movimentos" mandibulares" ou" qualquer" outro" sinal" ou" sintoma." Iniciou]se"
tratamento" com" terapia" cogniWva," não" se" observado" melhora." Dentre" as" formas" de"
tratamento" descritas" na" literatura" cita]se" tratamento" terapia" cogniWva," medicamentoso,"
aplicações" de" toxina" botulínica" Wpo" A" (TXA)" e" intervenções" cirúrgicas." No" presente" caso,"
optar]se]á"pelo"uso"de"placa"oclusal"e"TXA."Escolhas"terapêuWcas"inicialmente"conservadoras"
estão" entre" as" primeiras" escolhas," devido" à" segurança" e" efeWvidade" para" o" tratamento" da"
hipertrofia"do"músculo"masseter.""
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RESUMO:((
"
Os"forames"cranianos"têm"função"nobre,"pois"através"deles"passam"os"nervos"cranianos"e"os"
vasos" responsáveis" pela" vascularização" de" toda" região" orofacial" e" craniana." O" presente"
trabalho" apresenta" uma" aWvidade" desenvolvida" pelos"monitores" da" disciplina" de" Anatomia"
Geral"e"Bucomaxilofacial"do"curso"de"graduação"em"Odontologia"pela"Universidade"Federal"
do"Ceará]"Campus"Sobral"(UFC]"Sobral),"com"o"objeWvo"de"detectar"as"variações"anatômicas"
presentes"nos"forames"dos"crânios"ósseos"do" laboratório"de"Anatomia"Humana."Para"tanto,"
foram"uWlizados"cinco"crânios"ósseos"disponibilizados"pelo" laboratório,"assinalando"todas"as"
variações" anatômicas" dos" forames" uWlizando" os" seguintes" critérios:" análise" morfológica" e"
variações"quanto"ao"número"de"forames."Foram"encontradas"variações"anatômicas"em"todos"
os"cinco"crânios"analisados," como" forames"supranumerários,"ausências"e"algumas"variações"
nos" aspectos" morfológicos." Observaram]" se" 5" forames" supranumerários," como" forame"
mastoideo"e"canal"do"hipoglosso"duplos"unilateralmente;"6"ausências,"sendo"elas"unilaterais"
de"forames"parietal,"mastoideo"e"redondo;"e"4"variações"morfológicas,"como"forame"jugular"
mais"calibroso"do"que"o"seu"par"e"bifurcação"de"forame"esWlomastoideo"e"do"canal"do"nervo"
hipoglosso." O" estudo" comprovou" a" constância" das" variações" anatômicas" dos" forames"
cranianos," uma" vez" que" o" crescimento" ósseo" não" segue" o" mesmo" padrão" em" todos" os"
indivíduos.""
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RESUMO:((
"
O" aumento" da" procura" por" restaurações" que" simulam" a" estrutura" dental," exigiu" da"
Odontologia" um" aumento" no" uso" de" resinas" compostas" por" conciliar" estéWca," longevidade"
aceitável" e"manutenção" da" integridade" tecidual" já" que" favorece" um"preparo"minimamente"
invasivo."Os"sistemas"de"resinas"compostas"atuais"possibilitam"restabelecer"forma,"função"e"
estéWca" de" forma" saWsfatória," oferecendo" a" possibilidade" de" reproduzir" os" detalhes" e" as"
propriedades" ópWcas" presentes" nos" dentes" naturais." Dentro" desta" concepção," os"
procedimentos" de" acabamento" e" polimento" são" fundamentais" para" a" confecção" de" uma"
restauração" lisa,"polida"e"brilhante"com"pouca"ou"nenhuma"rugosidade,"estabelecendo"uma"
textura" superficial" o" mais" harmoniosa" possível" já" que" superÅcies" ásperas" favorecem" o"
acúmulo"de"placa,"o"que" resulta"em"alteração"de"cor"da" restauração," inflamação"gengival"e"
cárie"secundária."O"propósito"desse"trabalho"foi"realizar"uma"abordagem"sobre"a"importância"
da"realização"das"técnicas"de"acabamento"e"polimento"para"que"o"prof"issional"possa"oferecer"
restaurações" de" resina" composta" com" alta" q" ualidade" e" maior" durabilidade." Para" isso,"
efetuou]se" uma" busca" sistemaWzada" nas" Bases" de" Dados" PUBMED," LILACS" uWlizando" os"
descritores"polimento"e"resinas"compostas."Com"base"na"pesquisa"realizada"observou]se"que"
as"restaurações"de"resina"composta"necessitam"de"uma"fase"de"acabamento"e"polimento"pois"
uma"superÅcie"rugosa"favorece"o"acúmulo"e"absorção"de"pigmentos"sendo"mais"suscepâveis"
ao"manchamento"do"que"as"resinas"que"foram"adequadamente"polidas,"o"que"é"fundamental"
para"o"sucesso"da"restauração.""
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RESUMO:((
"
O" clareamento" é" um" dos" procedimentos" muito" uWlizado" em" Odontologia," podendo" ser"
indicado" do" Wpo" caseiro," de" consultório" ou" ambos." Os" agentes" aWvos" são" geralmente" o"
peróxido"de"carbamida"e"o"peroxido"de"hidrogênio."Durante"o"clareamento"as" restaurações"
entram"em"contato"com"os"géis"clareadores"e"muitas"vezes"são"removidas"após"clareamento"
devido"à"alterações"Åsicas"e"mecânicas."O"objeWvo"desse"trabalho"é"fazer"um"levantamento"
bibliográfico"sobre"os"efeitos"dos"agentes"clareadores"nas"propriedades"como"manchamento,"
microdureza" e" rugosidade" de" superÅcie" de" resinas" compostas.Foram" realizadas" buscas" de"
arWgos"cienâficos"nas"bases"de"dados"Pubmed,"Scielo"e"Lilacs,"publicados"no"úlWmos"10"anos,"
com"os" descritores:" resinas" compostas," agentes" clareadores,"microdureza" e" rugosidade"nos"
idiomas"inglês"e"português."Segundo"os"arWgos"pesquisados,"grande"parte"das"alterações"de"
dureza"superficial"da"resina"composta"ocorre"devido"à"ação"dos"peróxidos"na"matriz"resinosa"
do" material" restaurador." Os" agentes" clareadores" aumentam" a" rugosidade" superficial" das"
restaurações" de" resina" composta," sendo" esse" efeito" dependente" da" concentração" e" da"
composição"do"agente"clareador"uWlizado,"das"caracterísWcas"químicas"da"resina"composta"e"
do"tempo"de"tratamento."A"cor"do"material"restaurador"também"pode"ser"alterada"após"seu"
contato" com" peróxidos." Pode]se" concluir" que" os" agentes" clareadores" alteram" as"
caracterísWcas"Åsicas"das"restaurações"de"resina"composta,"sendo"necessário"o"cuidado"com"
pacientes"que"passam"por"esse"Wpo"de"tratamento"e"apresentam"restaurações"prévias.""
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RESUMO:((
"
O" mal" de" Alzheimer" (MA)" é" uma" doença" neurológica" que" tem" como" caracterísWca" ser"
neurodegeneraWva," gradaWva" e" sem" cura.Os" mecanismos" envolvidos" na" patogênese" dessa"
doença" não" são" completamente" conhecidos" atualmente." No" entanto," sabe]se" que" a"
inflamação" desempenha" papel" significaWvo" e," como" tal," processos" capazes" de" aumentar" o"
estado" inflamatório" do" cérebro" podem" contribuir" para" a" progressão" do" MA." A" doença"
periodontal" (DP)" é" uma" doença" crônica" e" infecciosa" na" qual" ocorrem" anos" de" exposição"
bacteriana"e" inflamação"local"e"sistêmica."Assim,"foi"proposto"que"a"DP"poderia"aumentar"a"
inflamação"no"cérebro"e"contribuir"para"a"progressão"do"MA."O"propósito"deste"trabalho"foi"
avaliar" a" relação" da" DP" com" o"MA." Para" tanto," foi" realizado" levantamento" bibliográfico,na"
base" de" dados" eletrônica" Pubmed," nos" úlWmos" dez" anos," com" as" palavras]chave" “Doença"
periodontal”" e" “Alzheimer”." Os" resultados" encontrados" mostraram" que" tanto" o" nível"
plasmáWco"de"TNF]α"quanto"o"número"de" resultados"posiWvos"para"anWcorpos"de"bactérias"
periodontais"foram"elevados"no"MA"e"independentemente"associados"como"MA.Observou]se"
que"indivíduos"com"altos"níveis"de"anWcorpos"contra"P."gingivalis"foram"mais"propensos"a"ter"
atraso" na" fala" e" problemas." Portanto,a" DP" poderia" aumentar" a" inflamação" no" cérebro" e"
contribuir"para"a"iniciação"e/ou"progressão"do"MA."Embora"nenhuma"evidência"direta"associe"
DP" ao" MA," resultados" indiretos" sugerem" essa" possibilidade," uma" vez" que" bactérias"
periodontais" e" IL" ]" 1β," IL" ]" 6," e" TNF]α" podem" contribuir" para" a" inflamação" do" cérebro" que"
caracteriza"o"MA"e"afeta"a"sua"expressão.""
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RESUMO:((
"
A" liberação" de" mediadores" inflamatórios" na" Doença" Periodontal" (DP)," em" decorrência" da"
aWvidade" bacteriana" e" resposta" imune" do" hospedeiro," pode" resultar" em" destruição" do"
periodonto" de" sustentação." Em" pacientes" HIV+," a" perda" de" suporte" periodontal" e"
eventualmente,"a"perda"dos"dentes"é"um"achado"comum,"o"que"pode"estar" relacionado"ao"
aumento"de"mediadores"inflamatórios"no"sulco"gengival"desses"pacientes."Assim,"objeWvou]se"
avaliar" o" papel" de" mediadores" inflamatórios" na" progressão" da" doença" periodontal" de"
pacientes" HIV+" em" comparação" a" indivíduos" HIV" ]," salientando" a" importância" do" Cirurgião"
DenWsta" na" assistência" odontológica" a" pacientes"HIV+." Para" tanto," realizou]se" pesquisa" em"
bases"de"dados"eletrônicas" (PUBMED)"usando"as"palavras" chave" “inflammatory"mediators”,"
“periodontal" disease”," “HIV”," “IL" 1" β”," “TNF" α”," “GCF”" e" “MMP”." Foram" encontrados" 29"
trabalhos,"mas" somente"2" faziam"um"estudo"comparaWvo"de"DP"em"pacientes"HIV+"e"HIV]."
Esses" estudos" demonstraram" que" Inteleucina" (IL)" 1" β," Interleucina" (IL)" 6," Fator" de"Necrose"
Tumoral" (TNF)"α"foram"os"mediadores"encontrados"em"valores"elevados"em"pacientes"HIV+"
com"bolsas"profundas"quando"comparados"a"HIV+"com"bolsas"rasas"e"HIV]"com"bolsas"rasas"e"
profundas."Em"relação"às"metaloproteinases,"observou]se"que"os"níveis"de"MMP]2"e"TIMP]2"
estavam"aumentados"em"indivíduos"HIV+"com"PeriodonWte"Crônica"Marginal" (CMP)"quando"
comparados"a"indivíduos"HIV]"com"CMP"e"HIV+"e"HIV]"com"gengiva"saudável."Portanto,"níveis"
aumentados"de"IL]1"β,"IL]6,"TNF"α"e"de"MMP]2"e"TIMP]2"podem"estar"associados"a"uma"maior"
severidade"da"DP"em"pacientes"HIV"+.""
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RESUMO:((
"
As" reconstruções" de" dentes" tratados" endodonWcamente" frequentemente" necessitam" da"
uWlização"de"pinos"para"o" restabelecimento"da"estéWca"e"da" função,"ou" seja," a" reabilitação"
funcional" de"um"dente"despolpado"é" criWcamente" importante"para" assegurar"um" resultado"
bem"sucedido"da"restauração"em"casos"em"que"a"maior"parte"da"porção"coronária"do"dente"é"
perdida." A" seleção" de" um" apropriado" sistema" entre" pino" e" sistema" adesivo" é" um" dilema"
clínico," visto" a" variedade" de" materiais" disponíveis." Os" dentes" tratados" endodonWcamente"
possuem" cada" vez"mais" longevidade," com" isso" faz]se" necessário" a" busca" de" novas" técnicas"
restauradoras"as"quais"sejam"igualmente"benéficas,"daí"a" importância"da"escolha"correta"do"
Wpo" de" pino" a" ser" uWlizado" em" restaurações" de" dentes" com" grande" perda" coronária," e"
também" saber" quando" uWlizá]los." O" propósito" deste" trabalho" é" realizar" um" levantamento"
bibliográfico" nas" bases" de" dados" PUBMED," MEDLINE" e" SCIELO" acerca" do" procedimento"
restaurador"uWlizando"pinos."Com"esta"revisão"de"literatura"pode]se"notar"que"a"Odontolog"ia"
tem" ex" perimentado" uma" evolução" sing" ular" no" in" ício" deste" novo" século," disponibilizando"
grande"variedade"de"técnicas"restauradoras."Dessa"forma,"conclui]se"que"nem"sempre"dentes"
endodonWcamente" tratados" necessitam" da" uWlização" de" pinos," devendo" levar" em"
consideração"para"a"escolha"deste,"dentre"outros"fatores,"a"quanWdade"de"material"dentário"
remanescente.""
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RESUMO:((
"
A"doença"periodontal"é"uma"doença" infecto]inflamatória"que"provoca"destruição"de"tecidos"
de" suporte" dental." As" doenças" cardiovasculares" (DCV)" são" causadas" pela" formação" de"
trombos"devido"a"aWvação"da"resposta" inflamatória."Neste"contexto"este"trabalho"objeWvou"
avaliar"o"efeito"da"terapia"periodontal"em"marcadores"clínicos"periodontais"e"inflamatórios"de"
pacientes"com"DCV."Para"tanto,"1"examinador"realizou"uma"busca"por"ensaios"clínicos"na"base"
de" dados" PUBMED" uWlizando" as" palavras" chaves" “chronic" periodonWWs”," “cardiovascular"
disease”," “periodontal" treatment”" publicados" no" idioma" inglês" nos" úlWmos" 10" anos."
