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RESUMO: 

O presente estudo teve por objetivo avaliar, in vivo, a precisão de dois localizadores 
eletrônicos foraminais (LEFs) Root ZX Mini (RZXm) e Apex ID (AID);ainda, determinar a 
ocorrência de sobre medições nas leituras realizadas pelos dois dispositivos. Utilizou-se 22 
dentes com indicação de exodontia; somente dentes com polpa viva e ápice completo foram 
incluídos na amostra que correspondeu a 24 condutos. Após anestesia, isolamento absoluto, 
acesso coronário e pré-alargamento (S1 e Sx) os comprimentos dos 24 canais radiculares 
foram determinados eletronicamente alternando-se os dois LEFs. Todas as odontometrias 
eletrônicas foram realizadas com limas manuais ajustadas no ponto indicado pelos LEFs 
como o forame apical (0,0 mm). Os resultados apontaram erros médios em função dos 
valores absolutos das discrepâncias de 0,47 ± 0,35 mm (RZXm) e 0,50 ± 0,31 mm (AID), 
respectivamente. A análise estatística realizada por meio do teste t para amostras pareadas 
demonstrou semelhança entre as determinações de comprimento real realizadas pelos dois 
LEFs (p<0,05). Os aparelhos ofereceram 12,5% e 50% (RZXm) e 4,2% e 54,2% (AID) de 
determinações precisas e aceitáveis, respectivamente, considerando margem de ±0,5 mm. 
O teste qui-quadrado não encontrou diferenças significantes entre os LEFs. Considerando o 
forame apical como referência, sobre medições ocorreram em 25% (RZXm) e 41,7% 
(AID),considerando a margem de tolerância. Em função dos resultados pode-se concluir que 
não existiram diferenças significativas entre os LEFs.Quanto as sobre medições, o AID 
ofereceu-as em um maior número de casos. 
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RESUMO: 

 O presente trabalho avaliou o pH, a capacidade de liberação de íons cálcio e fosfato, e a 
solubilidade volumétrica de três cimentos endodônticos: AH Plus (AH), MTA Fillapex (MTA) e 
SmartPaste Bio (SPB). Para as análises de pH, liberação de íons cálcio e fosfato foram 
utilizados tubos de polietileno que foram preenchidos com os cimentos (n=5) e imersos em 
água deionizada. Foram utilizados os períodos de 03, 24, 72 e 168 horas onde, a cada 
período, os espécimes eram trocados de tubo. O conteúdo dos tubos foi avaliado quanto ao 
pH com o auxílio de um pHmetro, quanto a quantidade de cálcio (liberado) por meio de um 
espectrofotômetro de absorção atômica e quanto a liberação de fosfato por meio da técnica 
de cromatografia de íons. Para a análise da solubilidade volumétrica foram utilizados dentes 
de acrílico (n=10) obturados com os materiais em teste. Micro-tomografias foram realizadas 
logo após a obturação e após sete dias de imersão em água. Dos cimentos analisados, o 
SmartPaste Bio apresentou os maiores valores de pH e liberação de íons cálcio (Ca2+). A 
análise de fósforo mostrou liberação dos cimentos AH Plus e SmartPaste Bio, não sendo 
liberado pelo MTA Fillapex. O SmartPaste Bio foi o cimento que apresentou maior 
solubilidade volumétrica. Concluiu-se que os cimentos AH Plus e MTA Fillapex 
apresentaram-se favoráveis para serem utilizados como cimentos endodônticos. 
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RESUMO: 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a precisão dos localizadores eletrônicos foraminais 
(LEFs) Root ZX II (RZX), Propex II (PRO) e Apex ID (AID) em canais radiculares sem patência 
foraminal (SP); ainda, compará-las às encontradas no forame apical (FA)(0,0) e 1,0 mm 
aquém do mesmo (-1,0). Trinta molares inferiores humanos tiveram seus acessos 
coronários, preparos cervicais (S1 e Sx) e padronizações foraminais (250 μm) realizados. 
Odontometrias eletrônicas foram executadas a -1,0 e 0,0 após o que os canais foram 
entulhados com raspas de dentina e a distância até o FA apontada pelos LEFs registrada. O 
último instrumento utilizado foi fixado aos canais que tiveram suas porções apicais 
desgastadas permitindo a determinação da distância entre a ponta dos instrumentos e os 
FAs. As precisões a 0,0, -1,0 e SP foram 94,7%, 43,9% e 1,8% (RZX), 93,0%, 54,4% e 54,4% 
(PRO) e 93,0%, 68,5% e 75,4%, respectivamente (±0,5 mm). Não foram encontradas 
diferenças entre os dispositivos à 0,0, todavia, quando considerados os erros à -1,0 e SP o 
AID ofereceu resultados significativamente melhores que os do RZX (P < 0,05). Nas 
condições do estudo pôde-se concluir que a ausência de patência foraminal interfere de 
maneira distinta na precisão dos LEFs avaliados sugerindo diferentes relações com seus 
mecanismos de funcionamento. Palavras-chaves: Localizador eletrônico foraminal, 
comprimento de trabalho, patência foraminal. 
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RESUMO: 

O objetivo precípuo da terapia endodôntica é tratar ou prevenir o desenvolvimento de 
lesões perirradiculares.Assim, o sucesso do tratamento endodôntico pode ser caracterizado 
como ausência de doença perirradicular após um período de proservação suficiente. Porém, 
microrganismos resistentes à terapia endodôntica ou que invadem o sistema de canais 
radiculares pós-tratamento podem desenvolver uma lesão perirradicular, sendo denominada 
de lesão periapical refratária. Neste estudo buscou-se analisar, por meio clínico, radiográfico 
e histomorfológico as lesões periapicais refratárias ao tratamento endodôntico ao se 
pesquisar a incidência de sucesso e insucesso endodôntico em tratamentos de dentes com 
lesão periapical associada, realizados na clínica de endodontia da FCRS há pelo menos 2 
anos, além de identificar fatores associados ao insucesso e pesquisar a prevalência de lesões 
refratárias diagnosticadas pelo exame histomorfológico. Desse modo, foram avaliados 40 
tratamentos, buscando-se sinais de infecção pelo exame clínico e rarefação óssea periapical 
pelo exame radiográfico periapical. 3 casos foram submetidos a cirurgia periapical e análise 
histomorfológica. Os dados foram processados quantitativamente e analisados através da 
estatística descritiva. Como resultado, ocorreu insucesso endodôntico em 13 tratamentos 
(32,5%).A obturação deficiente e ausência de selamento coronário estiveram associadas ao 
maior índice de insucesso (80%) e o extravasamento de material com o menor índice (10 %). 
O cisto periapical foi a lesão prevalente diagnosticada pelo exame histomorfológico. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO ORAL 

EFICÁCIA DO EXTRATO DE STEMODIA MARITIMA LINN. SOBRE A 
REABSORÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR EM MODELO DE PERIODONTITE EM RATAS  

 

AUTOR: ANTÔNIA THAÍS DE PAULA PESSOA PARENTE 

CO-AUTORES: ALRIETA HENRIQUE TEIXEIRA, ALINE CUNHA DE MEDEIROS, ANGELA MARTHA 

CAMPOS ARRIAGA 

 ORIENTADOR: MIRNA MARQUES BEZERRA BRAYNER 

 

RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A etiopatogenia da periodontite é complexa e multifatorial, destacando-se a 
presença do agente infeccioso e a resposta inflamatória/imune do hospedeiro. Dentre as 
causas de osteólise destaca-se a produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias como 
TNF- α. Stemodia maritima Linn. (Sm), um arbusto rasteiro comum no nordeste brasileiro, é 
usada pela comunidade para alívio de processos inflamatórios. OBJETIVO: O objetivo desse 
estudo foi avaliar a eficácia de Sm no modelo de periodontite em ratas, investigando o 
envolvimento de TNF-α. A periodontite foi induzida pela colocação de um fio de nylon (3.0) 
nos molares superiores de ratas Wistar (180-200 g). Sm (0,1; 1 ou 10 mg/kg) ou veículo 
(salina) foram administrados (per os) diariamente durante 11 d. Aos 11d os animais foram 
sacrificados, sob anestesia, e coletou-se as hemiarcadas, para análise da reabsorção óssea 
pelo software ImageJ®, e amostras de gengiva para dosagem de TNF-α (ELISA). RESULTADOS: 
Sm (10 mg/kg) reduziu (p<0,05) a reabsorção óssea alveolar (1,93±0,54), comparado ao 
grupo não-tratado (4,39±0,32). Não houve diferença (p>0,05) nos níveis de TNF-α entre o 
grupo tratado com Sm (10 mg/kg) e o grupo naive (grupo sem indução da periodontite). 
CONCLUSÃO: Sm reduz a reabsorção óssea alveolar em um modelo de periodontite em 
ratas. 
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RESUMO: 

A artrite na articulação temporomandibular (ATM) se apresenta como um dos diagnósticos 
diferenciais nas disfunções temporomandibulares (DTM) e, apesar de ser uma importante 
condição clínica, seus mecanismos ainda não são completamente compreendidos. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório da lectina 
purificada a partir da alga verde Caulerpa cupressoides (LCc). Ratos Wistar machos (180-
220g) (n = 5) foram tratados com solução salina ou LCc (0,1, 1,0 ou 10 mg/kg; i.v.) 30 min 
antes da injeção intra articular de formalina (1,5%;50 ul) ou salina (grupo Sham). Os 
comportamentos nociceptivos como levantar reflexamente a cabeça e coçar a região 
orofacial, durante 45 min foram quantificados. Após as análises comportamentais, os 
animais foram anestesiados, eutanasiados, e os tecidos periarticulares coletados para 
posterior dosagem de TNF-α e IL-1β. Ademais, foi utilizada Naloxona (antagonista dos 
receptores opioides) 15 ug/10 ul (intratecal) 15 min antes da LCc 30 min antes da injeção 
LCc. O pré-tratamento com LCc inibiu (p <0,05) a resposta nociceptiva de ratos quando 
comparado ao grupo formalina. LCc (10 mg/kg) reduziu de forma significativa (p <0,05) os 
níveis de TNF-α e IL-1β no tecido periarticular, comparado com o grupo formalina. A 
administração de naloxona foi incapaz de reverter o efeito de LCc. Estes dados sugerem que 
LCc exerce seu efeito antinociceptivo e antiinflamatório reduzindo os níveis de TNF-α e IL-
1βe que seu efeito antinociceptivo independe da via opioide. 
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RESUMO: 

As disfunções temporomandibulares (DTMs) abrangem um grande número de distúrbios 
funcionais e doenças, e sua correlação com sintomas otológicos já foi relatada na literatura 
e, dentre eles, destacamos o zumbido. O zumbido é descrito com uma sensação de qualquer 
tipo de som percebido na cabeça ou ouvidos sem nenhum estímulo evidente. O objetivo do 
presente trabalho é verificar a ocorrência de zumbidos nos pacientes com DTM atendidos no 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dor Orofacial (NEPDOR) da Universidade Federal do 
Ceará - Campus Sobral (UFC). Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico, 
transversal, qualitativo em 271 prontuários de pacientes com diagnóstico de DTM atendidos 
pelo NEPDOR. Foi observado que 19,18% (52 pacientes) apresentam zumbido associado à 
DTM e, dentre estes, 18 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 neuroplasticidade do sistema nervoso central poderiam esclarecer essa 
relação. Com isso, é possível observar o alto índice de pacientes acometidos com DTM que 
apresentam zumbido, ressaltando-se a importância do diagnóstico diferencial realizado pelo 
cirurgião-dentista e como adequado tratamento pode reduzir a sintomatologia do zumbido. 
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RESUMO: 

Os sinais e sintomas associados à artrite da articulação temporomandibular (ATM) incluem 
dor aguda e persistente. Investigaremos se a ação antinociceptiva da via Hemeoxigenase-
1/Monóxido de Carbono (HO-1/CO) ativada perifericamente na ATM depende de Óxido 
Nítrico (NO)/cGMP/Proteína Quinase G (PKG)/Canais de K+ sensíveis ao ATP (K+ATP). Ratos 
Wistar machos (200-220 g) (n=6) (CEPA 76/12) receberam injecção i.art. De zymosan (Zy) ou 
salina (grupo sham) na ATM esquerda para indução da hipernocicepção inflamatória, que foi 
avaliada na 4ªh através da medição do limiar de retirada da cabeça do animal pelo Vonfrey 
elétrico. Animais receberam via i.art. (15μL) hemina (substrato a via HO-1,0,12 μmol) ou 
DMDC (doador de CO,0,16 μmol) 15 min antes do Zy. 15 min antes da hemina ou DMDC, 
aminoguanidina (inibidores da NO sintetase,0,1 mol), ODQ (inibidor de do cGMP,8 μg/), 
KT5823 (inibidor de PKG,1,5 μg/) ou glibenclamida (bloqueador do K+ATP,10 μg) foram 
administradas i.art.. Além disso, a naloxona (10 μg/art., 15 μl) foi administrada 5 minutos 
antes de hemina ou DMDC. A ação antinociceptiva da via HO-1/CO depende dos K+ATP, já 
que glibenclamida reverteu a ação da hemina e DMDC, porém não depende do 
NO/GMPc/PKG uma vez que a ação da hemina e DMDC não foram inibidas pela 
aminoguanidina, ODQ, ou KT5823. A ação da hemina depende dos receptores opioides, pois 
foi revertida pela naloxona, mas não o DMDC. Há evidência de que a supra-regulação da via 
HO-1/CO proporciona um importante efeito anti-nociceptivo na hipernocicepção induzida 
por Zy na ATM, e que HO-1/CO atua através de K+ATP. 
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RESUMO: 