Inicialmente" 17" arWgos" foram" encontrados," e" após" leitura" dos" âtulos" e" resumos" e"
considerando" os" critérios" de" elegibilidade," 6" arWgos" completos" foram" selecionados." Três"
estudos"mostraram"redução"significante"de"índice"de"placa,"índice"gengival,"profundidade"de"
sondagem" e" perda" de" inserção" clínica" após" os" tratamentos" de" raspagem" e" alisamento"
radicular" (RAR)" isolado" ou" associado" a" doxiciclina" em" dose" subanWmicroniana" (SDD)" ou" a"
minociclina." Quanto" aos" marcadores" imunológicos," após" a" terapia" periodontal," 3" estudos"
mostraram"redução"significante"de"IL]6"e"proteína"C"reaWva."Foi"observado"também"redução"
de"da"expressão"de"fibrinogênio,"MMP]9,"dos"níveis"de"trombomodulina"e"aumento"de"IgM"e"
IgG" anW]" cardiopilina" (p<0,05)" após" terapia" periodontal." Desta" forma," conclui]se" que" o"
tratamento"periodontal"melhorou"os"parâmetros"clínicos"periodontais"e"provocou"alterações"
importantes"em"marcadores"inf"lamatórios"em"pacientes"com"doenças"cardiovasculares.""
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RESUMO:((
"
A" doença" periodontal" é" uma" doença" infecto]inflamatória," de" eWologia" bacteriana," que"
acomete"os"tecidos"de"suporte"dental."A"Organização"Mundial"da"Saúde"descreve"probióWcos"
como" microrganismos" que" conferem" beneÅcio" à" saúde" do" hospedeiro" vivo" quando"
administrado"em"doses"suficientes."Assim,"o"objeWvo"deste"trabalho"foi"avaliar"o"efeito"do"uso"
de"probióWcos"como"adjuvante"à" raspagem"e"alisamento" radicular" (RAR)"em"pacientes" com"
periodonWte" crônica" por" meio" de" uma" revisão" sistemaWzada" da" literatura." Para" tanto," 1"
examinador" realizou" uma" busca" por" ensaios" clínicos" randomizados" nas" bases" de" dados"
computadorizadas"PubMed"uWlizando"as"palavras]chave"“probioWc”"e"“chronic"periodonWWs”."
Os"arWgos"deveriam"ser"ensaios"clínicos,"no"idioma"inglês,"nos"úlWmos"10"anos."Inicialmente"6"
arWgos"foram"encontrados,"e"após"a"leitura"dos"âtulos"e"resumos"e"considerando"os"critérios"
de"elegibilidade,"3"arWgos"completos"foram"selecionados."Os"estudos"mostraram"que"o"uso"de"
probióWcos"na"forma"de"pasWlhas"quando"associados"à"RAR"reduziu"de"forma"significaWva"os"
parâmetros"clínicos"de"profundidade"de" sondagem,"nível"de" inserção"clínica"e" sangramento"
gengival" quando" comparado" ao" controle" (RAR" isolada)." O" período" para" observação" de" tais"
melhorias"clínicas"variou"de"15"dias"a"12"semanas."Além"disso,"houve"redução"significaWva"dos"
patógenos" periodontais" P." gingivalis" e" P." intermedia" em" dois" dos" arWgos." Desta" forma,"
podemos"concluir"que"o"uso"de"probióWcos"associado"à"RAR,"melhora"os"parâmetros"clínicos"
periodontais"e"pode"ser"úWl"como"adjuvante"ao"tratamento"clássico.""
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RESUMO:((
"
A"PeriodonWte"é"uma"doença"infecto]inflamatória"que"acomete"os"tecidos"de"suporte"dental."
Grávidas"com"periodonWte"podem"estar"em"maior"risco"de"ter"parto"prematuro"(PP),"antes"de"
37"semanas,"e"crianças"com"baixo"peso"ao"nascer"(BPN)"(<"2500g)."Portanto"o"objeWvo"deste"
trabalho" foi" avaliar" a" relação" entre" periodonWte" crônica" e" o" risco" de" parto" prematuro" e" o"
baixo"peso"ao"nascer."Para"tanto,"2"examinadoras"realizaram"uma"busca"por"ensaios"clínicos"
na" base" de" dado" computadorizada" PubMed," uWlizando" as" palavras]chave" “chronic"
periodonWWs”,"“low"birth"weight”"e"“preterm"birth”."Os"arWgos"deveriam"ser"ensaios"clínicos"
em"humanos,"publicados"no"idioma"inglês,"nos"úlWmos"5"anos."Inicialmente"15"arWgos"foram"
encontrados," e" após" a" leitura" dos" âtulos" e" resumos" e" considerando" os" critérios" de"
elegibilidade,"6" arWgos" completos" foram"selecionados."Considerando"os"parâmetros" clínicos"
periodontais" três" estudos" mostraram" que" mulheres" que" Wveram" PP/BPN" apresentaram"
aumento" significante" no" índice" de" placa," índice" gengival," sangramento" à" sondagem,"
profundidade"de"sondagem"e"perda"de"inserção"clínica"quando"comparado"ao"controle."Dois"
estudos"mostraram"aumento"significante"de"prostaglandinas"E2,"interleucina]1β,"]6,"]10,"TNF]
α," fator" de" crescimento" endotelial" vascular" (VEGF)," fator" de" crescimento" placentário" e"
receptor" solúvel" VEGF" (sVEGFR)" em" mulheres" que" Wveram" PP/BPN." Apenas" um" estudo"
mostrou"não"haver"associação"entre"periodonWte"e"PP/BPN."Desta"forma,"podemos"concluir"
que"parece"haver"uma"associação"posiWva"entre"a"periodonWte"crônica"e"o"risco"de"PP"e"BPN.""
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RESUMO:((
"
Avaliou]se"ex"vivo"a"precisão"do"controle"do"limite"apical"de"instrumentação"oferecido"pelos"
disposiWvos"Root"ZX" II"e"VDW"Gold"(função"rotatória);"ainda,"determinar"possíveis"variações"
em" função" de" diferentes" níveis" de" preparo" (0,0"mm" e" ]1,0"mm)." Foram" uWlizados" 48" pré]
molares"inferiores"unirradiculados"que"Wveram"seus"acessos"realizados"e"forames"apicais"(FA)"
padronizados" (200"μm)."Os"dentes" foram"randomicamente"divididos"entre"os"dois"grupos"e"
seus"subgrupos;"o"preparo"químico]mecânico"foi"realizado"com"instrumentos"Protaper"até"o"
#F4." Ao" final" do" preparo," com" o" úlWmo" instrumento" fixado," os" 4,0"mm" apicais" dos" dentes"
foram"desgastados"permiWndo"a"medição"da"distância"entre"a"ponta"dos" instrumentos"e"os"
FAs."Os"erros"médios"dos"valores"absolutos"encontrados"foram:"0,16±0,11"mm"(Root"ZX"II)"e"
0,17±0,16"mm"(VDW"Gold);"e"0,59±0,33"mm"(Root"ZX"II)"e"0,65±0,44"mm"(VDW"Gold),"a"0,0"e"
]1,0"respecWvamente."Valores"de"precisão"de"100%"e"33,4%"(Root"ZX"II)"e"100%"e"41,6%"(VDW"
Gold)"foram"encontrados"a"0,0"e"]1,0"respecWvamente"(±0,5"mm)."Os"testes"de"Kruskall]Wallis"
e" de" Dunn" não" encontraram" diferenças" significantes" quando" consideradas" as" comparações"
dentro"de"cada"nível"de"preparo"(P>0,05),"todavia,"diferenças"significantes"foram"encontradas"
quando" comparado" cada"disposiWvo"nos" dois" níveis," com"vantagem"para"os" subgrupos"que"
foram" até" o" FA" (P<0,05)." Nas" condições" do" estudo" concluiu]se" que" ambos" os" disposiWvos"
foram" eficientes" no" controle" do" limite" apical" quando" levados" até" o" FA," entretanto," tal"
confiabilidade"foi"compromeWda"significaWvamente"1,0"mm"aquém"do"mesmo.""
"
.""
"
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RESUMO:((
"
O" sucesso" do" tratamento" endodônWco" depende" da" execução" de" uma" sequencia" de" etapas"
interligadas" entre" si." Dentre" elas," a" determinação" do" comprimento" de" trabalho" é" de"
fundamental" importância." Essa" estabelece" limites" para" o" preparo" químico]mecânico" e" a"
obturação"dos" canais," a"fim"de"evitar" injúrias"aos" tecidos"periapicais," favorecendo"o" reparo"
periapical." Este" trabalho" teve" como"objeWvo"avaliar"ex"vivo"a"precisão"de" três" localizadores"
eletrônicos" foraminais" (Root"ZX,"Root"ZX" II"e"Root"ZX"mini)."Para" tal," foram"selecionados"32"
pré]molares" inferiores" humanos" unirradiculados" que" após" acessados" Wveram" seus"
comprimentos" reais" determinados" com" o" auxílio" de" limas" manuais" Wpo]K" #10" e" um"
microscópio" operatório" (comprimento" real" do" dente)." Em" seguida," foram" realizadas" as"
odontometrias"eletrônicas"com"os"três"disposiWvos,"em"ordem"alternada"de"emprego,"sempre"
até" o" forame" apical" (0,0)." Cada" determinação" foi" realizada" com" instrumento" ajustado" e"
aferida" com" paquímetro" digital." A" precisão" dos" localizadores" foi," respecWvamente," 68,8%"
(Root"ZX),"65,8%"(Root"ZX"II),"e"68,8%"(Root"ZX"Mini)."Os"disposiWvos"ofereceram"os"seguintes"
erros"médios:"0,37±0,25"mm"(Root"ZX),"0,41±0,34"mm"(Root"ZX" II),"0,32±0,28"mm"(Root"ZX"
Mini)."Os"dados"foram"submeWdos"à"análise"de"variância"ANOVA"e"ao"teste"de"Tukey"(p<0.05)"
onde"não" foram" idenWficadas"diferenças"estaWsWcamente"sig"nif" icantes"entre"os"aparelhos."
Pôde]se"concluir"q"ue"os"três"localizadores"foram"precisos"na"determinação"do"comprimento"
real"e"que"não"exisWram"diferenças"entre"eles.""
"
.""
"
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RESUMO:(
("
A" periodonWte" é" um"processo" infecto]inflamatório" que" causa" perda" de" tecido" conjunWvo" e"
osso" alveolar" e" é" consequência"da" inter]relação"entre"microbiota"oral" e" resposta" imune"do"
hospedeiro." A" Calendula" officinalis" (CLO)," é" uma" planta" culWvada" em" diversos" locais," que"
apresenta" aWvidade" anW]" inflamatória." Assim," o" objeWvo" deste" trabalho" foi" avaliar" o" efeito"
anW]inflamatório" e" anWrreabsorWvo" da" CLO" uWlizando"modelo" de" perda" óssea" inflamatória"
induzida"por"ligadura"em"torno"dos"segundos"molares"superiores"esquerdos"em"ratas"Wistar."
Para"tanto,"2"grupos"experimentais"foram"elaborados,"um"recebendo"solução"Salina"a"0,9%"]
v.o."e"outro"subdividido"em"3"subgrupos"que"receberam"CLO"nas"doses"de"10;"30;"90"mg/kg"]"
v.o.," 30" minutos" antes" da" ligadura" e" diariamente" durante" 11" dias," quando" então" foram"
sacrificados." Foram" analisados" os" seguintes" parâmetros:" 1)" Perda" Óssea" Alveolar" (POA);" 2)"
Leucogramas" nos" dias" 0" e" 11;" 3)" Dosagens" séricas" bioquímicas" de" transaminases" hepáWcas"
(TGO"e" TGP)" nos" dias" 0" e" 11;" 4)" Variação" de"massa" corpórea." A" CLO"na" dose" de" 90"mg/kg"
preveniu" a"POA"em"57,46%"e" leucocitose"no"dia"11"quando" comparado"ao"grupo"SAL."Não"
houve" alteração" significante" nos" níveis" séricos" de" TGO" e" TGP" quando" comparado" ao"
respecWvo" valor" basal." Na" variação" de" massa" corpórea" houve" perda" de" peso" inicial" com"
tendência"posterior"a"normalidade."Desta"forma"conclui]se"que"a"CLO"preveniu"a"perda"óssea"
e" apresentou" efeito" anW]inflamatório" sem" causar" alterações" sistêmicas" podendo," portanto,"
ser"uma"abordagem"farmacológica"interessante"adjuvante"ao"tratamento"da"periodonWte.""
"
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RESUMO:((
"
As"doenças"periodontais"(DP)"são"condições"infecto]inflamatórias"que"promovem"destruição"
dos" tecidos"de" suporte"dos"dentes."DP" se" relaciona"com"doenças" sistêmicas," com"destaque"
recente"para"a"doença"renal"crônica"(DRC)."Neste"contexto,"este"trabalho"objeWvou"fazer"uma"
avaliação" do" status" periodontal" em" pacientes" com" DRC" submeWdos" à" hemodiálise" (HD)" na"
Santa" Casa" de" Misericórdia" de" Sobral" (SCMS)." Para" tanto," 25" pacientes" DRC+HD" foram"
selecionados,"de"acordo"com"a"demanda"espontânea,"do"Setor"de"Nefrologia"da"SCMS."Seis"
acompanhantes"(n]DRC)"serviram"como"controle."Inicialmente"os"indivíduos"preencheram"um"
quesWonário" sobre" dados" sócio]demográficos" e" histórico" médico," e" em" seguida" foram"
realizados" os" exames" periodontais:" índice" de" placa" (IP)" e" sangramento" à" sondagem"
(SS),registro"periodontal"simplificado"(PSR)."A"média"de"idade"do"grupo"DCR+HD"foi"de"50,84"
±17,96"anos"e"do"controle"45,83"±15,27"anos."Em"ambos"os"grupos"a"todos"eram"de"cor"parda"
e" a" maioria" com" 1o" grau" incompleto" (DCR+HD" =" 44%;" nDCR" =" 33%)." O" grupo" DRC+HD"
apresentou" IP" elevado" (56,18±33,97%)" semelhante" ao" controle" (59,56±35,67%)."Não" houve"
diferença" estaâsWca" entre" os" grupos" quanto" a" IS" (DCR+HD=24,4±28,37%;" n]DCR" ="
20,38±18,5%)."Considerando"o"PSR,"ambos"os"grupos"mostraram"maior"prevalência"de"código"
2" (DCR+HD=44,2%;" n]DCR" =" 33,3%)." A" alta" prevalência" de" perda" dentais" também" foi"
observada"(DCR+HD=25,6%;"n]DCR"="36,1%)."Desta"forma,"podemos"concluir"que"os"pacientes"
com"DRC+HD"apresentam"higiene"oral"precária"e"maior"prevalência"de"gengivite,"com"grande"
quanWdade"de"ausências"dentárias.""
"
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RESUMO:("
PeriodonWte"é"uma"doença"imuno]inflamatória,"na"qual"mediadores"e"enzimas"parWcipam"do"
processo"de"destruição"tecidual."A"Calendula"officinalis"(CLO)"é"uma"erva"com"aWvidade"anW]"
inflamatória." Neste" contexto," este" trabalho" objeWvou" avaliar" o" papel" dos" níveis" séricos" da"
Fosfatase"Alcalina"Óssea"(FAO)"no"metabolismo"ósseo"de"animais"submeWdos"à"perda"óssea"
inflamatória"e"tratados"com"CLO."O"modelo"de"reabsorção"óssea"inflamatória"foi"induzido"em"
ratas"Wistar"por"meio"de"ligadura"no"2o"molar"superior"esquerdo"durante"11"dias."Os"animais"
foram"divididos"em"2"grupos:"Salina"(SAL)"]"v.o.,"e"CLO"(10;"30;"90"mg/kg"]v.o.)."Após"sacriÅcio,"
os" animais" Wveram" suas" maxilas" removidas," dissecadas," radiografadas," coradas" e"
fotografadas." Amostras" sanguíneas" foram" coletadas" nos" dias" 0" e" 11." Os" dados" foram"
analisados"usando"ANOVA"e"Bonferroni"(p<0,05)."O"tratamento"com"CLO"90"preveniu"a"perda"
óssea"alveolar"(POA)"em"57,46%"(2,18±0,29"mm2)"em"comparação"ao"SAL"(3,79±0,37"mm2)."
Quanto"à"densidade"radiográfica"a"CLO"90"preveniu"em"30%"a"POA"(146.1±6,36"tons"de"cinza)"
quando" comparado" a" SAL" (111,49±8,26" tons" de" cinza)" (p<0,05)." Os" níveis" séricos" de" FAO"
corroboraram" os" outros" achados," mostrando" uma" redução" de" 39%" no" grupo" SAL"
(SAL=14,71±1,2;" Baseline=24,06±1,57"U/L)" (p<0,05)," enquanto" CLO" 90" preveniu" tal" redução"
em"69%"(CLO"90=21,15±1,9"U/L)"comparado"ao"SAL"(p<0,05)."Assim,"corroborando"os"achados"
macroscópicos" e" radiográficos," as" dosagens" séricas" de" FAO" podem" ser" sugeridas" como" um"
bom"marcador" bioquímico" para" a" avaliação" do"metabolismo" ósseo" em" ratas" submeWdas" à"
perda"óssea"inf"lamatória.""
"
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RESUMO:((
"
O" objeWvo" deste" estudo" foi" avaliar" por" meio" de" prontuários" clínicos" a" relação" entre"
tratamento"periodontal" prévio," hábitos"de"higiene"oral" (HHO)" e" severidade"da"periodonWte"
agressiva"generalizada"(PAG)."Cinquenta"e"cinco"indivíduos"com"PAG"(28,5"±"6,1"anos)"foram"
analisados"clinicamente"com"dados"de"Índice"de"placa"(IP),"Índice"Gengival"(IG),"profundidade"
de"sondagem"(PS),"nível"clínico"de"inserção"(NCI)"e"atendimentos"periodontais"prévios,"assim"
como"HHO" como" frequência" de" escovação," uso" de" fio" dental" e" de" anWssépWcos" bucais." Os"
pacientes"apresentaram"uma"média"de"dentes"de"25,7"±"2,0."Médias"de" IP," IG,"PS"e"NIC"de"
todos"os"síWos"foram"respecWvamente"33,8"±"17,9,"13,8"±"8,5,"3,4"±"0,7"e"3,8"±"0,9."Quando"
avaliados"dados"de"PS"4]6"mm"ou"≥"7"mm"os"valores"foram"respecWvamente"29,9%"±"12,0%"e"
7,0%"±"7,4%,"enquanto"os"valores"correspondentes"de"NIC" foram"32,3%"±"11,7%"e"12,5%"±"
11,6%." Com" relação" aos" HHO," 72,8%" escovavam" os" dentes" pelo" menos" três" vezes" ao" dia,"
enquanto"45%"faziam"uso"de"fio"dental"e"35%"uWlizavam"algum"anWssépWco"bucal."Não"foram"
encontradas" diferenças" quanto" à" severidade" de" doença" quando" relacionados" hábitos" de"
higiene"oral."Entretanto"indivíduos"que"nunca"haviam"recebido"tratamento"periodontal"prévio"
(63,6%)"apresentaram"maior"percentual"(p<0,05)"de"síWos"com"PS"4]6"mm"(32,4%"±"13,1%)"do"
que" aqueles" que" receberam" tratamento" (25,5%" ±" 8,2%)." Conclui]se" que" indivíduos"
diagnosWcados"com"PAG"que"nunca"haviam"sido"tratados"apresentaram"maior"proporção"de"
síWos"com"PS"moderada"do"que"aqueles"que"já"haviam"recebido"tratamento"periodontal."
"
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RESUMO:((
"
O" objeWvo" do" presente" estudo" foi" comparar" através" de" perfilometria" mecânica" o" efeito"
abrasivo" da" escovação" dental" na" denWna" radicular" com" denWfrícios" clareadores" e"
convencionais." Noventa" e" seis" blocos" de" denWna" radicular" bovina" (10x4x2" mm)" foram"
aleatoriamente" distribuídos" em" seis" grupos" experimentais" (n=16)" de" acordo" com" os"
denWfrícios:" quatro" clareadores" (W1," W2," W3" e" W4)" e" dois" convencionais" (C1" e" C2),"
produzidos"por"dois"fabricantes"disWntos."UWlizando"uma"máquina"de"escovação,"cada"bloco"
foi"escovado"com"carga"constante"de"300g"por"2500"ciclos"(4,5"movimentos"por"segundo)."As"
amostras"foram"avaliadas"através"de"perfilometria"mecânica."Para"Desgaste"em"micrômetros"
(μm)" W1=" 3.91±1.55;" W2=" 2.19±1.04;" W3=" 2.8±1.63;" W4=1.41±0.69" ;" C1=" 1.42±0.71;" C2="
0.86±0.33." Para" Rugosidade" em" ?:" W1=" 0.7±0.46;" W2=" 0.32±0.21;" W3=" 0.49±0.26;" W4="
0.23±0.11;"C1="0.2±0.08;"C2="0.13±0.04)."Houve"diferenças"significante"entre"os"grupos"tanto"
para"desgaste"como"para"rugosidade"(ANOVA"]"p<0.0001)."Dentre"os"grupos,"observou]se"que"
W1" e" C2" apresentaram" maiores" e" menores" valores," respecWvamente," de" rugosidade" e"
desgaste," sendo" diferente" de" todos" os" demais" (p<0,05)." W1" juntamente" com" W3"
apresentaram" diferenças" em" relação" ao" W4" e" aos" convencionais." Por" outro" lado," W2,"
apresentou" valores" intermediários" sendo" diferente" de" W1" e" C2." Um" denWfrício" clareador"
apresentou" maior" potencial" deletério" dos" que" os" demais" assim" como" um" convencional"
apresentou"maior"segurança"em"relação"a"desgate"e"rugosidade"em"relação"aos"outros.""
"
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RESUMO:((
"
A" necessidade" de" uma" odontologia" restauradora" estéWca," tem" impulsionado" o"
desenvolvimento"de"materiais"odontológicos"que"permitem"mimeWzar"as"estruturas"dentais."
Exemplo"disso,"é"a"simulação"de"selamento"biológico"em"restauração"de"dentes"posteriores"
com"uso"de"pigmentadores."Este"trabalho,"procurou"analisar"e"relatar"o"grau"de"saWsfação"da"
caracterização" oclusal" em" restaurações" posteriores" estéWcas," uWlizando" diferentes"
graduações" de" pigmentação" de" cicatrículas" e" fissuras" sob" a" observação" de" três" grupos" de"
indivíduos" com" diferentes" níveis" de" conhecimentos" anatômico" e" funcional" relaWvos" a" esse"
tema."A"parWr"de"uma"fotografia"inicial"de"hemiarco"superior"com"dentes"hígidos,"diferentes"
níveis"de"selamento"biológico"foram"simulados"digitalmente"em"programa"Adobe"Photoshop"
CS6."Foram"entrevistados"100"acadêmicos"do"curso"de"Odontologia"da"UFC]"campus"Sobral,"
44" cirurgiões]denWstas" e" 100" leigos." Como" resultados," obteve" se" que," 75%" dos" leigos"
consideraram"mais"bonita"a"situação"onde"o"dente"não"possui"pigmentação,"assim"como,"76%"
dos"acadêmicos"e"77%"dos"denWstas."No"entanto,"quando"perguntados"qual"mais"se"parece"
com"o"dente"natural,"exisWu"uma"contradição"entre"os"grupos,"51%"dos"leigos"optaram"pela"
situação"em"que"o"dente"não"possui"pigmentação,"enquanto"que,"63%"dos"acadêmicos"e"61%"
dos"denWstas"escolheram"a"situação"onde"o"dente"possui"uma"leve"pigmentação"."Com"isso,"
observou"se"que,"a"pigmentação"oclusal"não"consiste"em"um"padrão"estéWco"desejável"pelos"
diferentes"grupos"e"é"possível"obter"a"saWsfação"do"paciente"realizando"uma"restauração"mais"
simples.""
"
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RESUMO:((
"
A" obtenção" de" adequada" retenção" de" pinos" intra]radiculares" está" relacionado" à" correta"
aplicação" e" escolha" dos" agentes" cimentantes." O" desafio" atual" é" o" desenvolvimento" de"
sistemas" que" possam" realizar" a" união" do" trinômio" denWna/cimento/pino" de" maneira"
compaâvel" e" superar" os" desafios" da" adesão" à" denWna" intra]radicular." O" presente" estudo"
objeWva"analisar"a"resistência"de"união"de"pinos"de"fibra"de"vidro"cimentados"com"diferentes"
agentes" cimentantes." Foram" uWlizados" 20" dentes" incisivos" bovinos" que" foram" tratados"
endodonWcamente"e,"posteriormente,"o"conduto"radicular"preparado"com"brocas"#3"do"kit"de"
pinos."Os"elementos"foram"distribuídos"randomicamente"em"dois"grupos:"Grupo"I"]"Prime"&"
Bond" 2.1/Self" Cure" AcWvator(Dentsply)" +" Enforce(Dentsply)" e" Grupo" II" ]" Scotchbond"
MulWuso(3M" Espe)" +" RelyX" ARC" (3M" Espe)." Realizou]se" aplicação" de" sistema" adesivo" e"
cimentação" seguindo" as" instruções" de" cada" fabricante." Após" a" cimentação," os" espécimes"
foram" seccionados," obtendo]se" faWas" de" 1mm," e" posicionados" na" máquina" universal" para"
realização"de"Teste"de"Push]out."Dados"obWdos"foram"analisados"estaWsWcamente,"através"de"
ANOVA" (p=0,05)." Não" houve" nenhuma" diferença" estaWsWcamente" significaWva" entre" os"
grupos."Desta"forma,"podemos"supor"que"a"retenção"se"dê"predominantemente"por"atrito"e"
que"a" realização" correta"da" cimentação"adesiva" contribui" para"o" sucesso"do"procedimento,"
melhorando"a"resistência"de"união.""
"
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RESUMO:((
"
O" objeWvo" desse" estudo" foi" invesWgar" o" efeito" anWmicrobiano" comparaWvo" da" terapia"
fotodinâmica" anWmicrobiana" (TFA)" realizada" com" diferentes" fontes" de" luz" vermelha" em"
biofilmes" de" S." mutans." Para" tanto," biofilmes" de" S." mutans" UA159" foram" formados" sobre"
discos" de" hidroxiapaWta" uWlizando" o"modelo" de" troca" periódica" de" nutrientes" e" atmosfera"
parcial"de"5"%"de"CO2"a"37oC."Após"5"dias,"os"biofilmes"foram"tratados"com"uma"associação"
de"1%"azul"orto" ]toluidina" (TBO)" (100"μg/ml)"e"uma"das" fontes"de" luz"vermelha"testadas"LB"
(Laserbeam®" e" λ=638.8nm" )" ou" LC" (LumaCare®" e" λ=630nm" )" com" densidades" de" energia"
variando"entre"55"e"475"J/cm2."Foram"uWlizados"controles"sem"sensibilizador"e"sem"luz"(S]L]),"
somente" com" sensibilizador" (S+L])," e" somente" com" luz" (S]L+)." Ao" final" dos" tratamentos" os"
biofilmes"foram"coletados"em"microtubos"pré]pesados,"foram"diluídos"e"plaqueados"em"meio"
de" cultura" e" a" relação" de" unidades" formadoras" de" colônia" por" miligrama" de" biof" ilme" foi"
estabelecida."(U"FCmg]1)."Os"resultados"demon"st"raram"q"ue"TFA"reduziu"significaWvamente"
as"contagens"de"S."mutans"(p"<"0,05)."As"contagens"para"os"grupos"submeWdos"a"TFA"com"LED"
LumaCare®" 2min" (4,88±0,18)" e" 3min" (4,98±0,35)" foram" semelhantes" entre" si" (p>0,05)"mas"
estaWsWcamente"menores"das"encontradas"para"os"outros"grupos"testados."Em"conclusão,"a"
TFA" uWlizando" 2" min" de" irradiação" com" LumaCare®," parece" ser" a" mais" adequada" para" a"
redução"da"S."mutans"em"biofilmes"in"vitro"nas"condições"testadas.""