As disfunções temporomandibulares (DTMs) abrangem um grande número de distúrbios 
funcionais e doenças, e sua correlação com sintomas otológicos já foi relatada na literatura 
e, dentre eles, destacamos o zumbido. O zumbido é descrito com uma sensação de qualquer 
tipo de som percebido na cabeça ou ouvidos sem nenhum estímulo evidente. O objetivo do 
presente trabalho é verificar a ocorrência de zumbidos nos pacientes com DTM atendidos no 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dor Orofacial (NEPDOR) da Universidade Federal do 
Ceará - Campus Sobral (UFC). Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico, 
transversal, qualitativo em 271 prontuários de pacientes com diagnóstico de DTM atendidos 
pelo NEPDOR. Foi observado que 19,18% (52 pacientes) apresentam zumbido associado à 
DTM e, dentre estes, 18 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 neuroplasticidade do sistema nervoso central poderiam esclarecer essa 
relação. Com isso, é possível observar o alto índice de pacientes acometidos com DTM que 
apresentam zumbido, ressaltando-se a importância do diagnóstico diferencial realizado pelo 
cirurgião-dentista e como adequado tratamento pode reduzir a sintomatologia do zumbido. 
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RESUMO: 

Doença periodontal (DP) é uma doença infecto-inflamatória caracterizada por perda óssea. 
Osteoporose (OST) é o principal efeito adverso do uso de glicocorticóide. Atorvastatina (ATV) 
um hipolipemiante com efeito pleiotrópico. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
ATV em ratas com OST. Animais foram divididos em 4 grupos: 1) DP: recebendo solução 
salina 0,9% (2 mg/kg-v.o.); 2) OST: induzida por dexametasona (7 mg/kg 1x/sem por 5 sem-
IM); 3) OST+DP; 3) ATV: OST+DP recebendo ATV (27 mg/kg-v.o.). Parâmetros avaliados: 
Perda óssea alveolar (POA); densidade radiográfica da maxila e fêmur e os níveis séricos de 
fosfatase alcalina óssea (FAO). OST+DP causou maior POA (7,53±0,75 mm2) comparado a DP 
(5,24±0,39 mm2) e a ATV preveniu a POA (4,68±0,39 mm2) comparado a OST+DP (p<0,05). 
Nos animais submetidos a OST+DP houve maior perda de densidade radiográfica na maxila 
(138,4±5,0 tons de cinza) comparado aos do grupo DP (157,9±4,46). O tratamento com ATV 
preveniu esta perda (166,4±1,93) comparado a OST+DP (p<0,05). Houve uma redução da 
densidade radiográfica no fêmur dos animais do grupo OST+DP (134,2±1,48 tons de cinza) 
comparado ao grupo DP (164,3±5,1) enquanto que a ATV foi capaz de prevenir tal redução 
(157,2±5,06). No grupo OST+DP houve um redução significante de FAO (3,25±0,66 U/L) 
comparado a DP (21,64±0,78 U/L) e a ATV preveniu a redução deste marcador (25,56±1,73 
U/L) (p<0,05). Concluímos que a ATV exerceu efeito antirreabsortivo associado a atividade 
osteoblástica, podendo contribuir no tratamento de doenças ósseas reabsortivas. 
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RESUMO: 

Introdução: A periodontite, doença inflamatória crônica que afeta os tecidos de suporte dos 
dentes, é caracterizada por reabsorção óssea alveolar. Platymiscium floribundum, 
popularmente conhecida como sacambu ou jacarandá do litoral, é uma planta comum no 
nordeste brasileiro utilizada pela população como anti-inflamatório. Objetivo: Avaliar a 
eficácia de Platymiscium floribundum no modelo de periodontite em ratas, investigando o 
envolvimento de TNF-α. Metodologia: A periodontite foi induzida pela colocação de um fio 
de nylon (3.0) nos molares superiores de ratas Wistar (180-200 g). Platymiscium 
floribundum (0,1; 1 ou 10 mg/kg) ou veículo (salina) foram administrados (per os) 
diariamente durante 11 dias. Aos 11dias os animais foram sacrificados, sob anestesia, e 
coletou-se as hemiarcadas, para análise da reabsorção óssea pelo software ImageJ®, e 
amostras de gengiva para dosagem de TNF-α (ELISA). Resultados: Platymiscium floribundum 
(1 ou 10 mg/kg) reduziu (p<0,0001) a reabsorção óssea alveolar (2,33±0,59 e 1,99±0,34 
mm2, respectivamente), comparado ao grupo não-tratado (4,17±0,19). Platymiscium 
floribundum (10 mg/kg) diminuiu (p<0,05) os níveis de TNF-α (3,88±0,13 pg/ml), comparado 
ao grupo não-tratado (6,83±0,36).Conclusão: Platymiscium floribundum reduz perda óssea 
alveolar em um ensaio pré-clínico de periodontite. 
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RESUMO: 

A população idosa brasileira é esperado um aumento de 15 vezes, enquanto a população 
total deve aumentar em cinco vezes. Idosos desenvolvem muitas doenças crônicas que têm 
impactos importantes sobre o seu bem-estar e entre estas doenças são diabetes e 
periodontite. A diabetes Tipo 2 é um dos tipos mais comuns, e que se refere a saúde bucal. 
O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar as condições dentárias e periodontais entre 
idosos diabéticos e não-diabéticos. Uma centena de idosos foram divididos em dois grupos: 
grupo de teste (grupo diabético) e grupo controle (grupo de não diabéticos), cada um com 
40 mulheres e 10 homens. Índice Periodontal  Comunitário (CPI), Índice de Sangramento 
Gengival (ISG), e deteriorada, Índice de Dentes perdidos e obturados (CPOD) foram 
utilizados. No grupo de teste, o índice CPOD médio foi de 30,7 ± 3,62, e foram identificados 
2,2 ± 6,1 dentes. Entre os diabéticos, 41 (82%) eram desdentados, enquanto no grupo 
controle,100% dos indivíduos tinham dentes remanescentes. A média do índice CPO-D foi de 
22,3 ± 4,6 e 13,8 ± 6,8 dentes estavam presentes. Com respeito a ISG, foi utilizado o teste de 
Mann-Whitney, e significância estatística (p=0,02) também foi encontrado quando se 
comparam os grupos. Para CPI, Kruskal-Wallis/teste de Dunn mostrou uma diferença 
significativa entre o grupo de teste e o grupo controle (p=0,0031). Quando comparado com 
indivíduos não-diabéticos, pacientes diabéticos idosos mostraram mais periodontite, 
gengivite e perda do dente. Pode haver uma relação entre diabetes e problemas bucais, 
considerando as pessoas mais velhas. 
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RESUMO: 

No presente estudo, buscou-se avaliar a prevalência de cárie, fatores relacionados à doença 
e necessidade de tratamento dentário em idosos atendidos no serviço de neurologia do 
Hospital Getúlio Vargas, município de Teresina, estado do Piauí, tendo em vista o crescente 
envelhecimento da população brasileira nas últimas décadas e a precariedade das condições 
de saúde bucal desse grupo, investigada e documentada na literatura. Trata-se de um estudo 
transversal descritivo com abordagem quantitativa, cuja amostra, entrevistada através de 
questionário de saúde e condições dentárias avaliadas por meio do índice CPO-D, 
corresponde à 18 pacientes, com idade a partir de 60 anos. A maioria dos pacientes era 
independente (64,70%), com ensino fundamental incompleto (47,10%), apresentando um 
alto índice CPO-D (26,76), no qual o componente perdido por cárie é o mais representativo 
(92,35%). 94,10% desses idosos visitam o dentista apenas quando sentem dor ou algum 
desconforto. Quanto ao uso de prótese, grande parte da amostra avaliada faz uso de algum 
tipo de prótese, principalmente prótese total superior (64,70%). O aneurisma foi a principal 
causa relacionada à internação dos pacientes (33,40%) e a hipertensão apresentou-se como 
comprometimento sistêmico mais prevalente. Após a análise dos dados obtidos é possível 
constatar que na população pesquisada as condições de saúde oral dos idosos não é 
satisfatória o que evidencia a necessidade do tratamento odontológico. 
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RESUMO: 

¨Operação Massapê¨ é um projeto de extensão recente que trabalha com atividades 
educativas e atendimentos clínicos, buscando a promoção da saúde bucal e a transformação 
de sorrisos, principalmente em populações de baixa renda. Interage com os projetos 
¨Operação Caioca-Saúde Bucal¨ que realiza pesquisa de extensão com material cimento de 
ionômero de vidro em ART (Tratamento Restaurador Atraumático) e com o projeto NESB 
(Núcleo de Educação em Saúde Bucal). Os projetos atuam no distrito de Caioca, a 23km de 
Sobral, na Escola Manuel Marinho e na Escola Antônio Gonçalves Carneiro, Massapê. 
Objetivo: Apresentar, através de relato de experiência, a integração ensino-pesquisa-
extensão o que permite o desenvolvimento de alunos e ações coletivas e interventivas 
beneficiando 230 crianças. As atividades são realizadas por dois professores orientadores e 
um grupo de bolsistas e voluntários no total de 32 pessoas. Dessa forma, são realizadas 
atividades indiretas como palestras ilustrativas, teatro de fantoches, jogos educativos, 
escovação supervisionada, triagem e procedimentos diretos de Periodontia, ART e Cirurgia 
dento-alveolar. Resultados: As atividades educativas e os procedimentos restauradores têm 
melhorado bastante as condições de saúde bucal o que é evidenciado nos exames de 
acompanhamento e o cimento de ionômero de vidro tem se mostrado muito eficaz. Pode–
se concluir que essa parceria torna-se uma boa estratégia para prevenção e promoção da 
saúde bucal das crianças que estudam nessas escolas acompanhadas pelos projetos. 
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RESUMO: 

Apesar do seu fracasso,os modelos assistenciais em saúde bucal desenvolvidos no Brasil 
foram importantes no processo de construção e reestruturação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na forma como o conhecemos hoje. É indispensável o entendimento da evolução 
desses modelos para o desenvolvimento de práticas alternativas que maximizem a eficácia 
das ações romovidas,de forma a se contemplar os princípios do SUS tornando a assistência 
em saúde bucal mais ampla e eficaz. O objetivou-se realizar uma revisão da literatura sobre 
os modelos assistenciais em saúde bucal no Brasil, onde se destacaram o Sistema 
Incremental, o Programa de Inversão da Atenção (PIA), Atenção Precoce (Odontologia para 
Bebês) e o modelo de Saúde Bucal Coletiva. Para tanto, foram realizadas pesquisas nas bases 
de dados Lilacs, Ibecs, Medline, Biblioteca Cochranee e Scielo, estabelecendo as palavras 
chaves: Modelos Assistenciais em Saúde Bucal, Programas de Saúde Bucal, Atenção em 
saúde bucal e utilizando como critério de inclusão artigos nacionais e em português. Foram 
encontrados 15 artigos. Após descrever as origens e características de cada modelo, além de 
estabelecer os fatos positivos e negativos de cada um, notou-se que historicamente os 
modelos apresentam uma falha comum que dificulta o acesso universal e integral à atenção 
a saúde bucal nacional. Entretanto, o modelo de atenção a saúde bucal coletiva busca 
superar a visão excludente proposta nos modelos anteriores, extrapolando os muros da 
assistência odontológica para uma atenção integral da saúde, considerando os 
determinantes sociais da saúde.  
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RESUMO: 

Transtornos mentais são condições de anormalidade, sofrimento ou comprometimento de 
ordem psicológica, mental ou cognitiva. Em geral, um transtorno representa um significativo 
impacto na vida do paciente, provocando sintomas como desconforto emocional, distúrbios 
de conduta prejudicando o convívio social. A saúde mental de dependentes químicos (DQ) 
apresenta-se comprometida estando o nível de dependência associada com deficiência de 
humor e ansiedade, bem como, sintomas psicóticos e maníacos mais elevados. O consumo 
de psicotrópicos e outras drogas ilícitas dentre elas, a maconha e a cocaína/crack, que são as 
mais comumente utilizadas, aumentou muito nos últimos anos. Na cavidade bucal, essas 
substâncias produzem diversas alterações celulares e teciduais.. O objetivo do presente 
trabalho é fazer uma revisão na literatura sobre as manifestações orais em pacientes com 
transtornos mentais abordando a importância da inserção do CD nesse contexto. Para tanto 
foram selecionados 12 artigos científicos no período de 2000-2015 nas bases de dados 
PUBMED e Scielo, utilizando os descritores: “mental disorders”, “dental”, “psychotropic” e 
“illicit drugs”. DQ apresentam alta prevalência de lesões bucais e nos lábios, associadas a 
injúrias térmicas e físicas como também associado com o comprometimento sistêmico e 
infecções. É importante que os cirurgiões-dentistas estejam aptos para avaliação das 
manifestações na cavidade oral, sendo fundamental que as ações de prevenção sejam 
articuladas entre atenção básica e instituições que envolvam a família e a sociedade. 
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RESUMO: 