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RESUMO:((
"
O" Projeto" de" Extensão" Grupo" de" Estudos" em"DenâsWca" (GED)" é" desenvolvido" no" curso" de"
Odontologia"da"UFC/campus"Sobral"desde"2010,"tendo"como"objeWvo"principal"a"resolução"de"
procedimentos"estéWcos"restauradores"de"alta"complexidade."O"presente"trabalho"avaliou"a"
contribuição" do" Grupo" através" do" levantamento" sobre" a" saWsfação" de" pacientes," quantos"
casos" solucionados" em" 3" anos," como" a" parWcipação" na" equipe" influenciou" e" influencia" nas"
experiências"clínicas"de"alunos"atualmente"engajados"e"de"profissionais"que"já"fizeram"parte"
do"grupo."Foi"realizado"com"os"ex]integrantes"e"os"atuais"um"fórum"de"discussão"para"avaliar"
os" pontos" posiWvos" e" negaWvos." Conjuntamente," pacientes" foram" chamados" para"
quesWonamento" sobre" os" beneÅcios" estéWcos," controle" fotográfico" e" polimento" dos"
procedimentos" realizados" há" pelo" menos" 1" ano." Concluiu]se" que" o" GED" influencia"
posiWvamente" na" vida" profissional" dos" integrantes," pois" o" conhecimento" adquirido" pelos"
alunos"permite"uma"formação"complementar"com"foco"em"casos"muitas"vezes"não"realizados"
em"cursos"de"aperfeiçoamento,"além"da"melhoria"no"convívio"social"dos"pacientes"que"não"
teriam" condições" financeiras" para" pagar" o" tratamento." No" entanto" o" número" de" casos" é"
pequeno"devido"dificuldades"como"o"número"de"duplas"atendendo,"a"complexidade"dos"casos"
que" demandam" mais" tempo" e" que" necessitam" de" atuação" mulWdisciplinar" (cirurgias"
periodontais,"procedimentos"estéWcos"que"necessitam"de"várias" sessões)"e"mobilização"dos"
parWcipantes"para"compra"de"materiais"de"melhor"qualidade"ou"obtenção"de"patrocínios"pela"
falta"de"incenWvos"financeiros.""
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RESUMO:((
"
Citocinas" são" uma" categoria" de" proteínas" de" sinalização" e" glicoproteínas" usadas" na"
comunicação" celular." Condições" inflamatórias" na" arWculação" temporomandibular" (ATM)"
resultam" na" liberação" de" citocinas" que" contribuem" para" a" degradação" da" carWlagem." O"
objeWvo"do"presente"trabalho"é"realizar"uma"revisão"de"literatura"sobre"o"papel"de"citocinas"
pró]inflamatórias"na"dor"inflamatória"arWcular."Para"tanto,"foi"realizada"busca"bibliográfica"no"
sites" Bireme" e" Pubmed" uWlizando" os" descritores" “orofacial" pain”," “cytokines”,"
“temporomandibular”," “temporomandibular" disorders”," “temporomandibular" disfuncWon”,"
“interleukin"1”,"“interleukin"6”,"“interleukin"8”"e"“TNF"."Foram"considerados"arWgos"na"língua"
inglesa,"publicados"no"período"de"2006"a"2014."Foram"encontrados"383"resultados,"sendo"101"
arWgos" selecionados" inicialmente" no" estudo." Após" a" análise" dos" âtulos" e" resumos" foram"
selecionados"83"arWgos"de"acordo"com"critérios"de"inclusão"e"exclusão."Estudos"sugerem"que"
o"aumento"de"todos"os"receptores"das"citocinas"podem"estar"relacionados"com"o"aumento"da"
inflamação" da" ATM."Outros"mostram"que" não" se" pode" predizer" o" curso" da" artrite" na" ATM"
uWlizando" os" níveis" de" TNF]alfa," IL]1" e" IL]6." A" IL]6" tem" um" papel" crucial" na" patogênese" da"
artrite"reumatoide"e"osteoartrite"(OA),"juntamente"com"TNF]alfa"e"IL]1."Sabe]se"que"IL]8"está"
envolvida"na"patogênese"da"OA"na"ATM,"mas"parece"não"ser"um"preditor"do"tratamento."São"
necessários" mais" estudos" relacionados" às" citocinas," pois" o" equilíbrio" entre" elas" e" seus"
receptores"pode"determinar"a"progressão"ou"supressão"das"doenças"arWculares.""
"
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RESUMO:((
"
Os" receptores" opioides"mi" (m)" delta" (d)" e" kappa" (k)atuam" sobre" a" percepção" da" dor," com"
diferenças" em" suas" apresentações" e" mecanismos" de" aWvação." O" objeWvo" do" presente"
trabalho" é" realizar" uma" revisão" de" literatura" sobre" o" papel" de" receptores" opioides" na" dor"
orofacial." Para" tanto," foi" organizada" uma" busca" bibliográfica" na" bases" de" dados" Pubmed,"
uWlizando"os"descritores"“opioid"receptors”,"“temporomandibular"joint”,"“caudal"subnucleus”"
e"“trigeminal"ganglion”."Foram"considerados"arWgos"na"língua"inglesa,"publicados"no"período"
de"2004"a"2014."Foram"encontrados"39"resultados,"sendo"23"arWgos"selecionados"inicialmente"
no"estudo"a"parWr"do"âtulo."Após"a"análise"dos" resumos," foram"selecionados"20"arWgos,"de"
acordo"com"critérios"de"inclusão"e"exclusão."Estudos"na"indicam"que"os"receptores"opioides"
sofrem" regulação" de" mediadores" inflamatórios" nos" neurônios" sensoriais." Os" receptores" k]
opioides"desempenham"papel"na"modulação"da"dor"inflamatória,"reduzindo"extravasamento"
plasmáWco"e"migração"de"neutrófilos"na" arWculação" temporomandibular" (ATM)."Hormônios"
sexuais" reduzem"o" limiar"de"nocicepção"na"ATM,"provavelmente"por" limitar"a"expressão"do"
receptor"κ]opioide"no"gânglio" trigeminal."Os" receptores"m]opioides"promovem"maior"efeito"
anWnocicepiWvo"no"músculo"inflamado,"e"os"receptores"d]"opioides"estão"associados"a"efeitos"
anW]nocicepWvos" no" gânglio" trigeminal," encontrados" também" na" polpa" dentária." São"
necessários" mais" estudos" para" a" elucidação" dos" mecanismos" modulatórios" dos" receptores"
opioides"que"possam"ser"de"interesse"no"tratamento"da"dor"orofacial.""
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RESUMO:((
"
As" Disfunções" Temporomandibulares" (DTMs)" e" seus" fatores" eWológicos," métodos" de"
diagnósWco"e"tratamento"adquiriram"com"o"tempo"grande" importância"na"área"de"pesquisa"
em"Odontologia."Neste"contexto"a"oclusão"e"a"ortodonWa"foram"citadas"como"fatores"de"risco"
e" tratamento" para" as" DTMs," disseminando" entre" os" profissionais" da" área" odontológica"
grandes" perspecWvas" e" muitas" dúvidas" a" respeito" deste" assunto." Este" estudo" tem" como"
propósito"discuWr"se"a"ortodonWa"pode"atuar"como"fator"causal"ou"no"tratamento"das"DTMs"e"
se"a"ortodonWa"e"a"oclusão"podem"ser"fatores"que"desenvolvem"ou"agravam"as"DTMs."Para"
tanto,"foi"realizada"busca"bibliográfica"nas"bases"de"dados"PUBMED,"MEDLINE,"SciELO"e"BBO,"
uWlizando"os"descritores"disfunção"temporomandidular;"ortodonWa"e"oclusão,"no"período"de"
1990" à" 2014." Foram" selecionados" dentro" dos" critérios" de" inclusão" e" exclusão" arWgos" em"
português" e" inglês" totalizando"16" arWgos," sendo"eles" estudos" longitudinais," casos" clínicos" e"
meta]análises."De"acordo"com"o"estudo,"a"ortodonWa"não"pode"ser"considerada"fator"de"risco"
para"as"DTMs"e"nem"atua"no"desenvolvimento"de" tais"desordens."Na"mesma" linha,"não"há"
evidências"suficientes"que"comprovam"a"ortodonWa"como"tratamento"para"as"DTMs."Contudo"
algumas" condições" oclusais" podem" ser" um" fator" contribuinte" para" o" desenvolvimento" das"
DTMs,"apesar"de"fatores"oclusais"de"maneira"geral"não"apresentarem"associação"com"sinais"e"
sintomas"de"DTM."Ainda"percebeu]se"com"o"estudo"que"existem"limitações"no"conhecimento"
do"assunto,"necessitando"de"mais"pesquisas"nesta"área.""
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RESUMO:((
"
As" disfunções" temporomandibulares" (DTM)" englobam" um" grupo" de" condições"
musculoesqueléWcas" e" neuromusculares" envolvendo" as" arWculações" temporomandibulares"
(ATM)," os" músculos" masWgatórios," e" todos" os" tecidos" associados" s." Recomenda]se"
enfaWcamente" que," a" menos" que" existam" indicações" específicas" e" jusWficadas" para" o"
contrário,"o"tratamento"inicial"das"DTM"deve"ser"baseado"no"uso"de"modalidades"terapêuWcas"
conservadoras,"reversíveis"e"baseadas"em"evidências."Este"trabalho"discute"a"importância"da"
terapia"cogniWva"no"tratamento"da"DTM."Para"tanto,"foi"realizada"uma"revisão"de"literatura"no"
período" de" 2003" a" 2014," nas" bases" de" dados" Medline," Lilacs" e" Pubmed," uWlizando" os"
descritores:" disfunção" temporomandibular" e" terapiacogniWva." Foram" encontrados" 24"
arWgos.Observou]se" que" muitas" das" terapias" conservadoras" provaram" ser" no" mínimo" tão"
efeWvas"em"proporcionar"alívio"sintomatológico"quanto"as"formas"de"tratamento"invasivas."A"
terapia" cogniWva," portanto," é" um" tratamento" seguro," reversível," não" invasivo," que" inclui"
orientações"q"uanto"aos"fatores"cau"sai"s"da"di"sf"unção"ou"doença"do"paciente,"aos"hábitos"
parafuncionais" e" relacionadas" ao" sono.Pelo" fato" de" essas" modalidades" terapêuWcas" não"
produzirem" modificações" irreversíveis," elas" apresentam" muito" menos" risco" de" causar"
maleÅcio." Ao" tratamento" oferecido" pelo" profissional," portanto," deve]se" adicionar" um"
programa"de"cuidados"domiciliares"em"que"o"paciente"é"ensinado"sobre"seu"problema"e"como"
ele"pode"controlar"os"sintomas,"sendo"importante"sua"aplicabilidade"nos"serviços"públicos"de"
saúde.""
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RESUMO:((
"
Introdução:" A" educação" odontológica" vem" buscando," através" da" informaWzação" do"
conhecimento," oferecer"melhoria" no" processo" educacional," através" do" uso" de" ferramentas"
digitais."Essa"nova"abordagem"expõe"de"forma"clara"e"didáWca"os"conteúdos"ministrados"na"
graduação." A" criação" destes" novos" disposiWvos" de" ensino" proporcionam" uma" maior"
interaWvidade" na" aprendizagem," formando" um" novo" paradigma" educacional." ObjeWvo:"
Analisar"a"relevância"dos"recursos"virtuais"para"a"consolidação"do"aprendizado"de"forma"mais"
eficaz"e"dinâmica"em"Odontologia."Metodologia:"Foi" realizada"revisão"de" literatura"entre"os"
anos"de"2004"e"2014"nos"bancos"de"dados"PubMed"e"Scielo,"dos"quais"foram"selecionados"23"
arWgos" em" Língua" Portuguesa," Inglesa" e" Espanhola," buscando]se" por" meio" das" seguintes"
palavras]chave:" odontología" virtual;" recursos" audiovisuais." Conclusão:" Os" recursos" visuais"
complementares" como" imagens," áudios" e" vídeos," potencializam" o" ensino" por" meio" de" um"
abordagem"mulWfacetada."Tais"ferramentas"educacionais"proporcionam"também"a"integração"
dos"conhecimentos,"despertam"o"interesse"e"dão"mais"celeridade"ao"aprendizado."Além"disso,"
esses" novos" disposiWvos" integram" uma" estrutura" cogniWva"moderna," na" qual" o" graduando"
parWcipa"aWvamente,"buscando"conhecimento"para"alicerçar"a"sua"competência.""
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RESUMO:((
"
A"Síndrome"da"Apneia"ObstruWva"do"Sono"(SAOS)"é"um"distúrbio"da"respiração"no"sono"que"
resulta" em" pausas" respiratórias" de" 10" segundos" ou" mais," acompanhadas" ou" não" de"
dessaturação"de"oxigênio."Os"aparelhos" intraorais" (AIOs)" são"eficazes"para"o" tratamento"de"
SAOS" leve" e" moderada." No" entanto," eventualmente" a" SAOS" está" relacionada" à" Disfunção"
Temporo"Mandibulares" (DTM)," o" que" tem" sido"uma" limitação"mais" comum"para" o" uso" dos"
AIOs." A" abordagem" do" tratamento" da" DTM" é" de" caráter" mulWdisciplinar" enfaWzando" a"
importância" de" orientações," de" educação" do" paciente," como" também," de" coordenação" de"
terapias" de" suporte" para" relaxamento"dos"músculos"mandibulares" e" cervicais" para" aliviar" a"
dor"musculoesqueléWca," reduzir" a" inflamação" e" restaurar" a" função"motora" oral." O" objeWvo"
desse"trabalho"consiste"realizar"uma"revisão"de"literatura"sobre"o"uso"de"aparelhos"intra"orais"
para"o"tratamento"de"apneia"do"sono"em"pacientes"com"DTM,"por"meio"das"bases"de"dados"
dos"sites"PubMed,"Scielo"e"Bireme,"no"período"entre"2004"á"2014,"com"os"descritores"DTM,"
Síndrome" da" apneia" obstruWva" do" sono" e" tratamento" de" apneia." Os" pacientes" com" DTM"
aguda,"não"devem"fazer"uso"dos"disposiWvos,"mas"com"DTM"sem"dores,"podem"ser"tratados"
com"o"disposiWvo"oral"com"restrição"no"avanço"mandibular"do"aparelho"e"com"o"auxílio"das"
terapias" de" suporte." Com" isso," o" tratamento" busca" reduzir" e" limitar" a" recorrência" da" dor,"
restabelecer"função"mandibular"confortável"e"a"qualidade"de"vida"e"do"sono"dos"pacientes.""