O trabalho de crianças e adolescentes é uma das mais perversas formas de violação de 
direitos humanos, pois lhes retiram a formação escolar, o desenvolvimento saudável e a 
cidadania. Diante disso, os acadêmicos do Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde - PET-Saúde/Vigilância, da Universidade Federal do Ceará, elaboraram um material 
informativo sobre acidentes de trabalho grave em crianças e adolescentes, enfocando a 
erradicação do trabalho infantil. Nesse contexto, relatando a experiência de produção do 
boletim epidemiológico sobre acidentes de trabalho grave em crianças e adolescentes, o 
material foi elaborado pelos profissionais do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) de Sobral, em articulação com os acadêmicos do PET. As informações utilizadas 
foram extraídas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foram 
compiladas e apresentadas em formato impresso. O Boletim analisou as seguintes variáveis: 
notificações por categoria e ocupação, tipo de acidente de trabalho, formas de trabalho 
infantil, notificações de acidentes de trabalho por sexo e por município. O boletim descreveu 
a proporção de casos notificados por faixas etárias, por tipo, unidades de origem e as 
profissões mais acometidas, fornecendo informações sobre a ocorrência de acidentes de 
trabalho grave em crianças e adolescentes. A construção desse material é importante para a 
aprendizagem dos acadêmicos, para a socialização dos dados e planejamento de estratégias 
de prevenção do problema que, pela condição em que é exercido, precisa ser combatido em 
caráter de urgência. 
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RESUMO: 

O câncer bucal é uma denominação que abrange o câncer de lábio e de cavidade oral. A 
característica multifatorial da sua etiologia integra fatores endógenos, exógenos ambientais 
e comportamentais, cuja integração pode resultar na manifestação do agravo. O objetivo do 
trabalho é identificar como ocorre a vigilância do câncer de boca do município de Sobral e 
avaliar a busca ativa dos casos bem como o indicador de detecção do câncer de boca. Trata-
se de um estudo descritivo, a partir de dados secundários. Realizou-se um levantamento das 
fichas de exame de prevenção do câncer de boca e uma análise do indicador de detecção do 
câncer de boca a partir do sistema de informação da atenção básica (SIAB). Além disso, 
elaborou-se um fluxograma que demonstrasse as ações de vigilância desenvolvidas no 
município. A busca ativa de casos é realizada pelas equipes de saúde bucal nas unidades 
básicas de saúde. Estas tem uma meta de exames de prevenção do câncer de boca a ser 
realizada em pacientes a partir dos 40 anos. Os exames devem ser realizados nos  
tendimentos diários, através de grupos de idosos, visita aos acamados e no período de 
vacinação contra influenza, os casos suspeitos são encaminhados para o CEO, que por sua 
vez encaminham os casos confirmados para a atenção terciária. Entretanto, nos anos de 
2012 apenas duas equipes atingiram a meta e em 2013 apenas três, de um total de 40 
equipes. Portanto, torna-se relevante que os profissionais de saúde estejam capacitados 
para desenvolver atividades de prevenção e detecção precoce da doença. 
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RESUMO: 

A busca por uma melhora na harmonia estética do sorriso, principalmente decorrente de 
alterações na cor dos elementos dentais, tem sido bastante requisitada pelos pacientes. 
Nesse aspecto, a resolução estética com mínima invasão através do uso do clareamento 
dental e técnicas de microabrasão têm sido colocadas em prática a fim de remover manchas 
intrínsecas ou extrínsecas associadas ao elemento dental. O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar, através de um caso clínico, a associação das técnicas de clareamento 
dental e microabrasão, com o intuito de reestabelecer a estética do sorriso ao paciente. 
Paciente V.C., 21 anos, normossistêmico, do sexo feminino, procurou o Grupo de Estudos em 
Dentística (GED) da UFC/Sobral queixando-se do aspecto negativo do sorriso decorrente de 
escurecimento dental e manchas de hipoplasia do esmalte em alguns dos elementos 
dentais. Após anamnese, exame clínico e radiográfico o plano de tratamento consistiu de: 
clareamento dental externo clínico/caseiro e técnica de microabrasão na tentativa de 
amenizar a presença de manchas brancas nos elementos 11, 21, 22, 31 e 33. Uma avaliação 
de cor inicial foi realizada com escala Vita Classic®, a cor registrada foi A3.Realizou-se 3 
sessões de clareamento de consultório com Total Blanc Office H35- DFL® , 3 semanas de 
clareamento caseiro com Total Blanc Home C16- DFL® e mistura de pedra-pomes e ácido 
fosfórico 37% para técnica de microabrasão . Ao final do tratamento concluiu-se que o 
reestabelecimento da estética do sorriso do paciente exerceu um efeito positivo sobre a 
autoestima do mesmo. 
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RESUMO: 

Traumatismos em dentes anteriores são situações comuns de urgência em Odontopediatra, 
afetando crianças e adolescentes em idade escolar e em fase de crescimento. Um dos tipos 
mais comuns de lesão traumática em dentes permanentes é a fratura coronária, sendo os 
dentes anteriores superiores, em especial os incisivos centrais, os mais acometidos. O 
objetivo desse trabalho é relatar o caso de um paciente com fraturas coronárias em incisivos 
permanentes reabilitados através da técnica da guia de silicone. Paciente, A. M. M. J., 12 
anos, procurou atendimento para tratamento de fraturas coronárias nos elementos 11 e 21, 
envolvendo esmalte e dentina, em decorrência de acidente esportivo que sofrera há 6 
meses. Após exame radiográfico, constatou-se que os dentes envolvidos não apresentavam 
comprometimento pulpar. Em função da extensão das fraturas e por se tratar de um 
paciente infantil, planejou-se a reabilitação estética e funcional através da técnica 
restauradora com guia de silicone, associada à técnica anatômica. O uso desta técnica 
permitiu a obtenção de um resultado estético e funcional satisfatório. Embora seja uma 
técnica que implica em custos adicionais por envolver mais sessões clínicas, materiais e o 
enceramento diagnóstico, permitiu criar mais facilmente a referência em tamanho, largura e 
harmonia com os dentes adjacentes, tornando o trabalho mais simples e de fácil execução. 
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RESUMO: 

A Alterações genéticas hereditárias e/ou bioquímicas orgânicas que ocorrem diretamente 
nos genes associados aos ameloblastos caracterizam a Amelogênese Imperfeita (AI), a qual 
provoca alterações de cor, espessura e qualidade do esmalte dentário, em todos os dentes 
na dentição decídua e permanente. A AI é classificada em Hipoplásica, Hipocalcificada e 
Hipomaturada, apresentando subclassificações como leve, moderada e severa. O objetivo 
deste trabalho é apresentar um relato de caso clínico de AI Hipoplásica Severa 
acompanhado na Clínica Odontológica UFC-Sobral, com ênfase para a elaboração do plano 
de tratamento multidisciplinar mais adequado e acessível para a paciente, J.B.S., de 11 anos, 
que apresentou dentes amarronzados e quebradiços desde a dentição decídua. Para 
embasamento teórico, foi realizada uma busca de artigos nas bases de dados Scielo, 
PubMed e Capes, utilizando as palavras-chave amelogênese imperfeita e alterações no 
esmalte dentário, nas línguas inglesa e portuguesa. Foram selecionados 20 artigos datados 
de 2005 a 2015. A existência de um plano de tratamento multidisciplinar é indispensável nos 
casos de AI, pois esta exige uma reabilitação completa, já que todos os dentes apresentam-
se alterados com coloração amarronzada, quebradiços, com desgaste acentuado de 
cúspides, perda de dimensão vertical e mordida aberta anterior, o que dificulta a realização 
das funções mastigatórias, de fala e de socialização. O tratamento de AI ocorre a longo 
prazo. No entanto, deve-se iniciá-lo precocemente a fim de conseguir proporcionar uma 
melhor qualidade de vida ao paciente. 
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RESUMO: 

A anquilose dental ocorre pela fusão da superfície radicular com o osso alveolar devido à 
necrose do ligamento periodontal. Trauma local, infecção periapical, distúrbios endócrinos e 
metabólicos, esforço mastigatório exagerado, força eruptiva deficiente do sucessor 
permanente e alterações genéticas são alguns fatores que podem acarretar a anquilose. 
Embora não haja tratamento conhecido para a anquilose dentoalveolar, existem alternativas 
de procedimentos, tais como manter o dente anquilosado ou a raiz do mesmo, extração 
seguida de fechamento ortodôntico, autotransplante, implante, osteotomia dento-óssea 
unitária ou decoronação. A decoronação é um procedimento no qual a coroa do dente 
anquilosado é removida cirurgicamente abaixo da junção cemento-esmalte e a raiz é 
sepultada. Após o procedimento, um mantenedor de espaço estético é instalado a fim de 
prevenir a perda de espaço até o momento oportuno de se providenciar um tratamento 
reabilitador definitivo. Este trabalho tem por objetivo relatar o caso da paciente L.S.M, 8 
anos, sexo feminino, que chegou ao Centro de Trauma Buco – Dentário (CENTRAU) da 
Universidade Federal do Ceará após chocar-se contra uma parede. Ocorreu a avulsão do 
elemento dental 21, o qual foi armazenado em leite. O reimplante ocorreu uma hora após a 
injúria. O tratamento realizado foi a decoronação seguida de instalação de mantenedor de 
espaço estético-funcional. O caso apresenta acompanhamento de 3 anos. 
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RESUMO: 

Os aparelhos intraorais (AIOs) se constituem em uma opção, com altos níveis de eficácia, 
para tratamento dos distúrbios respiratórios do sono. A maioria dos AIOs disponíveis no 
mercado apresentam evidências científicas de sucesso apenas no controle de ronco 
primário, apneia leve e moderada. As novas perspectivas na odontologia do sono estão 
associadas ao controle da apneia grave através da técnica lingual de Caram, pois, trata-se de 
um dispositivo com mecanismo de controle lingual direto que pode ser empregado 
associado ao avanço mandibular. O objetivo deste trabalho propõe relatar um caso clínico 
de um paciente diagnosticado com apneia grave que foi controlada por meio de um AIO. Os 
resultados confirmaram, por meio de exame de polissonografia, que o tratamento foi efetivo 
na diminuição dos índices e dos sinais e sintomas de apneias. A Técnica Lingual de Caram se 
mostrou eficaz na solução da SAOS grave e apresentou um resultado satisfatório no caso 
avaliado. Entretanto novos estudos são necessários a fim de ampliar o conhecimento de 
atuação dessa nova modalidade de aparelho. 
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RESUMO: 

O eritema multiforme (EM) é uma doença mucocutânea, de etiopatogenia ainda incerta, 
caracterizada pelo surgimento, de caráter agudo, de bolhas e úlceras, com ou sem 
envolvimento oral. O seu diagnóstico é principalmente clínico, assim requer-se exame físico 
bem detalhado e a exclusão de outras doenças vesículobolhosas. Este trabalho objetivou 
relatar um caso de EM com manifestação oral em paciente de tenra idade. Paciente do sexo 
feminino, 12 anos de idade, compareceu ao Ambulatório de Estomatologia da UFC-Sobral, 
acompanhada de seu responsável, apresentando extensa lesão ulcerativa em lábio superior 
e inferior, com sintomatologia dolorosa, áreas de sangramento e supuração. Ao exame 
extraoral não foram observadas erupções cutâneas, entretanto as características clínicas das 
lesões orais, apesar de restrita aos lábios, levaram à hipótese diagnóstica de EM. Foi 
prescrito à paciente dexametasona 4 mg, além do uso do protetor labial. Ao primeiro 
retorno (após 7 dias), não se observou regressão do quadro clínico, sendo substituída a 
medicação por meticorten, associado a amoxicilina e clorexidina 0,12%. No segundo 
retorno, observou-se regressão considerável da lesão, sendo iniciado o processo de 
desmame do corticosteroide. Após 1 semana, a lesão apresentava-se cicatrizada, sendo 
suspenso o corticoide. A cavidade oral, em alguns casos, pode ser o único sítio afetado pelo 
EM, assim é necessário um profundo conhecimento dessa patologia pelo cirurgião-dentista, 
visto que ele, nesses casos, terá um papel fundamental no diagnóstico, na escolha do 
melhor tratamento e condução do caso. 
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RESUMO: 