"
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RESUMO:((
"
As"fissuras" labiopalaWnas," labiais"ou"palaWnas"consWtuem"um"grupo"de"alterações"chamadas"
de"fissuras"orofaciais" (FO)."No"Brasil,"a"prevalência"das"FO"é"de"0,47"a"1,54"para"cada"1000"
nascidos"vivos."Estas"alterações"podem"comprometer"as"funções"do"sistema"estomatognáWco,"
tais" como" fonação," degluWção," respiração" e" masWgação." Além" disso," podem" ocorrer"
problemas" na" sequência" e" na" cronologia" de" erupção" dentária" e" desvio" do" crescimento"
craniofacial."O"objeWvo"do"presente"estudo" foi" realizar"uma" revisão"de" literatura"a" respeito"
das"principais"alterações"observadas"no"sistema"estomatognáWco"de"pacientes"com"FO."Para"
tal,"foi"realizada"uma"pesquisa"bibliográfica"nas"bases"de"dados"Scielo"e"PubMed,"uWlizando"as"
palavras]chaves" fissuras" labiopalaWnas," prevalência," alimentação," fonação," respiração" e"
degluWção," nas" línguas" inglesa" e" portuguesa." Foram" selecionados" 30" arWgos." O" critério" de"
exclusão" adotado" foi" temporal," com" a" seleção" de" arWgos" datados" entre" 2004" e" 2014." As"
alterações"das" funções"do" sistema"estomatognáWco" frequentemente" relatadas"na" literatura"
pesquisada" foram" sucção" prejudicada," masWgação" irregular" com" engasgos" e" refluxo" nasal,"
degluWcação"aâpica,"e"ainda,"alterações"de"tonicidade,"postura"inadequada"de"lábios,"língua"e"
bochechas,"mordida"alterada,"principalmente,"mordida"cruzada"e"agenesias"dentárias."Sendo"
assim," observou]se" a" necessidade" de" que" o" cirurgião]denWsta" tenha" o" real" conhecimento"
destas" alterações" das" funções" do" sistema" estomatognáWco" para" o" adequado"
acompanhamento"e"tratamento"dos"pacientes"com"FO."
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"
O"uso"do"denWfrício" fluoretado" tem" sido" considerado" como"o" responsável" pela" redução"da"
doença"cárie." Sabe]se"que"a"efeWvidade"do"produto"depende"do"flúor" solúvel"disponível"na"
forma"iônica"ou"ionizável."Por"isso,"a"ANVISA"estabeleceu"uma"concentração"mínima"de"1.000"
a"1.500"ppm"de"flúor,"mas"não"especificou"que"o"flúor"deve"estar"solúvel"no"denWfrício."Assim,"
esse"trabalho"pretende"realizar"um"revisão"de"literatura"sobre"a"disponibilidade"de"flúor"nos"
denWfrícios" infanWs"brasileiros,"correlacionando]a"com"a"efeWvidade"do"produto"no"controle"
da" doença" cárie." UWlizou]se" 12" arWgos" datados" entre" 2007" e" 2014," os" quais" foram"
selecionados"nas"bases"de"dados"PUBMED"e"SCIELO,"uWlizando"as"palavras]chave"flúor,"cárie"e"
denWfrícios,"nas"línguas"inglesa"e"portuguesa."Observou]se"que"alguns"denWfrícios"infanWs"não"
informam" a" quanWdade" de" fluoreto" do" produto" e" que" os" denWfrícios" mais" baratos"
apresentavam"menores" taxas" de" fluoretos" solúveis." A" concentração"de" flúor" disponível" nos"
denWfrícios"pode"variar"nas"diferentes"regiões"do"Brasil."Quanto"à"efeWvidade"do"denWfrício,"
notou]se" que" aqueles" com" maior" quanWdade" de" fluoretos" solúveis" apresentaram" maior"
sucesso"no"controle"da"doença,"sendo"seu"uso"seguro"em"crianças"de"todas"as"faixas"etárias,"
desde"que"sejam"uWlizados"em"quanWdades"pequenas"e"sob"supervisão."Considera]"se,"assim,"
que" é" necessária" uma" padronização" das" taxas" de" fluoretos" nos" denWfrícios" brasileiros" para"
que"o"uso"seja"seguro"e"eficaz"e"para"que"os"profissionais"possam"fazer"uma"correta"escolha"e"
uma"indicação"precisa.""
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"
Consideradas"como"a"mais"frequente"anomalia"craniofacial,"as"fissuras"labiopalaWnas"são"más"
formações" congênitas" que" trazem" uma" série" de" alterações" anatômicas" e" funcionais"
comprometendo"a"estéWca,"a"fala"e"a"posição"dos"dentes."Sua"eWologia"está"relacionada"com"
o" resultado" da" interação" de" fatores" genéWcos" e" ambientais," produzindo" uma" variedade" de"
diferentes" níveis" de" compromeWmentos" no" organismo" dos" pacientes" acomeWdos." A"
frequência" dessa" anomalia" no" Brasil" é" de" 37,1%"ocorrendo" 1" em" cada" 650" nascimentos."O"
objeWvo" deste" trabalho" é" realizar" uma" revisão" de" literatura" a" respeito" da" prevalência" e"
distribuição" das" principais" alterações" bucais" que" acometem" os" pacientes" com" fissuras"
labiopalaWnas." Para" tanto" foi" realizado"um" levantamento"bibliográfico" entre" “2004" e" 2014”"
uWlizando" nas" bases" de" dados" Pubmed" e" Scielo" as" palavras]chaves" “Fenda" labial," Fissuras"
labiopalaWnas," alterações" bucais”," sendo" encontrados" 468" arWgos" e" selecionados" 26." As"
anomalias"dentais"de" forma,"número,"desenvolvimento," tamanho"e"erupção"são" frequentes"
em" pacientes" fissurados," ocorrendo" na" denWção" decídua" ou" permanente." Em" razão" das"
alterações"que"apresentam,"os"pacientes"com"fissuras" labiopalaWnas"são"mais"susceâveis"às"
más" oclusões" que"modificam"o"desenvolvimento"normal." Portanto," faz]se" necessário" que"o"
cirurgião]denWsta" tenha" conhecimento" sobre" as" principais" alterações" bucais" e" faça" o"
acompanhamento" desses" pacientes" com" exames" clínicos" e" radiográficos," para" que" a"
intervenção"seja"realizada"no"momento"adequado.""
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"
A"paralisia" cerebral" (PC)"é" conceituada"como"uma"desordem"de"caráter"não"progressivo"do"
tônus," do" movimento" e" da" postura," decorrente" de" uma" lesão" que" afeta" o" cérebro" em"
formação"e" interfere"na"maturação"do"Sistema"Nervoso"Central."A"Odontologia" tem"grande"
influência"no"cuidado"e"tratamento"destes"pacientes,"pois"a"saúde"bucal"é"negligenciada"em"
função" das" preocupações" relacionadas" diretamente" à" doença." O" objeWvo" desse" trabalho" é"
destacar"a"importância"do"conhecimento"do"cirurgião]denWsta"sobre"a"PC"e"as"peculiaridades"
do"atendimento"odontológico"destes"pacientes,"por"meio"de"uma"revisão"de"literatura."Para"
este"trabalho"foi"realizado"uma"busca"bibliográfica"na"base"de"dados"Scielo"e"Pubmed"com"as"
palavras"chaves"paralisia"cerebral"e"odontopediatria."Nestes"pacientes,"observa]se"que"a"falta"
de"destreza"manual"e"a"dificuldade"de"comunicação"podem" interferir" tanto"na"saúde"bucal,"
com"altos"índices"das"doenças"cárie"e"periodontal,"além"de"problemas"de"má]oclusão,"como"
no" atendimento" odontológico," objeWvando" que" o" atendimento" não" cause" alguma" lesão" no"
paciente." O" CD" deve" ainda" estar" familiarizado" com" os" medicamentos" usados" por" estes"
pacientes" já" que"muitos" destes" fármacos" causam" reações" orofaciais" e" sistêmicas" e" podem"
apresentar" interações" adversas" com" agentes" terapêuWcos" odontológicos." Sendo" assim,"
destaca]se"a"importância"do"preparo"do"CD"em"relação"ao"manejo"e"tratamento"do"paciente"
com" paralisia" cerebral," assim" como" da" ação" da" equipe" mulWdisciplinar" juntamente" com" a"
cooperação" da" família" para" que" sejam" realizados" tratamentos" eficazes" e" de" promoção" de"
saúde.""
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RESUMO:((
"
As" fissuras" labiopalaWnas" são"malformações" congênitas" faciais" que" se" dão" através" de" uma"
abertura/ruptura" na" região" de" lábio" e/ou" palato," ocasionada" pelo" não" fechamento" dessa"
estrutura," ocorrendo" durante" a" formação" e" desenvolvimento" do" feto." Elas" podem"
desencadear"uma"série"de"alterações"que"comprometem"a" fala,"nutrição,"audição,"estéWca,"
além"de"alterações"dentais,"psicológicas"e"sociais."Destacam]se,"as"alterações"psicológicas"e"
sociais" devido" ao" fato" que" os" indivíduos," portadores" dessa" deformidade," apresentam"
caracterísWcas" como" o" medo," vergonha," insegurança" e" depressão" a" ela" associada," o" que"
representa"um"obstáculo"para"o"desenvolvimento"mental"e"social"dos"mesmos."Dessa"forma,"
o"objeWvo"deste" trabalho" foi" realizar"uma" revisão"de" literatura"enfocando"principalmente"o"
aspecto" social" e" psicológico" desses" pacientes." Para" tal," foi" realizada" uma"busca" na" base" de"
dados"Pubmed"e" Scielo," entre"os" anos"de"2000"e"2014"que" se" referisse" ao"assunto" com"os"
descritores:"fissuras"labiopalaWnas"e"aspectos"psicológicos"e"sociais,"nos"idioma"s"inglês"e"por"t"
ug"uês."Obser"vou]se"q"ue"os"indiv"íduos"por"tadores"de"f"i"ssura"s"labiopalatais,"apresentam"
um"compromeWmento"psicológico"e"social"bastante"grave,"afetando"principalmente"a"família."
A" inibição" de" comportamento," o" menor" rendimento" escolar" e" a" baixa" auto]" esWma," são"
consequências"das"alterações"psicossociais."Portanto,"a"orientação"familiar"e"o"envolvimento"
de"uma"equipe"interdisciplinar"são"aspectos"fundamentais"no"tratamento"desses"pacientes.""
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RESUMO:((
"
As"fissuras" labiopalaWnas"são"alterações" faciais"de"origem"embriológica," resultantes"da" falta"
de" fusão" dos" processos" nasais" mediais" entre" si," e" destes" com" os" processos" maxilares." A"
criança" com" esta" anomalia" congênita" necessita" do" acompanhamento" por" uma" eq" uipe"
mulWdisciplinar," objeWvando" uma" maior" eficiência" na" reabilitação" morfológica," funcional" e"
psicossocial" desses" pacientes." As" alterações" bucais" presentes" em" crianças" portadoras" de"
fissuras" labiopalaWnas" exigem" intervenção" precoce" e" conânua" a" fim" de" minimizar" suas"
consequências.O"objeWvo"deste"trabalho"é"demonstrar"a"importância"da"Odontopediatria"na"
equipe"mulWdisciplinar"para"o"atendimento"das"crianças"com"fissuras" labiopalatais"por"meio"
de"uma"revisão"de"literatura."Um"levantamento"bibliográfico"foi"realizado"entre"2002"e"2014"
uWlizando" nas" bases" de" dados" PubMed" e" Scielo" as" palavras]chaves" “fissuras" labiopalaWnas,"
odontopediatria,"fendas"labiopalatais”,"sendo"encontrados"253"arWgos,"dos"quais,"seguindo"os"
critérios"de"exclusão," foram"selecionados"34"trabalhos."A" impor"tância"do"odontopediat"ra"f"
ica"ev"idente"q"uando"são"anali"sados"os"problema"s"bucai"s"decorrentes"das"fissuras,"sendo"
sua" atuação" estratégica" nas" ações" de" prevenção," educação," moWvação" e" no" tratamento"
ortodônWco" prevenWvo" e" interceptaWvo." O" acompanhamento" com" esse" profissional" é"
indispensável"para"que"a" saúde"bucal"dos"fissurados" seja"manWda"e"para"que"as" alterações"
decorrentes"do"crescimento"maxilar"sejam"minimizadas."Portanto"é"de"extrema"importância"
para"o"sucesso"do"tratamento"destes"pacientes.""
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RESUMO:((
"
O" preparo" químico]mecânico," mesmo" que" realizado" de" maneira" criteriosa," é" incapaz" de"
promover"uma"total" limpeza"e"uma"perfeita"ampliação"e"modelagem"dos"canais"radiculares,"
podendo"acarretar"no"insucesso"de"tratamentos"endodônWcos."Tendo"em"vista"que"a"correta"
limpeza" e" remoção" de" debrís" se" dá" em" função" da" associação" de" soluções" irrigadoras"
anWssépWcas"com"soluções"quelantes," torna]se"evidente"que"métodos"capazes"de" favorecer"
esta" limpeza" dos" canais" radiculares" (alcance" e" atuação)," principalmente" em" terços" apicais,"
poderiam"incrementar"os"níveis"de"descontaminação"e"impactar"posiWvamente"no"sucesso"do"
tratamento."Desta" forma,"objeWvou]se" realizar"uma" revisão"de" literatura"a"fim"de"discuWr"e"
elucidar"sobre"as"possibilidades"de"aWvação"do"ácido"eWlenodiamino"tetra]acéWco"(EDTA)."Os"
dados" foram" coletados" nas" bases" Scielo," Bireme" e" Pubmed," uWlizando" os" descritores"
“limpeza”,"“debrís”,"“quelante”"e/ou"“métodos"de"aWvação”"em"português"e"em"inglês,"entre"
2005"e"2014."Verificou]se"que,"mesmo"isoladamente"o"EDTA"consegue"obter"níveis"de"limpeza"
saWsfatórios,"todavia,"frequentemente"tem"sua"efeWvidade"reduzida"nos"terços"apicais."Ainda,"
que" o" emprego" de" meios" Åsicos" de" aWvação" desta" substancia" têm" sido" sugeridos" como"
potenciais" incrementadores"de"sua"eficiência," tendo"na"agitação"ultrassônica," realizada"com"
pontas"específicas,"ou"mesmo"sônica,"realizada"com"disposiWvos"desWnados"a"este"fim"(Easy"
Clean"e"EndoAcWvator),"seus"principais"destaques.""