A queilite actínica é considerada uma lesão potencialmente maligna, que acomete 
principalmente indivíduos do sexo masculino, leucodermas, acima de 45 anos de idade, 
caracterizada pela degeneração do lábio devido à exposição crônica à radiação solar. O 
objetivo do presente trabalho é relatar um caso clinico de queilite actínica em paciente 
jovem, ressaltando idade e gênero incomuns para essa lesão. Paciente, sexo feminino, 
leucoderma, normossistêmica, com 28 anos de idade, compareceu ao Ambulatório de 
Estomatologia da Universidade Federal do Ceará-Campus Sobral, com queixa de “mancha no 
lábio que coça”. Na anamnese, a paciente relatou que na sua atividade laboral, a mesma era 
exposta ao sol diariamente. Ao exame físico extra-oral observou-se áreas eritematosas no 
vermelhão do lábio inferior com algumas fissuras, medindo 8 mm. Intraoralmente, 
evidenciavam-se áreas de hiperpigmentação e ulcerações na mucosa labial inferior, com o 
tempo de evolução de 1 ano, tendo como hipótese diagnóstica queilite actínica. Optou-se 
pela realização de uma biópsia incisional. O exame histopatológico revelou: fragmento de 
mucosa exibindo hiperceratose, além de degeneração basofílica do colágeno, com o 
diagnóstico histopatológico de elastose solar. As devidas medidas de tratamento foram 
tomadas e a paciente continua sob acompanhamento há 04 anos, sem sinais de recidiva da 
lesão. Assim, ressalta-se a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce de 
lesões potencialmente malignas, proporcionando um prognóstico favorável aos pacientes 
com risco de câncer bucal. 
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RESUMO: 

O hemangioma é uma neoplasia benigna, segundo a Organização Mundial da Saúde na qual 
se caracteriza pela proliferação de vasos sanguíneos. Este se apresenta com maior 
frequência em crianças leucodermas do gênero feminino. É mais prevalente na região da 
cabeça e pescoço, sendo que na cavidade oral as áreas mais acometidas são a língua, a 
mucosa julgal e o palato. Histologicamente o mesmo pode ser classificado como capilar, 
juvenil, cavernoso e arteriovenoso. Para a realização do diagnostico é importante a 
realização da diascopia, da ultrassonografia e no caso do hemangioma intra-ósseo a 
radiografia. O tratamento da mesma pode ser realizado através da eletrocoagulação, 
aplicação de laser, crioterapia, embolização, cirurgia, escleropatia e administração de 
interferon. Iremos apresentar o relato de caso de uma paciente do gênero feminino, 45 
anos, melanoderma, com queixa principal de “mancha na língua”. Ao exame clinico 
constatou-se uma mancha eritematosa na região de dorso da língua. Como manobra 
semiotécnica foi realizado o exame de vitropressão, o qual foi positivo. Com estes achados 
chegou-se a hipótese diagnóstica de hemangioma. O objetivo desse trabalho é realizar um 
uma revisão de literatura sobre o diagnóstico e tratamento do hemangioma da cavidade 
oral. A revisão de literatura foi realizada através de pesquisas de artigos nos sites PUBMED, 
SCIELO e MEDLINE nos quais tinham três descritores diagnosis, hemangioma e Neoplasm 
publicados nos últimos 10 anos, o resultado obtido com a pesquisa foi de 50 artigos, dos 
quais foram selecionados 10 para a revisão de literatura. 
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RESUMO: 

O nevo melanocítico oral (NMO) é uma lesão de origem congênita ou de desenvolvimento 
bastante incomum, sendo encontrada em cerca de 0,1% da população. Clinicamente, ele se 
apresenta como uma pigmentação focal escurecida que pode acometer qualquer sítio da 
mucosa oral, embora a maioria ocorra no palato. Este trabalho tem como objetivo relatar 
dois casos de NMO com histórias clínicas semelhantes, confrontando seus diagnósticos 
diferenciais com aqueles encontrados na literatura. Para isso, realizou-se uma revisão de 
literatura na banco de dados Pubmed, no período de 10 anos, utilizando os descritores 
“macule melanocytic”, “pigmented nevi”, “melanoma” e “amalgam tatoo”, sendo 
selecionados 12 artigos de língua inglesa de acordo com os critérios de elegibilidade 
préestabelecidos. Duas pacientes do sexo feminino compareceram ao Ambulatório de 
Estomatologia UFC/Sobral apresentando máculas de coloração escurecida em cavidade oral, 
localizadas, em um caso na mucosa jugal direita e no outro em palato. As hipóteses 
diagnósticas levantadas, para o primeiro caso, foi de macúla melanótica, NMO e tatuagem 
por amálgama e para o segundo caso NMO e melanoma. A biópsia foi instituída para 
confirmação dessas hipóteses. Histopatologicamente, observou-se a presença de células 
névicas arranjadas em tecas, caracterizando o NMO, sendo que o primeiro caso tratava-se 
do subtipo composto e o segundo intramucoso. Lesões pigmentadas na cavidade oral são 
raras e quando detectadas devem ser investigadas com base em todos os prováveis 
diagnósticos clínicos a fim de descartar possível malignidade. 

 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO ORAL 

LEIOMIOMA VASCULAR EM PACIENTE PEDIÁTRICO- RELATO DE CASO 

 

AUTOR: MILLENA TELES PORTELA DE OLIVEIRA 

CO-AUTORES: ANA PAULA NEGREIROS NUNES ALVES, FILIPE NOBRE CHAVES, THAMARA MANOELA 

MARINHO BEZERRA 

ORIENTADOR: KARUZA MARIA ALVES PEREIRA 

 

RESUMO: 

Leiomiomas vasculares ou angioleiomiomas representam uma variante dos leiomiomas, que 
são neoplasmas benignos do músculo liso, raros na cavidade oral. Estes se apresentam como 
um nódulo que acomete principalmente indivíduos entre a 4ª e 5ª décadas de vida. O 
objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma criança com 1 ano de idade, com queixa 
principal de um nódulo em região dos dentes anteriores decíduos com evolução de 4 meses 
que gerava desconforto e sangramento. À oroscopia observou-se um nódulo eritematoso, 
penduculado, de superfície lisa, consistência mole, medindo aproximadamente 0,6cm, 
localizado em região de papila incisiva com extensão para face palatina dos dentes 51 e 61. 
O exame radiográfico foi realizado, contudo, sem aspectos imaginológicos. Realizou-se a 
biópsia excisional, com hipóteses diagnósticas de: Granuloma Piogênico e Fibroma. 
Histologicamente evidenciouse fragmento de mucosa oral revestido por epitélio 
pavimentoso estratificado hiperparaceratinizado, exibindo acantose e degeneração 
hidrópica. O tecido conjuntivo era do tipo fibroso e bem celularizado, exibindo feixes  
espessos com predomínio de células fusiformes, algumas volumosas em forma de “charuto”, 
em uma área bem vascularizada. Área focal de infiltrado inflamatório misto também foi 
observado. Análise histoquímica por reação de Masson foi positiva levando a conclusão do 
diagnóstico de Leiomioma Vascular. Atualmente a paciente encontra-se em proservação, 
com 12 meses de acompanhamento sem sinal de recidivas. Assim, ressalta-se a importância 
do exame histopatológico em pacientes pediátricos. 
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RESUMO: 

O Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) representa aproximadamente 92% das neoplasias 
malignas em cavidade oral, localizando-se preferencialmente em regiões de língua e 
assoalho bucal. Acomete principalmente homens com idade acima de 50 anos. Vários CEOs 
têm sido documentados em associação ou precedidos por lesões potencialmente malignas, 
como a leucoplasia. Questiona-se a existência de uma relação evolutiva entre o CEO e os 
graus de displasia epitelial presentes em lesões potencialmente malignas. O objetivo do 
presente trabalho é relatar um caso de um paciente do gênero masculino, de 49 anos de 
idade, leucoderma e normossistêmico que se apresentou ao Serviço de Estomatologia da 
UFC Sobral com queixa principal de uma lesão que não cicatrizava. Ao exame clínico intra-
oral, evidenciou-se a presença de duas lesões; a primeira lesão se caracterizava como uma 
placa eritroleucoplásica, de superfície lisa, contornos não muito bem definidos e tamanho 
de 15mm. A segunda lesão se caracterizava como um nódulo, com coloração 
eritroleucoplásica, consistência endurecida, superfície rugosa, bordas elevadas, contornos 
bem definidos, possuindo 20mm de diâmetro. As hipóteses diagnósticas foram de 
eritroleucoplasia e CEO, respectivamente. Realizou-se procedimento de biópsia incisional e 
os espécimes cirúrgicos foram encaminhados para análise anatomopatológica que teve 
como resultado a presença de uma hiperplasia fibroepitelial com displasia epitelial 
moderada e de um carcinoma epidermóide bem diferenciado. Dessa forma, o paciente foi 
encaminhado ao serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. 
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RESUMO:  

Periodontite agressiva tem sido descrita com relativa frequência em alguns países, inclusive 
no Brasil, onde apresenta uma prevalência de 5,5%. Há relatos de que alguns tipos de 
infecções, dentre elas a periodontite, apresentam um comportamento simétrico ou direita-
esquerda. No entanto, poucos estudos avaliam simetria nas doenças periodontais e estudos 
que englobem periodontite agressiva são incomuns. O objetivo desse estudo caso controle é 
avaliar a existência de um padrão de similaridade direita-esquerda de distribuição dos 
parâmetros clínicos da doença periodontal em pacientes com periodontite agressiva (PAg). A 
amostra consistiu de 53 pacientes diagnosticados com PAg, sendo 20 homens e 33 
mulheres, com média de idade de 29,1 anos . Foram registrados dados de Profundidade de 
Sondagem (PS), Índice de Placa, Índice Gengival, Recessão Gengival e Nível de Inserção 
Clínico (NIC) em 6 sítios por dente. Para a análise, as médias dos dados de PS e NIC foram 
comparados com os análogos contralaterais à nível de sítio e dente, observando-se a 
existência de similaridade entre proximais para as medidas clínicas. Para PS os sítios com 
maior similaridade foram 31 e 41disto-vestibular (com média de 3,5 mm cada um), 
enquanto que para NIC, os sítios mais simétricos foram 42 e 32 mésio-vestibular (4 mm e 
4,09 mm, respectivamente). Portanto, conclui-se que a periodontite agressiva apresenta 
distribuição simétrica na cavidade oral e destaca-se a importância de estudos que permitam 
aprofundar o entendimento sobre esta doença para facilitar o diagnóstico e tratamento o 
mais precoce possível. 
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RESUMO: 

O objetivo deste estudo prospectivo foi determinar a incidência de anomalias dentárias do 
desenvolvimento em população da Região Norte do Brasil, através de análise radiográfica. 
586 radiografias panorâmicas de pacientes com 6 a 45 anos, sem distinção de sexo ou etnia, 
foram selecionadas de atendimentos iniciais ocorridos entre 2013 e 2014 na clínica de 
ortodontia da FACIT em Araguaína, Tocantins. A amostra foi avaliada por dois pesquisadores 
calibrados, considerando: anomalias de número, forma, posição e cronologia de irrupção. Os 
dados foram submetidos à análise estatística (teste qui-quadrado). De acordo com a amostra 
estudada, 42,7% apresentaram anomalias dentárias, sendo mais destacadas as suas 
associações do que as formas isoladas, com maior expressão em pacientes do sexo feminino 
e feodermas na dentição permanente (p<0,05). As anomalias dentárias mais frequentes 
detectadas foram: agenesia (19,1%), inclusão (12,6%), impactação (12,3%), dente 
supranumerário (2,7%), microdontia, dilaceração (2,4% cada) e retenção prolongada de 
decíduos (0,3%). Os casos de agenesia, inclusão e impactação superaram as médias relativas 
enquanto os demais achados corroboraram publicações científicas mundiais. Tais dados 
epidemiológicos valorizam o uso da radiografia panorâmica para o diagnóstico das 
anomalias dentárias e a abordagem regional do tratamento odontológico clínico-cirúrgico. 
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RESUMO: 

O excesso de peso eleva o risco de complicações e resultados adversos na gravidez, além de 
aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. O Objetivo 
desse trabalho foi analisar os dados do estado nutricional das gestantes no município de 
Sobral-Ce. Tratou-se de uma ação do grupo da Vigilância das Doenças crônicas não 
Transmissíveis (DCNT)/Promoção da saúde do Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde na área de Vigilância em Saúde (PET-Saúde VS) onde foram analisados os dados do 
estado nutricional de gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família do município de 
Sobral nos anos de 2013 e 2014. Os dados foram coletados no Sistema de informação da 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Examinou-se o excesso de peso (sobrepeso + 
obesidade) nas quatro macroáreas do município de Sobral, de acordo com os Centros de 
Saúde da Família (CSF) que a compõem, comparando com a média do município e do Brasil. 
Os resultados mostraram que na maioria dos CSFs as gestantes encontram-se com o excesso 
de peso de 2014 superior ao de 2013, além de estarem acima da média de Sobral e 
nacional. O estado nutricional das gestantes possui implicações diretas na saúde materno-
infantil, além de ser um indicador de saúde e qualidade de vida para a mulher e para o 
crescimento do seu filho, assim, é de suma importância que haja uma melhoria na 
assistência pré-natal através da promoção da alimentação saudável, com redução do 
excesso de peso nesse ciclo de vida. 
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RESUMO:  

Quando se desenvolvem ações que abrangem a saúde de escolares, é importante que estas 
sejam de caráter interdisciplinar, garantindo o cuidado integral das crianças. Alguns 
trabalhos evidenciam a relação entre a saúde bucal e o estado nutricional, afirmando que a 
alimentação exerce um importante papel na determinação da saúde bucal. A ação tópica de 
açúcares, em especial a sacarose, pode causar cárie dentária. As deficiências nutricionais no 
período de formação dos dentes são causas de defeitos na sua estrutura dentária, alterando 
sua forma, atuando na quantidade e qualidade da saliva e influenciando no processo de 
formação da cárie dentária. Com o objetivo de investigar os fatores socioeconômicos 
relacionados com excesso de peso e cárie dentária em crianças de 5 anos, bem como a 
relação da cárie dentária com o excesso de peso foi realizada uma avaliação nutricional e um 
levantamento epidemiológico em saúde bucal em 92 crianças na faixa etária de 5 anos em 
duas escolas no município de sobral, uma pública e outra privada. Os resultados mostram 
que a cárie apresenta relação com pior renda, escola pública e não apresenta relação com a 
escolaridade dos pais, enquanto o excesso de peso apresentou relação com maior renda, 
escola privada e maior escolaridade. Cirurgiões-dentistas e nutricionistas apresentam 
importante papel na influência dos hábitos alimentares de seus pacientes sendo parte 
integrante de uma equipe multidisciplinar e devem desencadear ações de promoção e 
proteção á saúde. 
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RESUMO:  

A prevalência da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas 
décadas. Este fato é preocupante, pois a obesidade, além de doença, é considerada também 
um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 
Hoje, as pessoas deixaram de movimentar-se e não gastam as calorias que ingerem e, por 
isso, acumulam peso. O objetivo deste estudo foi investigar as práticas alimentares de 
escolares e analisar as diferenças entre o consumo em crianças com diferentes condições 
socioeconômicas. Foram analisadas 92 crianças, entre quatro e seis anos de idade, sendo 34 
estudantes da escola particular e 58 estudantes da escola pública. Tratou-se de um estudo 
transversal, no qual foi aplicado um questionário aos responsáveis das crianças, o qual 
buscava investigar a frequência semanal de ingestão de alimentos, baseado no formulário de 
consumo alimentar utilizado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). 
Observou-se que o consumo de frutas, cinco vezes por semana, que é considerado um fator 
de proteção para DCNT, se dá em maior frequência na escola pública com 65,5% das 
crianças avaliadas e naqueles que apresentaram menor renda familiar. Já o consumo de 
batatas fritas e salgados acontece mais frequentemente em alunos do ensino privado, e com 
maior renda sendo de 85,3% e 65,5% na escola pública. Assim, ressalta-se a importância da 
implementação de estratégias de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas, tanto para 
os escolares quanto para seus responsáveis, para que se possa deter o crescimento dessas 
doenças no País. 
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RESUMO: 

 Os profissionais da limpeza estão expostos a diversos riscos ocupacionais, sendo eles: 
físicos, químicos,biológicos, ergonômicos e de acidente. Nesse contexto, essa pesquisa teve 
como objetivo analisar as características do processo de trabalho dos profissionais da 
limpeza urbana de Sobral. Aplicou-se um questionário de caracterização sócio demográfico e 
ocupacional à 117 trabalhadores, incluindo as variáveis: sexo, idade, tempo de trabalho, 
carga horária diária, uso de EPI, disponibilidade de EPI pela instituição, e informações sobre 
os riscos aos quais estão expostos. Predominou o sexo masculino, com idade média de 40 
anos. Com relação ao tempo de trabalho, 37% trabalham com tempo inferior a 2 anos, com 
carga horária de 40 horas semanais. Sobre o uso de EPI, 94% utilizam, dentre eles: luva, 
uniforme, máscara, bota, óculos e boné, e com menor frequência, protetores auditivos. 
Sobre a disponibilidade de EPI pela instituição, 96% afirmaram receber. Apenas 24% dos 
entrevistados receberam treinamento inicial e 72% deles receberam informações sobre os 
riscos existentes. Os profissionais estão expostos a vários riscos, mesmo com a utilização 
dos EPIs, sobretudo visto que nem todos os profissionais utilizam. Além disso, observou-se a 
falta de treinamento adequado, essencial para a prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais. Conclui-se, que, para promover e manter a saúde desses profissionais deve-se 
combater os fatores nocivos no trabalho, assim como manter tais trabalhadores cientes dos 
riscos ocupacionais que estão submetidos e de suas formas de prevenção. 
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RESUMO: 

A gengiva ceratinizada apresenta consistência firme, cor rósea, e é firmemente ligada ao 
periósteo do osso alveolar subjacente. A presença de uma faixa adequada de mucosa 
ceratinizada está associada à saúde periodontal, suporta eventuais traumas associados à 
impacção alimentar e escovação e protege a gengival livre das tensões musculares e freios. 
Sua largura deve possuir no mínimo 3mm a mais do que a margem gengival livre. As áreas 
com estreita faixa de mucosa ceratinizada são mais propensas ao aparecimento de 
recessões gengivais e consequente sensibilidade dentinária. Estudos mostram que áreas 
com uma mínima faixa de mucosa ceratinizada apresentam constantes sinais clínicos de 
inflamação, com aumento do fluído gengival, mesmo na ausência de placa dental. Um dos 
procedimentos que podem ser utilizados para aumentar a faixa de mucosa ceratinizada é o 
Enxerto Gengival Livre, pois é um meio eficaz para alargar a faixa de mucosa ceratinizada 
proporcionando estabilização e a saúde da margem gengival do dente. O presente relato de 
caso tem como objetivo apresentar esse procedimento em uma paciente do gênero 
feminino, 27 anos de idade, que apresentava hipersensibilidade dentinária e presença de 
recessão gengival acentuada com ausência de mucosa ceratinizada na região do dente 43. 
Após 4 meses, foi possível notar a melhora na saúde periodontal e diminuição da 
sensibilidade dentinária. 
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RESUMO:  

Cisto paradentário é uma lesão odontogênica de origem inflamatória associado à coroa de 
3° molar inferior, vital, semi-erupcionado e com histórico de pericoronarite. Inicia-se pela 
entrada de estímulos inflamatórios pelo sulco gengival do dente envolvido, havendo a 
proliferação do folículo dental. Radiograficamente apresenta uma radiolucidez unilocular, 
bem delimitada, adjunta à face distal do dente, em poucos casos afeta a face mesial. Pode 
provocar sintomatologia dolorosa e inchaço na área afetada. O tratamento, quando 
envolvendo 3° molar, é a enucleação cística e exodontia, nos casos que envolvem os 1° e 2° 
molares, o tratamento deve ser conservador, com a enucleação da lesão e 
acompanhamento do processo eruptivo. Essa lesão possui bom prognóstico e baixa recidiva. 
O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente que procurou o Serviço de Cirurgia 
com queixa no 3° molar inferior semi-irrompido. Observou-se sinais de inflamação e relato 
de um quadro de pericoronarite prévio, o exame de imagem apresentou uma área 
radiolúcida unilocular na distal do dente, não apresentando reabsorção dentária. Foi 
realizada cirurgia sob anestesia local em que consistiu da exodontia do dente, seguido da 
enucleação da lesão. O material foi enviado ao exame histopatológico no qual após 
correlação dos achados clínicos, de imagem e microscópicos foi definido o diagnóstico final 
de cisto paradentário. Atualmente o paciente encontra-se com 2 anos de pós-operatório, 
sem sinais clínicos ou radiográficos de recidiva. 
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RESUMO: 

Adenoma pleomórfico é uma neoplasia benigna de glândula salivar, com localização mais 
freqüente na região de palato, apresenta predileção pelo sexo feminino e faixa etária entre 
30 e 60 anos. Clinicamente pode apresentar aumento de volume firme, indolor e 
crescimento lento, sendo tratado com excisão cirúrgica. O objetivo desse trabalho é 
apresentar um caso de um paciente do sexo masculino, 28 anos, apresentando discreta 
dispnéia e disfagia com alteração da fala, devido ao tumor em região de palato com cerca de 
4,5 cm, firme a palpação, sem áreas de ulceração, assintomático e tempo de evolução de 5 
anos. A tomografia computadorizada revelou uma lesão nodular expansiva sólida e 
heterogênea, acometendo a região de palato duro e mole, determinando remodelamento 
ósseo do palato duro, com manutenção do arcabouço ósseo, sem invasão para cavidade 
nasal e seio maxilar. Optou-se por exérese da lesão. Antes da cirurgia, foi confeccionada uma 
placa palatina, para auxiliar na cicatrização. No transoperatório, a lesão estava encapsulada 
e foi dissecada do palato. Manobras de hemostasia e plastia do excesso tecidual da mucosa 
palatina foram realizadas, seguidas de sutura com fio reabsorvível auxiliando a estabilização 
dos planos teciduais e hemostasia. Cimento cirúrgico sem eugenol foi aplicado sobre placa 
palatina, que permaneceu por 10 dias. O resultado histopatológico da peça cirúrgica 
confirmou o diagnóstico primário. Após 1 ano de acompanhamento, não há sinais de 
recidiva, apresentando boa cicatrização da área operada com melhora da fonação e das 
funções mastigatória e respiratória. 
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RESUMO: 

Os bisfosfonatos são medicamentos amplamente administrados a pacientes portadores de 
metástases tumorais em tecido ósseo e a pacientes com osteoporose. A droga reduz a 
reabsorção óssea, estimula a atividade osteoblástica, assim como inibe o recrutamento e 
promove a apoptose de osteoclastos. A associação entre o uso dos bisfosfonatos e uma 
forma peculiar de osteonecrose dos maxilares tem sido relatada, principalmente, em 
pacientes submetidos à exodontias. Na literatura, não há relatos de um tratamento eficaz 
para a enfermidade, porém o uso de antibióticos por um longo período parece apresentar os 
melhores resultados. Pensando na dificuldade de tratamento e o risco representado pelas 
intervenções cirúrgicas dos maxilares, pacientes que serão submetidos ao uso de 
bisfosfonatos devem passar por um criterioso exame odontológico, e todos os 
procedimentos cirúrgicos necessários devem ser realizados previamente ao início da terapia 
com o medicamento. O presente trabalha objetiva relatar o caso clínico de uma paciente do 
gênero feminino, 65 anos, que fazia uso de bifosfonatos orais por aproximadamente 10 
anos, que apresentou-se ao Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo facial com área de exposição 
óssea espontânea na região mandibular direita, com sintomatologia dolorosa extensa, 
dignosticada como osteonecrose espontânea por uso de bifosfonatos. São discutidos os 
aspectos relativos à etiopatogenia dessa condição, além das possibilidades terapêuticas e 
prognósticos apresentadas para o caso em questão. 
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RESUMO: 

O transplante dentário autógeno refere-se a implantação de um dente autólogo posicionado 
em um novo alvéolo. O sucesso de tal procedimento depende de fatores associados à 
técnica cirúrgica e ao dente a ser transplantado, tais como: estágio de formação radicular, 
ausência de lesão inflamatória aguda no leito receptor e ausência carga mastigatória 
excessiva,. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso de transplante autógeno 
realizado pela técnica imediata em um paciente do sexo masculino, 15 anos, que 
compareceu à Clínica de CTBMF da Universidade Federal do Ceará –Campus Sobral. Ao 
exame intra-bucal constatou-se a presença de extensa lesão cariosa no dente 36, indicativo 
de exodontia. O exame radiográfico do dente 38 evidenciou condições satisfatórias para 
realização do transplante do terceiro molar para o alvéolo do primeiro molar. Com o 
consentimento do responsável, foi extraído o dente 36 e inserido o dente 38 no novo 
alvéolo em uma única sessão. Nas consultas de acompanhamento o paciente evoluiu dentro 
da normalidade, sendo os parâmetros de grau de mobilidade dentária, neoformação óssea e 
radicular avaliados radiograficamente foram compatíveis com sucesso clínico. Os resultados 
do presente trabalho demonstram que o transplante autógeno é uma opção viável e de 
baixo custo para estabelecer uma adequada reabilitação oral, dispensando a intervenção 
através de implantes dentários ou próteses fixas, já que os mesmos não são totalmente 
indicados para pacientes muito jovens, pois os mesmos ainda estão em processo de 
crescimento ósseo. 
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RESUMO: 