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RESUMO:((
"
Diversas" foram"as" técnicas" propostas" para"obturação"endodônWca," todavia," nenhuma"delas"
alcança"plenamente"a"obturação" tridimensional" do" SCR." Em"2013," foi" introduzido"o"CPoint,"
material"que"promete,"associado"a"um"cimento"biocerâmico,"auto"ajustar]se"às"paredes"dos"
canais"produzindo"obturações" tridimensionais" sem" falhas"e" sem"a"necessidade"de"qualquer"
Wpo" de" condensação" lateral" ou" plasWficação." Neste" senWdo" tem]se" o" objeWvo" de" levantar"
informações"a"respeito"do"material"e"realizar"uma"revisão"de"literatura"sobre"o"mesmo."Além"
da" busca" por" informações" também" foi" consultada" a" base" de" dados" PubMed" uWlizando" os"
descritores" “CPoint”," “ObturaWon”" e\ou" “Lateral" expansion”" no" período" de" 2013" a" 2014."
Conseguiu]se" levantar" que" o" CPoint" consiste" em" cones" fabricadas" em"diversos" diâmetros" e"
conicidades" que," idealmente," deve" ser" associado" a" um" cimento" biocerâmico." Possui" duas"
porções" principais:" um" núcleo" central" que" confere" as" caracterísWcas" de" inserção;" e" um"
revesWmento"polimérico"hidroÅlico"que"expande" radialmente" até" encontrar" às" paredes"dos"
canais."Tanto"a"expansão"quanto"a"presa"do"cimento"dão]"se"pela"absorção"da"água"presente"
no" canal" e" túbulos" denWnários." Apenas" dois" estudos" foram" encontrados," um" testando" sua"
biocompaWbilidade" e" outro" avaliando" sua" expansão;" independente" do" ponto" avaliado" os"
resultados" foram" extremamente" promissores." Pode]se" concluir" que" o" CPoint" pode"
representar" uma" revolução" nas" técnicas" de" obturação" do" SCR," todavia," é" necessária" a"
realização" de" diversos" estudos" no" intuito" de" confirmar" seu" desempenho" e" indica]lo"
extensamente"para"uso"clínico.""
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RESUMO:((
"
Hemangioma" e" malformação" vascular" são" lesões" vasculares" benignas" de" vasos" sanguíneos"
que"comumente"acometem"cabeça"e"pescoço."Dentre"estas,"o"hemangioma"é"a"lesão"vascular"
mais"prevalente"na"cavidade"oral."Acomete"principalmente"crianças,"sendo"o"sexo"feminino,"o"
de"maior" predileção." Clinicamente," apresenta]se" com" uma" coloração" que" varia" do" roxo" ao"
vermelho]azulado," de" acordo" com"a" localização" e" a" profundidade"da" invasão" tecidual," bem"
como"do"grau"de"congestão"da"área"afetada."Por"ser"uma"lesão"extremamente"vascularizada,"
a" abordagem" cirúrgica" apresenta" risco" considerável" de" hemorragia." Assim," tem]se" buscado"
tratamentos"alternaWvos"para"minimizar"esse" risco"de" sangramento," sendo"a"escleroterapia"
uma" forma" de" tratamento" que" tem" sido" descrito" recentemente," uWlizando" o" oleato" de"
monoetanolamina" (Ethamolin)." A" escleroterapia" é" uma" técnica" relaWvamente" simples,"
executável" em" ambulatório," associada" ao" baixo" custo" do" medicamento." O" objeWvo" deste"
trabalho" é" relatar" um" caso" clínico" em" que" o" paciente" apresenta" uma" lesão" vascular" intra]
bucal,"onde"o"tratamento"uWlizado"foi"a"escleroterapia"com"oleato"de"monoetanolamina"5%"
apresentando"regressão"completa"da"lesão,"encontrando]se"sob"proservação"de"1"ano"após"as"
aplicações," sem" sinais" de" recidiva." Ademais," uma"discussão" a" cerca" do"mecanismo"de" ação"
destes,"as" indicações"e"contraindicações"da"técnica"também"serão"apresentados."De"acordo"
com" a" literatura" consultada" associada" ao" caso" clínico" acompanhado," o" uso" de" agentes"
esclerosantes"tem]se"mostrado"efeWvo"no"tratamento"de"tais" lesões,"sendo"uma"alternaWva"
eficaz"e"conservadora.""
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RESUMO:((
"
O" cisto" epidermóide" é" uma" alteração" de" desenvolvimento" benigna" sem" a" presença" de"
estruturas" anexas." Possui" eWologia" ainda" incerta," porém" acredita]se" que" sua" patogênese"
esteja" associada" a" remanescentes"do"ectoderma"aprisionados"no"primeiro" e" segundo"arcos"
branquiais." Apresentam]se" como" nódulos" subcutâneos" móveis" e" flácidos," com" alta"
prevalência" na" face," no" pescoço" e" nas" costas." Na" região" orofacial," são" raros," sendo" a"
ocorrência"em"torno"de"1%"na"cavidade"oral."O"objeWvo"do"presente"trabalho"é"relatar"o"caso"
clínico"de"cisto"epidémóide"em"assoalho"de"boca."Paciente"do"gênero"masculino,"76"anos"de"
idade,"compareceu"ao"Ambulatório"de"Estomatologia"da"UFC]"Campus"Sobral"com"queixa"de"
um"aumento"de"volume"na"região"de"assoalho"de"boca."Ao"exame"Åsico"intra]oral,"observou]
se"lesão"na"região"de"assoalho"de"boca"do"lado"direito,"que"se"apresentava"com"aumento"de"
volume"de"consistência"amolecida,"superÅcie"lisa,"implantação"submucosa,"medindo"3"cm,"e"
de"cor"semelhante"a"mucosa,"tendo"como"diagnósWco"clínico"inicial"de"rânula."Realização"de"
biópsia" revelou" presença" de" material" esbranquiçado" de" aspecto" grumoso" semelhante" a"
ceraWna,"e"laudo"histológico"confirmou"a"nova"hipótese"de"Cisto"epidermóide."O"paciente"foi"
tratado" com"enucleação" cirúrgica," e" encontra]" se" em" acompanhamento," não" apresentando"
sinais"de"recidiva.""

143"



APRESENTAÇÃO"ORAL""
"

DESORDEM(ÓSSEO(MINERAL(NA(DOENÇA(RENAL:(RELATO(DE(CASO.((
(
AUTOR:(CÁSSIA"FARIAS"DE"SOUSA""
CO5AUTORES:(FÁBIO"WILDSON"GURGEL"COSTA""
KARUZA"MARIA"ALVES"PEREIRA""
ANA"PAULA"NEGREIROS"NUNES"ALVES""
ORIENTADOR:(FILIPE"NOBRE"CHAVES""
"
RESUMO:((
"
A"doença"renal"crônica"(DRC)"e"o"seu"resultado"final,"a"doença"renal"em"estágio"final"(DREF)"
acomete"vários"sistemas"do"organismo."A"práWca"odontológica"pode"ser"afetada"pela"anemia,"
sang"ramento"anor"mal,"deseq"uil" íbrio"de"elet"rólitos"e" l" íq"uido,"hiper"ten"são," intolerância"
medicamentosa" e" anormalidades" esqueléWcas." Uma" variedade" de" distúrbios" ósseos" é"
observada"na"DREF"sendo"atualmente"denominadas"de"desordem"ósseo"mineral"associada"a"
DRC."Essa"desordem"é"ocasionada"pelo"desequilíbrio"hidroeletrolíWco"e"distúrbios"endócrinos,"
como" a" esWmulação" secundária" do" paratormônio," resultando" em" alterações" como"
desmineralização"óssea"e"lesões"maxilares"radiolúcidas"localizadas."O"objeWvo"deste"trabalho"
é" relatar" o" caso" de" uma" paciente," de" 31" anos" de" idade," portadora" de" hipertensão" arterial"
sistêmica" e" insuficiência" renal" crônica," dialíWca" há" 10" anos," que" apresentava" uma" lesão"
nodular"em"região"do"dente"38."À"oroscopia"foi"observado"um"aumento"de"volume"na"região"
referida" e" nas" imagens" radiográficas" observou]se" uma" lesão" radiolúcida" com" áreas"
radiopacas,"mal"delimitada,"associada"a"expansão"óssea"na"região"de"posterior"de"mandíbula"
esquerda."Optou]se"por" realizar"biópsia" incisional"da" lesão"e"em"associação"com"os"exames"
hematológicos" e" endócrinos" levou]se" ao" diagnósWco" de" lesão" associada" a"Desordem"Ósseo"
Mineral" da" DRC." Atualmente," a" paciente" encontra]se" em" acompanhamento" de" 12"meses" à"
espera" do" transplante" renal." Portanto," reforçar]se" o" papel" do" cirurgião]denWsta" desde" o"
diagnósWco"de"lesões"orais"até"o"tratamento"do"paciente"com"DRC.""
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RESUMO:((
"
Hemangiomas" são" neoplasmas" benignos" caracterizados" pela" proliferação" de" células"
endoteliais." São" comuns"na" infância," aWngindo"5" a" 10%"das" crianças" até"o"primeiro" ano"de"
vida,"podendo"sofrer" involução"gradual"até"cerca"dos"10"anos"de" idade."Há"uma"predileção"
pelo"sexo"feminino,"acometendo"principalmente"a"região"de"cabeça"e"o"pescoço,"sendo"pouco"
comum" na" cavidade" oral." Histologicamente," observa]se" a" presença" de" inúmeros" vasos"
sanguineos,"algumas"vezes"com"o"lúmen"indisWnto,"e"vasos"linfáWcos"podem"ser"observados,"
representando" uma" variação" desse" processo" patológico." No" hemangiolinfangioma," ocorre"
uma"mistura"de"componentes"sanguíneos"e"linfáWcos"com"preponderância"do"primeiro."É"uma"
lesão" rara," e" mesmo" sendo" de" natureza" benigna" tem" a" tendência" de" invadir" tecidos"
subjacentes"podendo"provocar"grandes"deformações,"além"da"elevada"recidiva,"diferente"do"
q"ue"acontece"nos"casos"de"hemang"ioma"ou"linfang"ioma"separadamente."O"crescimento"é"
indolor," lento" e" progressivo." O" prognósWco," na" maioria" dos" casos," é" bom." Apesar" do"
tratamento"cirúrgico"ser"o"mais"comum,"existem"várias"modalidades"terapêuWcas"que"variam"
de"acordo"com"a"idade"do"paciente,"caracterísWcas"e"extensão"da"lesão."Este"trabalho"discute"
as" caracterísWcas" clínicas" e" histopatológicas" do" hemangiolinfangioma," a" parWr" de" relato" de"
caso"de"um"paciente"do"sexo"masculino"de"11"anos"de"idade"que"compareceu"ao"Ambulatório"
de" Estomatologia" da" UFC]" Campus" Sobral," ressaltando" assim," a" importância" do" correto"
diagnósWco" de" lesões" raras," influenciando" diretamente" no" tratamento" e" prognósWco" do"
paciente.""
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"
O"Tumor"Odontogênico"CeratocisWco"(TOC),"foi"assim"denominado"pela"classificação"de"2005"
da"Organização"Mundial"de"Saúde,"por"apresentar"um"comportamento"biológico"agressivo"e"
alta" taxa" de" recorrência," apesar" de" exibir" caracterísWcas" estruturais" de" um" cisto." Acomete"
principalmente" indivíduos" entre" a" 2a" e" 4a" década" de" vida," com" predileção" para" o" sexo"
masculino," acometendo" preferencialmente" região" posterior" e" ramo" ascendente" de"
mandíbula." O" presente" trabalho" tem" como" objeWvo" relatar" dois" casos" clínicos" de" TOC" em"
mulheres," em" uma" faixa" etária" incomum" (2a" década" de" vida)," acometendo" uma" grande"
extensão" do" corpo" mandibular," evidenciando" o" comportamento" agressivo" e" alta" taxa" de"
recorrência," como" também" realizar" uma" revisão" literária" sobre" a" agressividade" do" TOC."
Paciente" 1," 17" anos," normosistêmica," com" histórico" de" tratamento" prévio" de" TOC,"
apresentava" uma" recidiva" de" lesão" radiolúcida," em" região" anterior" de"mandíbula," onde" na"
oroscopia"observou"uma"expansão"da"corWcal"óssea"e"tumefação"em"fundo"de"sulco."Paciente"
2," 16" anos," normosistêmica," apresentou" uma" extensa" lesão" radiolúcida" que" envolve" região"
anterior"e"corpo"de"mandíbula,"assintomáWco"e"sem"evidência"de"tumefação"com"diagnósWco"
de"TOC."Ambos"os"casos"de"TOC"acometem"mulheres" jovens"com"um"grau"de"agressividade"
relevante"e" recidivas" já" relatadas."Assim," ressaltamos"o"agressivo" comportamento"biológico"
do" TOC" e" suas" altas" taxas" de" recorrência," sendo" importante" o" conhecimento" do" cirurgião]
denWsta"do"potencial"de"agressividade"para"o"correto"e"cuidadoso"planejamento"cirúrgico.""