A obtenção de estética por meio de tratamento reabilitador utilizando prótese total tem 
demonstrado cada vez mais a sua extrema importância e envolve vários fatores que, quando 
em conjunto, proporcionam uma maior harmonia dentária e facial. Durante a reabilitação 
com prótese total diversos procedimentos clínicos são necessários e para que um bom 
resultado seja alcançado, e vários aspectos deverão ser observados, desde o correto ajuste 
do plano de cera, correta seleção e montagem dos dentes levando-se em consideração o 
biótipo do paciente, e da escolha da cor da gengiva. Além disso, a opinião do paciente em 
cada uma destas etapas é imprescindível. Este trabalho tem por objetivo descrever o passo a 
passo dos procedimentos clínicos para a confecção de uma prótese total de um caso clínico, 
no qual a estética era a queixa principal do paciente. Seguindo um correto protocolo clínico 
de confecção de prótese total juntamente com um cumprimento cauteloso dos requisitos 
estéticos, principalmente no que diz respeito à seleção dos dentes artificiais e anseios do 
paciente. Diante disso, obteve-se sucesso e satisfação do paciente, uma vez que o protocolo 
clínico para a confecção e a instalação da prótese total foi realizado de forma cuidadosa pelo 
profissional, observando a retenção, estabilização, oclusão, fonética e estética. 
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RESUMO: 

Dentes anteriores escurecidos comprometem a estética do sorriso. A realização de facetas 
estéticas diretas em resina composta permite a recuperação estética de forma conservadora 
de dentes com tratamento endodôntico que apresentam alteração cromática e não 
respondem satisfatoriamente às técnicas de clareamento dental. O Objetivo desse caso 
clínico é restabelecer a estética e função dos elementos dentários envolvidos, incluindo 
concomitantemente duas estratégia diferentes para a reabilitação de dentes escurecidos. Os 
elementos dentais 11 e 21 foram submetidos ao clareamento não vital, onde não houve 
resposta significativa, havendo a necessidade de harmonia e reanatomização dos elementos 
realizou-se faceta direta com resina composta. O referido caso obteve melhora na estética 
do sorriso recuperando a cor e alinhamento dentário. 
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RESUMO: 

Trata-se de um relato de experiência realizado no Programa de Educação pelo Trabalho em 
Saúde na área de Vigilância em Saúde (PET-Saúde VS). A ação foi realizada pelo grupo que 
trata da Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)/Promoção da saúde. O 
objetivo da atividade foi analisar os dados do estado nutricional de crianças, adolescentes, 
adultos e gestantes beneficiários do Programa Bolsa Família do município de Sobral. A ação 
teve dois momentos: no primeiro, por meio de dados obtidos do SISVAN (Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional), foram elaborados gráficos na qual a variável excesso de 
peso foi analisada. Examinou-se essa variável nas quatro macroáreas do município de 
Sobral, de acordo com os Centros de Saúde da Família (CSF) que a compõem, comparando 
com a média do município e do Brasil. No segundo momento, aconteceu a retroalimentação, 
que corresponde ao retorno dos integrantes do grupo aos CSFs, com a finalidade de 
informar, discutir e empoderar os trabalhadores da saúde sobre o Estado Nutricional da 
população daquele território. A realização desta atividade nos trouxe grandes resultados. 
Fomos apresentados a uma nova realidade, na qual se nota que os índices de sobrepeso e 
obesidade, estão altos e acima do país. Ao término da ação pudemos perceber a 
importância de tal atividade, tantos para os acadêmicos como para os profissionais da saúde 
que estiveram presente na retroalimentação, pois a contextualização e a problematização 
dos problemas nutricionais e de excesso de peso nos CSFs podem gerar estratégias mais 
plausíveis e mais efetivas. 
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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A disciplina Escultura Dental vem contando com a inovadora estratégia de 
avaliar e potencializar o conhecimento dos alunos de forma prazerosa e interativa. A 
aplicação de jogos computadorizados é feita semanalmente com os alunos, sob o olhar de 
monitores e professores. OBJETIVO: Relatar vantagens e desvantagens da aplicação de jogos 
computadorizados no processo ensino-aprendizado na Disciplina Escultura Dental. MÉTODO: 
Elaboração de jogos transmitidos aos alunos via apresentação de slides, com a sala dividida 
em dois grupos e a competição é realizada entre as equipes. Foram aplicados dois tipos de 
jogos diferentes: “Show do Escultor”, que consiste em uma série de perguntas e respostas 
com cinco alternativas e que dá ao grupo algumas dicas em relação às respostas corretas, e 
o conhecido “Jogo da Memória”, cujo par é formado por uma característica de um dente e o 
desenho do mesmo. Os jogos são formulados e aplicados pelos monitores e professores e 
têm função de avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos e estimulá-los a estudar o 
conteúdo. RESULTADOS: A aplicação dos jogos foi realizada sem intercorrências. A maioria 
dos alunos participou ativamente, porém alguns agiram com timidez. O momento de 
interação contribuiu positivamente para a relação entre alunos, monitores e professores. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados com relação ao ensino-aprendizagem apresentaram-
se positivos à medida que foi percebido o estímulo no estudo prévio movido pela 
concorrência entre os grupos. No entanto, ainda é negativo o fato disso estar vinculado à 
pontuação. 
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RESUMO: 

A educação em saúde bucal tem um papel-chave na família, pois introduzindo hábitos de 
higiene no inicio da vida consequentemente ha uma melhora na qualidade de vida. As ações 
de prevenção e promoção da saúde bucal deverão ser integradas a todas as práticas de 
saúde coletiva ,visando reduzir fatores de riscos. O objetivo do presente trabalho é relatar a 
experiência dos acadêmicos de odontologia que estão do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde/Vigilância, na realização de uma atividade de educação permanente, 
sobre saúde bucal, para as mães sociais na estratégia trevo de quatro folhas, que trabalho na 
redução da mortalidade materna e infantil no município de sobral. Trata-se de um relato de 
experiência de uma oficina realizada no mês de Outubro de 2014.A ação foi direcionada 
para as mães sociais, que são mulheres da própria comunidade que prestam serviços de 
cuidado na estratégia, totalizando assim 30 mulheres. Os temas abordados foram: higiene 
oral, cárie precoce, nutrição, pré-natal odontológico. Usamos objetos que caracterizavam o 
tema em questão, slides, dinâmicas. Observou-se que a realização da oficina proporcionou a 
disseminação de informações importantes para o aprendizado dessas mulheres que servirão 
para sua vida profissional como também pessoal. Além disso, possibilitou dar visibilidade a 
importância da saúde bucal para o fortalecimento das praticas de ensino da estratégia trevo 
de quatro folhas. Percebeu-se que a educação em saúde bucal deve ser uma ação coletiva, 
onde exista um envolvimento da família junto com os profissionais comprometidos com a 
promoção da saúde. 
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RESUMO: 

A confecção de objetos para aprendizagem, caracterizados por qualquer entidade digital ou 
não digital que possa ser referenciada e reutilizada em atividades de aprendizagem com fins 
didático-pedagógicos e com argumentos metodológicos, têm sido colocadas como uma 
ferramenta no processo ensino-aprendizagem que auxiliem o aluno na compreensão de 
técnicas que muitas vezes é de difícil compreensão através de métodos tradicionais. Para 
tanto, o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem através da realidade aumentada 
muitas vezes é necessário nas disciplinas laboratoriais pré-clinicas do curso de Odontologia, 
já que o uso desse material acaba por propiciar novas formas de aprendizado, onde todo 
esse novo conteúdo é elaborado de maneira a estimular o aluno de diversas formas. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar uma destas ferramentas didáticas para a 
utilização no laboratório pré-clínico da disciplina de Dentística Laboratorial através da 
reprodução de preparos cavitários em escala aumentada. Desta forma, confeccionou-se um 
macromodelo da hemiarcada superior fazendo-se uso de silicone industrial de duplicação, 
cera odontológica e resinas acrílicas. As disciplinas esperam conseguir melhorar o ensinoa-
prendizagem através do emprego do macromodelo favorecendo assim uma melhor 
visualização e compreensão dos procedimentos a serem realizados nas estruturas dentais 
estudadas. 
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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 susceptível a infecções oportunistas e neoplasias malignas. Estima-se 
que 757.042 casos tenham sido contabilizados no Brasil desde o início da epidemia e que 
278.306 óbitos tenham sido identificados até dezembro de 2013. Contudo, os primeiros 
sinais clínicos da imunodeficiência associados ao HIV aparecem com frequência, na cavidade 
oral, o que dá ao cirurgião-dentista um papel importante no reconhecimento precoce da 
doença e no tratamento desse grupo de pacientes. O projeto “Sorriso Positivo” objetiva 
aprimorar os conhecimentos sobre HIV/AIDS entre acadêmicos de Odontologia da 
UFC/Sobral e estabelecer uma parceria com a Rede de Solidariedade Positiva para a 
promoção de saúde bucal nos indivíduos afetados pelo HIV/AIDS. As atividades do projeto 
ocorrem na Casa de Apoio Madre Ana Rosa Gattorno com ações educativas e motivacionais 
sobre os cuidados com a higiene bucal; visitas e exames clínicos realizados nos pacientes 
soropositivos internados na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, e atendimento 
odontológico realizado no CEO-Municipal. Essas medidas educativas e assistenciais 
certamente têm impacto significativo na vida desses indivíduos, e contribuem para uma 
atenção redobrada com a higiene bucal e no tratamento das possíveis lesões decorrentes da 
supressão imunológica causada pelo vírus e reações adversas dos medicamentos, 
promovendo benefícios para o paciente em relação ao seu tratamento. 
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RESUMO: 

A procura por recursos para otimizar o processo ensino-aprendizagem em odontologia é 
uma constante. O uso da tecnologia é fundamental, mas em uma profissão em que o 
desenvolvimento das habilidades manuais é imprescindível, a utilização de manequins de 
resina acrílica pode facilitar o fluxo de informações e a compreensão dos conteúdos 
expostos em sala de aula, especialmente procedimentos clínicos irreversíveis para a 
confecção de próteses fixas. A utilização de macro modelo apresenta com maior clareza 
detalhes e características dos preparos protéticos coronários e intrarradiculares. O objetivo 
deste trabalho foi produzir um macro modelo para reforçar o ensino das disciplinas 
laboratoriais e clínicas de prótese fixa. Foi desenvolvido uma matriz retangular com cera 07 
(ASFER, São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil) com dimensões de 7x7x17cm (altura x largura 
x comprimento) em que foram acoplados macro dentes pré-fabricados de resina industrial. 
Esta matriz foi duplicada com pasta de silicone industrial (oticrel otilio, Fortaleza, Ceará, 
Brasil). Os macro dentes foram replicados em resina acrílica (VIPI, Pirassununga, São Paulo, 
Brasil) e em seguida incorporados a uma base de resina acrílica transparente. Os dentes 
replicados foram desgastados para ilustrar formas específicas de preparos protéticos. 
Conclui-se que a confecção de macro modelo promoveu uma significativa melhora na 
qualidade do ensino, incrementando de forma didática a abordagem de um tema complexo 
e que envolve riscos irreversíveis à saúde dos pacientes. Palavras-chaves: ensino, prótese e 
modelo. 
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RESUMO: 

O cirurgião-dentista tem o importante papel de ampliar o acesso da população brasileira às 
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Para conseguir ampliar esse 
acesso ele pode se utilizar de ações individuais (atendimentos clínicos) e ações coletivas 
(visitas domiciliares, educação em saúde). O objetivo do nosso trabalho é relatar as ações 
coletivas desenvolvidas no território do CAIC, em Sobral – CE.. Trata-se de um relato de 
experiência desenvolvido por alunos do curso de odontologia, UFC-Sobral durante a 
disciplina de saúde coletiva. Foram realizadas visitas domiciliares a três famílias, onde em 
uma delas havia um idoso restrito ao lar. Realizou-se, ainda, atividades de grupos com 
idosos, adultos e crianças. A atividade de educação em saúde que ocorreu no CRAS, baseou-
se na pedagogia da problematização, onde foi abordado higiene oral e a importância da 
prevenção do câncer de boca, para um público de 25 participantes. As ações coletivas 
desenvolvidas pelo cirurgião-dentista estabelecem um vínculo com a comunidade em que 
está atuando, trazendo uma melhor convivência e facilitando o acesso de ambas as partes. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO 
PAINEL QUINTA FEIRA 

BANCA 4 
 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO PAINEL 

INFILTRAÇÃO DE RESINA COMO TRATAMENTO DE CÁRIE INCIPIENTE E 
TRATAMENTO ESTÉTICO DE MANCHAS BRANCAS  

 

AUTOR:  LUCYALDA DE CARVALHO E ARAÚJO  

CO-AUTORES: EZEQUIAS COSTA RODRIGUES JÚNIOR  

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY  

 

RESUMO: 