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MANEJO(ODONTOLÓGICO(NA(FIBRODISPLASIA(OSSIFICANTE(PROGRESSIVA:(RELATO(DE(
CASO((

"
AUTOR:(CAMILA"MELO"MESQUITA""
CO5AUTORES:(KARUZA"MARIA"PEREIRA"ALVES""
FÁBIO"WILDSON"GURGEL"COSTA""
EALBER"CARVALHO"MACEDO"LUNA""
ORIENTADOR:(FILIPE"NOBRE"CHAVES""
"
RESUMO:((
"
A" FibrodisplasiaOssificante" Progressiva" (FOP)" é" uma" doença" genéWca" rara" autossômica" que"
não" tem" relação" com" sexo," etnia" ou" consanguinidade." É" caracterizada" pela" a" ossificação"
disseminada" dos" tecidos" moles," promovendo" uma" ossificação" heterotópica." Acomete" um"
indivíduo" a" cada" dois" milhões" de" nascimentos." O" processo" de" ossificação" pode" ocorrer"
espontaneamente," ou" esWmulada"por" fatores" traumáWcos" e" processos" infecciosos."Assim," a"
cavidade" oral" consWtui" em"meio" vulneráveis" infecções" e" está" constantemente" submeWda" a"
pequenos"traumas,"dentre"eles"aqueles"sofridos"durante"os"procedimentos"odontológicos."O"
presente"trabalho"tem"como"objeWvo"relatar"o"caso"de"um"pacientedo"sexo"feminino,"32"anos"
de" idade," leucoderma"que"compareceu"a"clínica"odontológica"em"virtude"de"desconforto"na"
região" posterior" esquerda"de"mandíbula."O"plano"de" tratamento" consisWu"na" realização"de"
tratamento" odontológico" periodontal" e" restaurador," além" de" tratamento" prevenWvo."
Atualmente," a" paciente" encontra]se" em" acompanhamento" de" quinze" meses" sem"
sintomatologia" dolorosa" evidenciando" uma" melhora" da" sintomatologia." Ainda" não" há"
tratamento"que"possa"prevenir"ou" curar" a" FOP,"existem"medidas"que"podem"prevenir"uma"
piora" desnecessária" dessa" condição." Em" virtude" da" vulnerabilidade" destes" pacientes" a"
procedimentos" odontológicos" invasivos" e" da" dúvida" quanto" técnica" de" anestesia" local," o"
cirurgião]denWsta"torna]se"um"importante"agente"no"acompanhamento"mulWdisciplinar.""
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RESUMO:((
"
A" Síndrome" de" Klippel]Trenaunay" (STK)" é" uma" condição" congênita" rara" caracterizada" pela"
tríade"formada"por"malformações"venosas"extensas,"nevos"cutâneos,"hipertrofia"óssea"e"dos"
tecidos"moles,"envolvendo"geralmente,"apenas"uma"extremidade."Manifestações"em"região"
de"cabeça"e"pescoço"são"raras,"quando"acometem,"ocorrem"como"hemangiomas"cavernosos"
nos"maxilares" e" em" tecidos"moles." Além"dessas" caracterísWcas," em" virtude"da" alteração"no"
padrão"de"crescimento"ósseo,"maloclusão"e"erupção"dentária"precoce"podem"ser"observadas."
O"presente"trabalho"objeWva"relatar"um"raro"caso"clínico"de"Síndrome"de"Klippel]Trenaunay"
com" hemangiomas" cavernosos" exuberantes" em" região" dos" maxilares." Paciente" do" sexo"
masculino," 3" anos" de" idade," com" STK" foi" encaminhado" pelo" serviço"médico" para" avaliação"
odontológica"em"virtude"de"assimetria"facial"e"aumento"de"volume"em"maxila."Episódios"de"
convulsão" era" relatado" e" o" paciente" estava" em" uso" de" fenobarbital," depakene" e"
carbamazepina."Ao"exame"Åsico"extra]oral,"foi"evidenciado"a"presença"de"hemangiomas"nos"
membros" superiores" e" em" região" de" cabeça" e" pescoço," além" de" hipertrofia" óssea." À"
oroscopia,"foi"observado"aumento"de"volume"em"hemimaxila"direita,"associada"à"maloclusão,"
hipertrofia"óssea"e"gengival,"associada"à"presença"de"hemangiomas"cavernosos."Encontrava]
se" em" uso" de" propanolol," este" associado" ao" tratamento" de" hemangiomas." IdenWfica]se" a"
relevância"do"papel"do"cirurgião"denWsta"no"cenário"da" interdisciplinaridade,"pois"a" correta"
conduta" e" diagnósWco" diante" de" síndromes" proporcionarão" um" melhor" prognósWco" ao"
paciente.""
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RESUMO:((
"
O"FCG"pertence"a"ampla"categoria"das"lesões"fibrosas"hiperplásicas"da"cavidade"oral,"sendo"de"
origem"desconhecida"e,"portanto,"descrita"como"uma"lesão"traumáWca"ou"neoplásica"benigna"
que" acomete" pacientes" entre" a" primeira" e" a" terceira" décadas" de" vida," localizando]se"
preferencialmente"em"gengiva."Devido"a"sua"semelhança"clínica"pode"ser"diagnosWcado"como"
um" fibroma" ou" papiloma," mas" somente" o" exame" histopatológico" pode" guiar" o" correto"
diagnósWco."O"objeWvo"do"presente"trabalho"é"relatar"um"caso"de"FCG"em"região"de"rebordo"
alveolar." Paciente" do" sexo" feminino," 59" anos" de" idade," compareceu" ao" Ambulatório" de"
Estomatologia" da" UFC]Sobral" apresentando" lesão" nodular" em" rebordo" alveolar" direito," de"
consistência" firme," superÅcie" lisa," implantação" pedunculada," medindo," aproximadamente,"
0,8cm." A" hipótese" clínica" estabelecida" foi" de" fibroma" traumáWco" ou" hiperplasia" fibrosa"
inflamatória,"sendo"realizada"biópsia"excisional."O"exame"hi"stopatológ"ico"revelou"a"presença"
de"f"ibrobla"stos"volumosos,"est"relados,"alg"un"s"mulWnucleados,"exibindo"espaço"de"retração"
pericitoplasmáWca"em"meio"ao"tecido"conjunWvo"fibroso"denso"bem"colagenizado."O"epitélio"
de"revesWmento"exibia"áreas"de"atrofia"e"focos"de"acantose"com"papilas"epiteliais"alongadas."
O"diagnósWco"histopatológico" foi"de"Fibroma"de"Células"Gigantes."O"prognósWco"da" lesão"é"
bom" e" atualmente" a" paciente" encontra]se" em" acompanhamento" por" 1" ano," não" sendo"
evidenciada" recidiva" da" lesão." Assim," ressalta]se" a" importância" do" exame" histopatológico"
mesmo"diante"de"hipóteses"clínicas"de"lesões"comuns.""
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RESUMO:((
"
A"gengivoestomaWte"herpéWca"primária"é"uma"condição"bucal"de"origem"viral,"sendo"o"agente"
eWológico"o"herpes"vírus"simples"(HVS)"e"acomete"principalmente"crianças."A"infecção"com"o"
vírus"depende"do"contato"ínWmo"com"uma"pessoa"portadora"do"vírus"vivo"através"de"
secreções,"saliva"ou"pele."Além"disso,"o"vírus"deve"entrar"em"contato"com"uma"quebra"na"
integridade"da"mucosa"ou"pele"de"um"hospedeiro"susceâvel."O"presente"trabalho"objeWva"
relatar"um"caso"de"gengivoestomaWte"herpéWca"primária"e"evidenciar"as"principais"
manifestações"orais"e"sua"remissão"após"o"tratamento"efeWvo."Realizou]se"um"levantamento"
de"arWgos"no"banco"de"dados"do"Pubmed"uWlizando"o"descritor"gengivoestomaWte"herpéWca"
primária"na"língua"inglesa."Paciente"pediátrico,"sexo"masculino"foi"encaminhado"ao"
ambulatório"de"estomatologia,"devido"à"presença"de"lesões"ulceradas"em"lábio"e"gengiva."Ao"
exame"Åsico"extra]oral,"não"observou]se"nenhuma"alteração"clínica."À"oroscopia,"evidenciou]
se"lesões"ulceradas"e"eritematosas"com"sintomatologia"dolorosa"na"região"de"vermelhão"do"
lábio"inferior,"palato,"mucosa"jugal"e"gengiva"inserida."Diante"do"quadro"clínico"sugesWvo"de"
gengivoestomaWte"herpéWca"primária,"realizou]se"como"conduta"terapêuWca"o"uso"de"
aciclovir"tópico,"na"forma"de"bochechos."O"paciente"foi"acompanhado,"observando]se"uma"
regressão"saWsfatória."Portanto,"reforçar]se"o"papel"do"cirurgião]denWsta"desde"o"diagnósWco"
até"o"tratamento,"garanWndo"a"remissão"das"lesões"dolorosas"e"um"melhor"prognósWco"para"
os"pacientes"com"gengivoestomaWte"herpéWca"primária."

150"



ORAL CLÍNICO:  
PRÓTESE 

SAÚDE COLETIVA 

151"



APRESENTAÇÃO"ORAL""
"

OBTURADORES(PALATINOS:(UMA(REVISÃO(DE(LITERATURA((
(
AUTOR:(LUCAS"FERNANDES"VASCONCELOS"
CO5AUTORES:(IGOR"TEIXEIRA"PONTE""
ISABELLE"RAMOS"PEREIRA"LIMA""
GLENDA"LARA"LOPES"VASCONCELOS""
ORIENTADOR:((
(
RESUMO:(
("
O"tratamento"cirúrgico"dos"tumores"da"maxila"e"regiões"adjacentes"é"realizado"por"meio"de"
maxilectomia" total" ou" parcial." No" entanto," o" defeito" cirúrgico" gerado" por" esse" Wpo" de"
tratamento" leva" a" muitos" compromeWmentos" clínicos" e" psicológicos," acabando" por" causar"
muWlações" ao" paciente" maxilectomizado." O" presente" trabalho" tem" por" objeWvo" realizar"
avaliações"sobre"qualidade"de"vida"e"capacidade"fonéWcas,"bem"como"analisar"a"uWlização"de"
diferentes"técnicas"de"confecção"da"prótese"obturadora"para"gerar"uma"melhora"na"sobrevida"
e"inserção"social"do"paciente"submeWdo"à"maxilectomia"total"ou"parcial,"em"con"seq"uência"da"
remoção" cir" úrg" ica" de" t" umores." Foram" selecionadas" as" databases" de" pesquisa" PubMed,"
Bireme" e" Scielo," para" realizar" uma" revisão" de" literatura," usando" os" descritores" “Obturator"
Prosthesis”," “PhoneWcs" EvaluaWon”," “Palatal" Obturators”" e" “Quality" of" life”," nas" quais" a"
Metodologia" dos" trabalhos" é" estudada." Foram" selecionados" vinte" e" quatro" arWgos" entre"os"
anos"de"2001"e"2013,"dentre"os"quais"quatorze"uWlizam]se"de"observações"clínicas"relatando"
melhoria" na" função," seis" tratam"da" qualidade" de" vida" e" outros" quatro" abordam" a"melhora"
fonéWca" ." Por" fim," têm]se" que" As" avaliações" fonéWcas," estéWcas" e" funcionais" têm" grande"
importância"para"uso"saWsfatório"da"prótese"obturadora"palaWna," sempre"visando"melhorar"
auto]"esWma"e"qualidade"de"vida"dos"pacientes"tratados.""
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RESUMO:((
"
O"Laboratório"Estudo"das"Desigualdades"é"um"projeto"de"extensão"vinculado"a"Universidade"
Federal" do" Ceará" –" Campus" Sobral" que" se" volta" à" discussão" dos" elementos" agravadores" e"
mantenedores"da"Desigualdade"e"Pobreza,"pensados"e"analisados,"majoritariamente,"a"parWr"
da" dialéWca" marxista" como" compreensão" da" realidade," tendo" como" base" autores," por"
exemplo,"Paulo"Freire"e"Pedrinho"Guareschi,"mas"que"também"abrange"estudos"da"economia,"
da"sociologia"e"de"áreas"da"saúde"coleWva,"que"possui"os"três"eixos"básicos"da"universidade:"
ensino," extensão" e" produção" acadêmica," estes," que" são" executados" através" de" leituras"
semanais" que" servem" de" fundamento" para" as" ações" externas" realizadas" com" parceiros" na"
cidade" de" sobral" e"macrorregião" ," finalizando" em" produção" de"material" original" ]]" feitos" à"
parWr" dos" achados" resultantes" das" observações" e" aprendizados" do" próprio" grupo" dentro" e"
fora" da" universidade" ]]." Alguns" dos" projetos" realizados" no" LAEDES" são" o" Reescrevendo" A"
Minha"História"(interdisciplinar),"Prever"Para"Prover"(economia)"e"Conhecimento"É"Cidadania"
AWva"(psicologia)."E"atualmente"se"encontra"em"estado"de"formulação"o"eixo"da"odontologia"
dentro"do"mesmo."O"trabalho"tem"o"objeWvo"de"expor"a"referida"aWvidade"extracurricular"da"
universidade" na" área" da" Odontologia," visando" que" este" centro" tem," em" parte," o" dever" de"
servir" de" componente" de"mudança" da" sociedade" que" a" envolve;" e" tendo" em"perspecWva" a"
constante"necessidade"de"se"expor"diligências"na"humanização"da"Saúde"como"um"todo.""