De forma antagônica, a grande incidência da cárie dental e a corrida pela estética perfeita 
são focos da Odontologia nos dias atuais. O tratamento de cáries incipientes e manchas 
brancas se entrelaçaram na descoberta atual, pela DMG, de uma resina infiltrante chamada 
Icon®. Este trabalho tem por objetivo analisar, através de uma revisão de literatura, a 
infiltração como uma nova alternativa a tratamentos de cárie incipiente e tratamento 
estético. A resina é altamente fluida e penetra no esmalte bloqueando as passagens de 
difusão dos ácidos cariogênicos, promovendo o ataque às cáries no início em áreas 
proximais difíceis de alcançar e em superfícies lisas. No entanto, como esse material tem um 
índice de refração muito parecido com o do esmalte do dente, percebeu-se que as manchas 
brancas tornavam-se imperceptíveis, gerando um efeito “camaleão”. A vantagem é que não 
há nenhum desgaste da superfície do esmalte. A partir desta descoberta a infiltração de 
resina passou também a ser utilizada como tratamento estético de manchas brancas. De 
acordo com a análise dos artigos pode-se perceber que o Icon® (DMG) obteve bons 
resultados nas pesquisas e, assim, conseguiu boa aprovação. Entretanto, há pouco 
conhecimento dessa técnica pelos cirurgiões-dentistas. Somado a isso, o elevado preço pode 
influenciar na escolha deste tipo de tratamento. Contudo, podemos concluir que o 
tratamento microinvasivo é uma alternativa viável para cáries interproximais e tratamento 
de manchas brancas quando bem indicado por ser um método fácil, indolor, onde não se 
perde tecido saudável desnecessariamente. 
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RESUMO: 

Atualmente, a saúde bucal subtraiu o conceito restrito de estudos realizados somente na 
cavidade oral ultrapassando a prática odontológica e fazendo parte essencial na qualidade 
da saúde sistêmica. As políticas de saúde bucal indicam que ainda não há tratamento 
odontológico eficiente durante o pré-natal, tendo em vista que gestantes fazem parte de um 
grupo de pacientes que requerem atenção especial no que diz respeito as suas mudanças 
físicas e psicológicas. Dessa forma, o intuito deste trabalho foi analisar quais as dificuldades 
no tratamento odontológico em gestantes, as principais causas de cáries e outras injúrias 
adjacentes e a eficácia dos métodos preventivos. Para tanto, foi realizada uma revisão de 
literatura publicada no período de 2005-2015 nas bases de dados eletrônicos 
PubMed|Medline, Lilacs e SciElo utilizando-se as palavras-chave: cárie, gestantes, 
odontologia. A análise dos artigos revelou números consideráveis de gestantes que possuem 
conhecimento sobre a constância de bons hábitos alimentares, a evasão de hábitos 
tabágicos e à consultas durante a gravidez, principalmente durante o segundo trimestre de 
gestação. Porém, a falta de informação e as dificuldades sociodemográficas constituem o 
cotidiano de grande números de gestantes com injúrias odontológicas, tendo em vista que 
muitos fatores podem influenciar nos métodos preventivos, sendo impreterível a utilização 
de algumas medidas de saúde pública para abranger o maior número de pacientes com 
características de risco temporárias. 
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RESUMO: 

A preocupação com a cárie na primeira infância já existe há muito tempo. De acordo com 
relatos na literatura, desde 1929 há, no Brasil, ações de promoção da saúde oral com foco 
na primeira infância. Para realização do presente trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica 
nos bancos de dados virtuais BIREME e PUBMED, foram selecionados 13 artigos 
relacionados com o tema. Foi observado que os principais fatores de risco estão 
relacionados a não correta higienização, bem como os hábitos alimentares, como uso de 
mamadeira antes de dormir ou durante o sono. Tais estudos foram complementados com 
educação dos pais a respeito da importância da higiene oral, da orientação de que a 
amamentação noturna deve ser procedida de higiene equivalente e da indicação de dieta 
com menos açúcar. Apesar de não saberem tudo a respeito do assunto, ficou claro que os 
pais estão procurando mais atendimento odontológico preventivo para seus bebês, mas a 
cárie na primeira infância ainda continua tendo um relevante percentual nos atendimentos 
odontopediátricos. Concluiu-se que os pais estão mais interessados em procurar o 
atendimento odontológico desde cedo, mas ainda sabem muito pouco sobre o cuidado da 
higiene oral da criança. Isso mostra que o cirurgião dentista é um importante aliado no 
combate à carie na infancia, portanto a procura por conscientizar os pais sobre os fatores de 
risco para evitar o aparecimento de cárie na tenra idade deve ser objetivo principal dos 
profissionais de saúde bucal, principalmente os profissionais da atenção primaria em saúde. 
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RESUMO: 

O Bruxismo é considerado uma parassonia, mas também um hábito parafuncional 
predisponente da disfunção temporomandibular. Quando o quadro clínico se dá durante o 
sono ele é chamado de bruxismo do sono (BS), do contrário é denominado bruxismo de 
vigília (BV). O BV e o BS são considerados entidades diferentes por ocorrerem em estados 
fisiológicos distintos com diferentes etiologias e abordagens terapêuticas. O BS se manifesta 
através de ranger ou apertamento dentário, podendo estar associado ao despertar. 
Afetando de 3 a 20% da população adulta é reconhecido, atualmente, como um distúrbio de 
movimento relacionado ao sono. Vale lembrar que estruturas do sistema estomatognático 
podem ser comprometidas pela parafunção: os dentes através do desgaste, o periodonto 
através da perda óssea e do abalo dentário ou as articulações temporomandibulares através 
de inflamação e dor. A etiologia do bruxismo não é totalmente conhecida, mas considera-se 
ser multifatorial e estar relacionada ao sistema nervoso central, especialmente induzidas por 
estresse e outras contribuições psicológicas. Parece haver consenso, no entanto, de que não 
há provas de que características oclusais estejam associadas ao bruxismo. Conclui-se que 
não existe um tratamento definitivo, mas o cirurgião-dentista é importante para diminuir as 
consequências no sistema estomatognático com seus conhecimentos em realizar um 
diagnóstico precoce e prevenir os problemas à ele associados. 
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RESUMO: 

O sono é um estado fisiológico cíclico, considerado necessidade universal dos humanos.A 
interrupção do sono e os distúrbios do sono (DS) não apenas exercem um grande impacto 
sobre o bem-estar de um indivíduo e sua qualidade de vida como, também, podem ter 
consequências significativas em diversas áreas da saúde pública.Portanto, o objetivo do 
presente trabalho é avaliar os principais distúrbios relacionados ao sono, e enfatizar o papel 
do cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento dessas desordens.Para tanto, realizou-se 
buscas em bases de dados computadorizadas, tais como PubMed, Lilacs e Scielo, utilizando 
as palavras-chaves “Sleep Disorders” e “dentistry and sleep”. Os artigos selecionados foram 
àqueles relacionados com ensaios clínicos, publicados em idioma inglês ou português, nos 
últimos 10 anos. Foram encontradas, de início,11 referências.Através de análise de títulos e 
resumos, seguidos de critérios de inclusão e exclusão, 5 artigos foram elegidos.Os 
problemas relacionados ao sono de maior relevância são: Insônias; Distúrbios respiratórios 
do sono; Hipersonias; Distúrbios do movimento noturno; Parassonias.Os Cirugiões - 
Dentistas podem atuar: nas insônias relacionadas à doença, na síndrome da apneia 
obstrutiva do sono (SAOS), no bruxismo relacionado ao sono e nos demais por meio da 
identificação e correto encaminhamento dos pacientes.A interrupção e/ou privação do sono 
devido aos DS, podem provocar efeitos fisiológicos adversos que interferem 
significativamente na qualidade de vida dos pacientes,não devendo ser subdiagnosticados 
ou tratados com negligência. 
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RESUMO: 

O articulador é um equipamento cada vez mais presente no dia a dia do cirurgião dentista. 
Hoje é um elemento indispensável no diagnóstico e plano de tratamento em várias 
especialidades odontológicas. Embora, sua utilização por alguns profissionais seja evitada 
por diversos fatores, como o não conhecimento do manuseio ou técnica de utilização muito 
complexa, por exemplo. O articulador semi-ajustável trata-se de um equipamento que visa 
reproduzir o relacionamento entre os arcos da maneira mais real possível, e para tal é 
necessário que as manobras que implicam nessa transferência sejam as mais precisas. Os 
fatores associados com a escolha desse tipo de instrumento são múltiplos, e talvez o mais 
importante esteja relacionado com a filosofia do desenvolvimento e da correção criteriosa 
da oclusão. O presente trabalho visa demonstrar uma técnica simplificada de utilização 
desse equipamento em casos de reabilitações removíveis, que consiste na utilização de 
silicone para a realização dos registros do arco facial e o registro maxilo-mandibular. Esta 
técnica possibilita uma redução no número de sessões clínicas, tem fácil aplicabilidade e 
custo acessível. Portanto, pode-se concluir que a técnica simplificada pode ser bem indicada 
para o registro em casos de reabilitações removíveis, pois auxilia o cirurgião dentista no 
manuseio do articulador semi-ajustável, aliando economia de tempo e comodidade ao 
paciente. 
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RESUMO: 

A Xerostomia é caracterizada por uma sensação subjetiva de boca seca, que frequentemente 
está associada à hipofunção de glândulas salivares, as quais são compostas por um sistema 
de ductos e ácinos que controlam respectivamente, a excreção da saliva e a síntese dos 
componentes salivares. Quando há desequilíbrio na microbiota ou quando há deficiência 
imunológica do paciente o sistema de ductos pode servir como canal de entrada para 
microorganismos que podem causar infecções nas glândulas salivares. Dentre as principais 
condições sistêmicas que afetam a eficiência imunológica está a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que é caracterizada pela redução de linfócitos TCD4+, o 
que pode levar às infecções oportunistas. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a relação da Xerostomia com a AIDS.Para tanto, realizou-se pesquisa em base de 
dados eletrônica (PUBMED) usando as palavras-chave “HIV seropositivepatients” e 
“Xerostomia”. Foram encontrados 29 trabalhos, mas somente 2 faziam uma associação 
direta entre Xerostomia e Pacientes HIV soropositivos. Esses estudos demonstraram que os 
indivíduos HIV soropositivos têm redução significativa do fluxo salivar. O presente trabalho 
ressalta ainda, o papel importante do cirurgião – dentista na detecção precoce da AIDS bem 
como a sua importância em resgatar e manter a ótima saúde bucal, levando a uma melhor 
qualidade de vida dos pacientes afetados. Palavras- chave: xerostomia, microrganismos, 
AIDS. 
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RESUMO: 

Neoplasia maligna se refere a um grupo de mais de 100 doenças que apresentam o 
crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos vizinhos. Houve um 
aumento no número de pesquisas buscando encontrar novas formas de diagnóstico tumoral 
nos últimos anos; a detecção precoce de câncer pode facilitar o tratamento. Esse estudo é 
fundamental devido ao potencial de diagnóstico tumoral em sua composição. Assim, 
objetivou-se investigar a produção científica sobre saliva como meio de diagnóstico de 
câncer. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados “PubMed”, de 
artigos de janeiro de 2010 a janeiro de 2015. Foram utilizados os descritores “Saliva” AND 
“Tumor Biomarkers”; resultando em 229 artigos, categorizados de acordo com a neoplasia 
estudada, os biomarcadores avaliados e seus métodos de detecção. Após análise, pesquisas 
revelaram altos níveis de certos biomarcadores tumorais na saliva de pacientes com câncer 
em comparação com pacientes sadios, como o Carcinoma Epidermóide Oral (altos níveis de 
TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-8). Ademais, a saliva se sobressai no auxílio de diagnóstico de doenças 
por oferecer vantagens como a coleta não invasiva, fácil armazenamento, baixo custo e 
efetividade em grandes populações. Após análise dos estudos encontrados, notou-se que 
pesquisas envolvendo proteômica e peptidômica salivar se mostraram promissoras na 
compreensão dos marcadores tumorais, o que poderá permitir a sua utilização no 
diagnóstico precoce de neoplasias malignas. 
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RESUMO: 

O líquen plano é uma desordem mucocutânea inflamatória, de etiologia ainda incerta, mas 
com evidências de associação a uma resposta imune celular mediada, que acomete pele e 
mucosas, principalmente mucosa oral. A reação liquenóide (RL) também pode acometer a 
cavidade oral, assemelhando-se clinicamente ao líquen plano oral (LPO), porém são 
desencadeadas por agentes etiológicos sistêmicos ou tópicos (materiais metálicos 
restauradores, resinas e drogas). Histopatologicamente, o LPO apresenta características 
típicas, porém não específicas, podendo ser encontrada também na RL. O presente trabalho 
tem por objetivo realizar uma revisão de literatura acerca dos principais indicadores clínicos 
e laboratoriais para o correto diagnóstico de LPO ou RL. Foi realizado levantamento nas 
bases de dados Pubmed com uso dos descritores “lichenplanus” e “lechenoidreactions”, 
sendo selecionados artigos de língua inglesa nos últimos 5 anos. Observou-se que um 
determinado protocolo deve ser seguido para o correto diagnóstico dessas lesões, sendo 
necessário, portanto, uma anamnese cuidadosa e detalhada. Além disso, deve haver um 
processo de integração entre o patologista e o clínico a fim de se aliar os achados clínicos e 
laboratoriais. O tratamento para o LPO inclui principalmente o uso de corticosteroides, 
enquanto que para a RL a remoção do fator causal é mandatória. Faz-se necessário a correta 
distinção entre estas patologias a fim de se aplicar uma abordagem terapêutica direcionada 
e eficaz. 
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RESUMO: 