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RESUMO:(
("
A" Estratégia" Saúde" da" Família" (ESF)" é" ordenadora" da" Atenção" Primária" à" Saúde" (APS)" e"
promotora" das" ações" de" saúde" com" possibilidade" da" integralidade" do" cuidado" em" um"
território"definido."A"inclusão"dos"serviços"de"saúde"bucal"deveria"acompanhar"essa"proposta"
em" oposição" ao"modelo" hegemônico" caracterizado" por" ações" de" saúde" bucal" excludentes,"
individuais"e"centradas"na"clínica." Intenta]se"analisar"evidências"de" reorientação"do"modelo"
de" atenção" à" saúde" bucal" através" de" uma" revisão" bibliográfica" de" arWgos" publicados" nos"
úlWmos"catorze"anos"no"Brasil"sobre"a"inclusão"de"atenção"à"saúde"bucal"na"ESF,"através"do"
acesso"à"base"de"dados"Biblioteca"Virtual"de"Saúde."Foram"uWlizados"os"descritores:"“saúde"
bucal”,"“saúde"da"família”,"“modelo"de"atenção”."As"evidências"mostraram"que"a"mudança"no"
modelo" hegemônico" ocorre" de" forma" lenta" com" dificuldades" no" cumprimento" da" PolíWca"
Nacional" de" Saúde" Bucal" e" que" as" ações" de" saúde" bucal" direcionam]se" para" o" tratamento"
clínico" individual" e" ações" coleWvas" em" escolas," com" aplicação" de" flúor," escovação"
supervisionada" e" educação" em" saúde" bucal." Ainda" observou]se" que" há" uma" dificuldade" de"
integração" com" os" outros" membros" da" equipe," não" uWlização" de" dados" epidemiológicos,"
desconhecimento"do"território,"além"da"insaWsfação"salarial."As"equipes"de"saúde"bucal"ainda"
encontram"dificuldades"para" realizar"visitas"domiciliares,"ações"de"prevenção"e"promoção"à"
saúde,"bem"como"reuniões"com"a"comunidade."Diante"da"análise,"observou]se"que"não"há,"na"
práWca," uma" reorientação" no" modelo" de" atenção" à" saúde" bucal," repeWndo]se" o" modelo"
hegemônico.""
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RESUMO:((
"
Economistas" debatem" a" emergência" de" uma" nova" classe" média" no" Brasil," sendo" que" as"
chamadas" classes" C" e" D," outrora" subjugadas," são" hoje" consideradas" as" classes" com"maior"
poder" de" compra." Paralelamente" a" essa" ascensão," houve" um" aumento" nos" números"
relacionados"à"violência"social,"assunto"que"assusta"e"impacta"em"diversos"setores."No"estado"
do" Ceará," a" violência" tornou]" se" epidêmica," comprometendo" a" qualidade" de" vida" da"
população."Assim," esse" trabalho"objeWva" correlacionar" a" ascensão"das" classes"C" e"D" com"o"
panorama" da" violência" social" no" Ceará," demonstrando" os" principais" impactos" desta" no"
Sistema" Único" de" Saúde." Pra" tanto," foi" realizada" uma" revisão" da" literatura" uWlizando" as"
palavras]chave"ascensão"social,"classe"C,"violência,"Ceará"e"Sistema"Único"de"Saúde,"pareadas"
e"em"língua"portuguesa,"no"indexador"SCIELO,"restringindo"as"buscas"aos"anos"entre"2002"e"
2014."Percebeu]se"que"as"classes"C"e"D,"no"Ceará,"ganharam"novo"papel"como"consumidores,"
mas" sofrem" diariamente" desigualdades" sociais." Viu]se" que" nos" úlWmos" dez" anos," quando"
houve"maior"acréscimo"na"renda"dos"cearenses,"ocorreu"um"aumento"da"violência"maior"do"
que"a"média"nacional,"principalmente"nas"cidades"do" interior."Os" impactos"desse"fenômeno"
nos" serviços"de" saúde"encontram]se"nos"gastos" com"urgências"e"emergências,"no"aumento"
das" taxas" de" mortalidade" de" jovens" e" nos" serviços" de" reabilitação." Somam]se" a" isso" a"
insegurança"e"a"constante"ameaça"a"vida."Considera]se,"assim,"que"o"aumento"da"renda"do"
cearense," não" significou" redução" dos" índices" de" criminalidade" e" que" isso" impacta"
negaWvamente"nos"serviços"de"saúde.""
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RESUMO:((
"
No"Brasil,"os"acidentes"de"trânsito"(AT)"consistem"a"segunda"maior"causa"externa"de"óbitos,"à"
frente"dos"homicídios,"e"a"primeira"nas"faixas"de"15]29"anos"e"de"40]60"ou"mais"anos."Quando"
se" compara" com" outros" países," os" dados" referentes" ao" Brasil" são" sempre" elevados." Este"
trabalho"tem"por"objeWvo"analisar"os"aspectos"da"morbimortalidade"causados"pela"violência"
do"trânsito"no"Brasil,"enfocando"a"preocupação"da"Saúde"Pública."Estudo"do"Wpo"bibliográfico,"
onde" a" mortalidade" por" AT" foi" estudada" segundo" variáveis" como" sexo," idade," região"
geográfica"e"estados"de"residência,"no"período"de"2001"a"2012."Para"a"análise,"foram"obWdos"
dados"no"DATASUS"e"no"Sistema"de"Informação"de"Mortalidade"(SIM)"do"Ministério"da"Saúde."
O"estudo"avaliou"o"aumento"da"produção"e"consumo"de"veículos"motorizados"no"Brasil"e"em"
especial"na"região"Nordeste"e"as"transformações"sociais"que"esse"fato"acarretou."Analisou]se"
também"o"panorama"epidemiológico"sobre"as"víWmas,"o"enorme"custo"social"e"o"impacto"da"
violência"expressado"através"dos"números."Os"dados"demonstraram"que,"o"país"possui"uma"
taxa" de" 22" mortes" para" cada" 100" mil" pessoas," um" aumento" de" 21%" nos" úlWmos" anos," o"
número"de"morte"de"motociclistas"ultrapassa"as"demais"categorias,"possui"a"menor"média"de"
idade"32,3"anos,"representando"1/3"das"mortes"no"trânsito,"o"nordeste"foi"a"região"com"maior"
crescimento"com"83,4%."Conclui]se"que"há"a"necessidade"de"o"Estado"implementar"políWcas"
públicas" específicas" consistentes," aliadas" ao" conceito" de" promoção" da" saúde," voltadas" à"
redução"de"acidentes"e"danos,"a"fim"de"controlar"o"problema"descrito.""
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RESUMO:((
"
O" jogo"e"as"brincadeiras"proporcionam"condições"para"aprendizagem"de"normas"sociais"em"
situações"de"menor"risco."Além"de"esWmular"a"curiosidade,"a"autoconfiança"e"a"autonomia,"o"
jogo" proporciona" o" desenvolvimento" da" linguagem," do" pensamento" e" da" concentração" e"
atenção." O" brinquedo" como" assistente" na" educação" em" saúde" bucal" demonstra" ser" uma"
alternaWva" eficaz" para" aprendizagem" e" para" experimentar" comportamentos" que," em"
situações"normais,"jamais"seriam"tentados"pelo"medo"de"erro"e"punição."O"presente"trabalho"
tem"como"objeWvo"reunir"informações"e"discorrer"a"respeito"do"uso"de"jogos"e"brinquedos"em"
aWvidades"de"educação"em"saúde"bucal"através"de"uma"revisão"de"literatura"e"de"experiências"
de"vivência"adquiridas"em"aWvidades"de"educação"em"saúde"bucal"realizadas"em"projetos"de"
extensão" do" curso" de" Odontologia" da" UFC" ]" campus" Sobral." Concluindo" que" o"
desenvolvimento"do"aspecto"lúdico"facilita"a"aprendizagem"e"a"uWlização"de"uma"abordagem"
lúdica" na" educação" em" saúde" bucal" desempenha" um" papel" fundamental" de" educar" e"
desenvolver"o"intelecto"de"forma"ordenada,"criar"experiências"que"influenciam"posiWvamente"
na"aWtude"de"quem"a"praWca"é"extremamente"importante"para"se"estabelecer"uma"imagem"
posiWva"da"odontologia"e"da"sua" importância," levando"o"parWcipante"a,"consequentemente,"
adquirir"hábitos"saudáveis.""
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RESUMO:((
"
A"Síndrome"da"Apneia"ObstruWva"do"Sono"(SAOS)"é"um"dos"distúrbios"respiratórios"do"sono"
considerado" como" um" grave" problema" de" saúde" pública." A" literatura" relata" a" uWlização" de"
formas"de"tratamento"cirúrgicas"e"não"cirúrgicas."A"cirurgia"pode"curar"a"doença"em"crianças,"
mas" não" parece" ser" eficaz" na"maioria" dos" adultos." A"modalidade" terapêuWca" não" cirúrgica"
considerada"como"padrão]ouro"é"o"uso"de"CPAP"(máscara"para"pressão"posiWva"conânua"na"
via"aérea)."Porém,"muitos"pacientes"não"toleram"o"tratamento."Outra"alternaWva"é"o"uso"de"
aparelhos" intraorais" (AIOs)" realizados"por"cirurgiões]denWstas" (CDs)."Assim,"o"objeWvo"deste"
trabalho" é" descrever," por"meio" de" uma" revisão" de" literatura," as"modalidades" terapêuWcas"
uWlizadas" em" SAOS" e" enfaWzar" o" papel" do" cirurgião]denWsta" no" tratamento" dessa" doença."
Para" tanto," realizou]se"buscas"em"bases"de"dados" computadorizadas," tais" como:"PubMed"e"
Scielo," uWlizando" os" descritores" “Apnea”" e" “Intraoral" appliance”." Os" arWgos" selecionados"
foram" de" ensaios" clínicos," publicados" em" inglês" ou" português," nos" úlWmos" 15" anos."
Inicialmente," foram" encontradas" 18" referências." Através" de" análise" de" âtulos" e" resumos,"
seguidos" de" critérios" de" inclusão" e" exclusão," 5" arWgos" foram" escolhidos." Os" estudos"
confirmaram"que"o"uso"de"AIOs"apresenta"vantagens"sobre"outras"modalidades"terapêuWcas"
em" pacientes" com" SAOS" leve" e" moderada." Portanto," podemos" inferir," que" o" uso" de" AIOs"
consWtui]se"uma"ferramenta"cada"vez"mais"promissora"no"tratamento"de"SAOS"e"que"os"CDs"
possuem"papel"fundamental"no"diagnósWco"e"implementação"desse"disposiWvo.""
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RESUMO:((
"
A" sonolência" causa" prejuízo" nas" aWvidades" laborais," sociais," neuropsicológicas" e" cogniWvas,"
além"de"aumentar"o"risco"de"acidentes."No"Brasil,"são"registrados"um"exorbitante"número"de"
acidentes" de" trânsito" envolvendo" os" motoristas" e" passageiros" pelas" rodovias," e" estudos"
mostram"que"muitos"dos"acidentes"ocorreram"devido"à"sonolência"excessiva,"o"que"ilustra"a"
associação" entre" sonolência" e" acidentes" comumente" observada" em" diversas" categorias"
profissionais." Hábitos" inadequados" de" sono" ou" distúrbios" de" sono" propriamente" ditos,"
decorrentes"da"privação"de"sono,"podem"causar"sonolência"excessiva."Dentre"os"distúrbios"de"
sono"que"levam"à"sonolência,"o"mais"prevalente"entre"a"categoria"de"motoristas"profissionais"
é" a" síndrome" da" apneia" obstruWva" do" sono" (SAOS)." Na" população" em" geral," a" SAOS,"
diagnosWcada"por"polissonografia,"é"mais"prevalente"em"homens"do"que"mulheres"e"após"a"
sua" constatação" deve]se" adotar" medidas" gerais" no" intuito" de" controle" dos" sintomas" e" de"
fatores"de"risco."Os"fatores"de"risco"estão"mais"associados"ao"Wpo"de"vínculo"empregaâcio"a"
que" se" está" submeWdo" e" também" ao" uso" de" drogas" medicamentosas" e/ou" substâncias"
psicoaWvas;" condizendo" que" a" doença" é" mais" prevalente" na" população" de" motoristas"
profissionais."Portanto,"conclui]se"que"diversos"distúrbios"do"sono"podem"estar"presentes"no"
dia" a" dia" desses" motoristas" e" que" torna]se" imprescindível" sua" idenWficação" e" tratamento,"
como"forma"de"promover"uma"melhoria"na"qualidade"de"vida"desse"grupo"e"também"como"
meio"de"garanWa"de"segurança"pública"de"passageiros"e"demais"motoristas.""
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RESUMO:((
"
A"estéWca"dental"é"um"quesito"indispensável"na"aparência"pessoal."Os"conhecimentos"sobre"o"
assunto" vêm" sendo" aprimorados" para" a" obtenção" de" um" sorriso" belo," o" que" levou" ao"
aparecimento" de" técnicas" e" materiais" cada" vez" mais" estéWcos" como" as" cerâmicas" que" se"
destacam" pela" biocompaWbilidade," durabilidade" e" aparência" semelhante" aos" dentes," mas"
exigem" habilidade" e" aplicação" precisa" em" cada" caso" clínico." O" objeWvo" deste" trabalho" é"
apresentar" as" caracterísWcas" e" indicações" dos" laminados" cerâmicos" e" lentes" de" contato"
dentais," realizando" um" estudo" comparaWvo," através" de" uma" revisão" de" literatura." Foi"
realizada" busca" nos" bancos" de" dados" Pubmed" e" LILACs" uWlizando" os" descritores" em" inglês"
“dental" veneers”"e" “minimally" invasive"estheWc" therapy”,"obtendo"um" total" de"217"arWgos,"
dos" quais" foram" selecionados" 40" publicados" no" período" de" 2001" a" 2013." Os" laminados"
cerâmicos"são"uWlizados"para"uma"estéWca"saWsfatória,"exigindo"o"desgaste"do"dente"para"a"
sua" confecção;" já" as" lentes" de" contato" dental" correspondem" ao" tratamento" estéWco"
minimamente" invasivo" e" possuem" indicações" específicas." Os" laminados" cerâmicos"
diferenciam]se"das" lentes"de" contato"dental" através"do"Wpo"de"preparo" realizado"no"dente"
bem" como" pelo" Wpo" de" cerâmica" uWlizada," tendo" indicações" específicas" para" a" uWlização"
desses"materiais"restauradores"estéWcos."Contudo"é"de"extrema"importância"o"conhecimento"
do" cirurgião]denWsta" sobre" as" corretas" caracterísWcas" e" indicações" das" lentes" de" contato" e"
laminados" cerâmicos," para" que" saiba" reconhecer" qual" Wpo" de"material" uWlizar" e" aplicar" ao"
tratamento"específico.""
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