O presente estudo teve por objetivo avaliar, in vivo, a precisão de dois localizadores 
eletrônicos foraminais (LEFs) Root ZX Mini (RZXm) e Apex ID (AID);ainda, determinar a 
ocorrência de sobre medições nas leituras realizadas pelos dois dispositivos. Utilizou-se 22 
dentes com indicação de exodontia; somente dentes com polpa viva e ápice completo foram 
incluídos na amostra que correspondeu a 24 condutos. Após anestesia, isolamento absoluto, 
acesso coronário e pré-alargamento (S1 e Sx) os comprimentos dos 24 canais radiculares 
foram determinados eletronicamente alternando-se os dois LEFs. Todas as odontometrias 
eletrônicas foram realizadas com limas manuais ajustadas no ponto indicado pelos LEFs 
como o forame apical (0,0 mm). Os resultados apontaram erros médios em função dos 
valores absolutos das discrepâncias de 0,47 ± 0,35 mm (RZXm) e 0,50 ± 0,31 mm (AID), 
respectivamente. A análise estatística realizada por meio do teste t para amostras pareadas 
demonstrou semelhança entre as determinações de comprimento real realizadas pelos dois 
LEFs (p<0,05). Os aparelhos ofereceram 12,5% e 50% (RZXm) e 4,2% e 54,2% (AID) de 
determinações precisas e aceitáveis, respectivamente, considerando margem de ±0,5 mm. O 
teste qui-quadrado não encontrou diferenças significantes entre os LEFs. Considerando o 
forame apical como referência, sobre medições ocorreram em 25% (RZXm) e 41,7% 
(AID),considerando a margem de tolerância. Em função dos resultados pode-se concluir que 
não existiram diferenças significativas entre os LEFs.Quanto as sobre medições, o AID 
ofereceu-as em um maior número de casos. 
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RESUMO: 

Neurofibromas são neoplasmas benignos de tecido nervoso, geralmente não encapsulados. 
São derivados das células de Schwann, dos fibroblastos perineurais ou de ambos. Podem 
ocorrer na forma solitária ou múltipla sendo, sendo neste último caso, muitas vezes 
associada à neurofibromatose. As lesões acometem principalmente a pele, sendo raras as 
lesões intraorais. Clinicamente apresenta-se como um nódulo séssil, de crescimento lento, 
sendo mais prevalentes em regiões de língua e mucosa jugal. Histologicamente, o tumor é 
composto de feixes entrelaçados de células ora fusiformes com núcleo ondulado, ora 
fusiformes alongadas, além de quantidade variável de material mixoide. A transformação 
maligna é rara, no entanto, quando associados à neurofibromatose, essa taxa eleva-se 
bastante. A neurofibromatose do tipo I (NF1), também conhecida como doença de Von 
Recklinghausen, é uma condição genética herdada de forma autossômica dominante e 
possui caráter multissistêmico. Os pacientes apresentam múltiplos neurofibromas em vários 
locais do corpo. Para o diagnóstico dessa condição, o paciente deve apresentar no mínimo 
02 dos 07 critérios descritos para diagnóstico. Alguns achados clínicos são bem frequentes, 
como a pigmentação "café com leite" na pele, sinal de Crowe e nódulos de Lisch. Não existe 
terapia específica para os neurofibroma na NF1, sendo o tratamento direcionado à 
prevenção ou cirurgia plástica na remoção destes. Assim, nosso trabalho objetiva discutir as 
características dessas lesões e entender a importância de um correto diagnóstico e 
tratamento na clínica odontológica. 
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RESUMO: 

A Osteonecrose induzida por bisfosfonatos (OIB) é uma complicação causada por um grupo 
de fármacos, que são frequentemente utilizados no tratamento de osteoporose e de 
metástases ósseas. A Osteonecrose induzida por bisfosfonatos tem forte predileção pela 
maxila e pela mandíbula, além de estar frequentemente associadas à extração dentária 
prévia. A Osteonecrose induzida por bisfosfonatos foi relatada pela primeira vez em 2003, 
quando foram demonstradas 36 lesões ósseas em mandíbula e/ou maxila em pacientes que 
faziam uso de pamidronato ou zoledronato. Desde então, a OIB passou a ser reconhecida 
como uma entidade com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes que 
utilizam esses fármacos. No ano de 2007 a OIB foi conceituada pela American Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) como sendo caracterizada por uma área de 
exposição óssea na maxila ou na mandíbula que não se repara em oito semanas e acomete 
pacientes que estejam recebendo ou que receberam bisfosfonatos sistemicamente e não 
sofreram irradiação no complexo maxilomandibular. Sendo assim, o risco da OIB não pode 
ser negligenciado pelos oncologistas e cirurgiões-dentistas, que juntos devem prescrever 
medidas preventivas e esclarecer ao paciente as características do curso clínico dessas 
lesões. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura a respeito 
dos sinais, sintomas, assim como a sua etiologia e forma de tratamento. 
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RESUMO: 

A proteção do complexo dentinopulpar tem como objetivo proporcionar uma barreira entre 
a dentina e o material restaurador restabelecendo a saúde pulpar. Vários materiais têm sido 
utilizados com tal finalidade, no entanto, nenhum reúne todas as propriedades necessárias 
para ser considerado ideal.Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo investigar, 
através de uma revisão de literatura, os conceitos atuais sobre proteção do complexo 
dentinopulpar. Para tanto foi realizada uma busca por ensaios clínicos na base de dados 
PUBMED utilizando as palavras chaves “dental pulpcapping” e “dental materials” publicados 
no idioma inglês nos últimos 10 anos. Inicialmente 229 artigos foram encontrados. Após a 
leitura dos títulos e resumos, 9 artigos foram selecionados.Dentre os resultados 
encontrados, temos que o MTA apresenta melhor atividade antibacteriana sob restaurações, 
maior desempenho como agente de capeamento pulpar direto, e pode ser usado associado 
ao CIV. Outros achados importantes são: o PCFA (cimento de hidróxido de cálcio composto 
de acetonido de fluocinolona, um agente antiinflamatório) que pode ser considerado como 
um material alternativo para capeamento pulpar, e o TCP, um cimento de presa rápida, que 
pode ser usado como substituto do MTA. Outro estudo avaliou a capacidade de 
remineralização da dentina afetada do cimento de fosfato de Cálcio, obtendo resultados 
positivos. Compreendendo a importância da proteção do complexo dentinopulpar, podemos 
concluir, que há a necessidade de interesse sempre crescente pela evolução dos estudos em 
torno desse assunto. 
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RESUMO: 

Lesões de mancha branca são lesões não cavitadas em esmalte, resultado de uma 
desmineralização inicial pelos ácidos das bactérias cariogênicas. Afim de melhorar a eficácia 
no tratamento dessas lesões, estudos levaram ao surgimento de uma resina de baixa 
viscosidade, chamada de Resina Icon. Esta resina é altamente fluida e penetra na lesão 
criando uma barreira de difusão para os ácidos, evitando a progressão da doença. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia das Resinas Icon no tratamento de lesões de 
cárie incipientes através de uma revisão sistematizada de literatura. Para tanto foi realizada 
uma busca por estudos publicados na base de dados computadorizada PUBMED utilizando 
as palavras chaves "resin" e "infiltrants", publicados nos idiomas inglês e português nos 
últimos 5 anos, constando em estudos in vitro e relatos de caso. Inicialmente, 20 artigos 
foram encontrados. Após a leitura dos títulos e resumos, e considerando os critérios de 
elegibilidade 7 artigos foram selecionados. Dos resultados encontrados, 5 estudos 
mostraram a eficácia do produto ao avaliar a capacidade de barrar a doença e ausência de 
alterações na micro dureza do esmalte. Dos relatos de caso, do total de 8 pacientes tratados 
com o produto, todos mostraram resultados clínicos satisfatórios quando avaliados alguns 
meses depois. Assim, considerando os dados dessa revisão, a Resina Icon mostrou-se eficaz 
no tratamento de lesões de cárie incipientes. Sendo um importante avanço para o 
tratamento micro invasivo, pois além de preservar a estrutura dentária, esta traz também 
melhoras estéticas. 
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RESUMO: 

Traumatismos em dentes anteriores são situações comuns de urgência em Odontopediatra, 
afetando crianças e adolescentes em idade escolar e em fase de crescimento. Um dos tipos 
mais comuns de lesão traumática em dentes permanentes é a fratura coronária, sendo os 
dentes anteriores superiores, em especial os incisivos centrais, os mais acometidos. O 
objetivo desse trabalho é relatar o caso de um paciente com fraturas coronárias em incisivos 
permanentes reabilitados através da técnica da guia de silicone. Paciente, A. M. M. J., 12 
anos, procurou atendimento para tratamento de fraturas coronárias nos elementos 11 e 21, 
envolvendo esmalte e dentina, em decorrência de acidente esportivo que sofrera há 6 
meses. Após exame radiográfico, constatou-se que os dentes envolvidos não apresentavam 
comprometimento pulpar. Em função da extensão das fraturas e por se tratar de um 
paciente infantil, planejou-se a reabilitação estética e funcional através da técnica 
restauradora com guia de silicone, associada à técnica anatômica. O uso desta técnica 
permitiu a obtenção de um resultado estético e funcional satisfatório. Embora seja uma 
técnica que implica em custos adicionais por envolver mais sessões clínicas, materiais e o 
enceramento diagnóstico, permitiu criar mais facilmente a referência em tamanho, largura e 
harmonia com os dentes adjacentes, tornando o trabalho mais simples e de fácil execução. 
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RESUMO: 

Apesar da evolução dos sistemas adesivos, a estabilidade da interface adesiva ainda é um 
desafio para a técnica restauradora, dada a alta sensibilidade da técnica e a ampla variedade 
de materiais disponíveis no mercado. A estabilidade entre o material restaurador e o 
substrato dentinário está relacionada principalmente à rede de colágeno e às enzimas 
metaloproteinases (MMPs), constituintes da dentina ativadas durante o condicionamento 
ácido, e com a capacidade de degradar o colágeno exposto após essa etapa do processo 
adesivo. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de 
literatura sobre os atuais inibidores das MMPs utilizados em Odontologia. Para tanto, foram 
utilizadas as bases de dados digitais Pubmed e Sciello, buscando os descritores: dentina, 
inibidores de MMPs e sistemas adesivos. Dos resultados, foram considerados apenas artigos 
publicados nos últimos 8 anos, sendo 12 trabalhos julgados como adequados para esta 
revisão. A literatura investigada demonstrou que algumas substâncias como a 
epigalocatequina presente no chá verde é uma alternativa que vem sendo estudada, 
enquanto o digluconato de clorexidina a 2% é amplamente utilizadas para a prevenção da 
proteólise do colágeno dentinário, entretanto um estudo demostrou que o uso dessa 
substância pode influenciar negativamente no processo adesivo. Ademais, os trabalhos 
indicam o emprego de novos compostos contendo partículas bioativas capazes de liberar 
cálcio e fosfato nas regiões mais frágeis da interface adesiva fazendo com que as MMPs   
presentes sejam “fossilizadas” e inativadas. 
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RESUMO: 

Alterações de cor, forma e posição da estrutura dentária podem influenciar na saúde 
psicológica e na interação social dos indivíduos. Nesse aspecto, os dentes anteriores 
possuem destaque na estética da face e na harmonia do sorriso. Com o intuito de alcançar 
um sorriso natural e genuíno, algumas abordagens como o clareamento dental, 
microabrasão, tratamento ortodôntico e restaurações diretas e indiretas estão disponíveis. O 
objetivo do presente estudo é realizar uma revisão bibliográfica acerca das técnicas 
restauradoras diretas e indiretas cerâmicas, abrangendo suas indicações, limitações, 
vantagens, desvantagens e sucesso clínico. Para tanto, foram realizadas as seguintes buscas 
na base de dados Pubmed: "direct indirect composite restorations" (263 resultados) e 
"anterior dental laminate restoration failure" (82 resultados). Foram considerados apenas 
artigos em inglês com texto completo disponível publicados nos últimos 05 anos. Os 
resumos dos 95 artigos filtrados foram lidos. Deste total, os 14 trabalhos julgados 
adequados para esta revisão foram lidos na íntegra. Além disso, literaturas de revisão, como 
capítulos de livros também foram utilizadas. A literatura explorada mostrou que laminados 
cerâmicos apresentam longevidade clínica e sucesso comprovados, na dependência da 
espessura e composição do material utilizado. Inconvenientes como fratura, desgaste, 
manchamento e dissolução do cimento podem estar presentes nessas restaurações. 
Contudo, restaurações diretas, sempre que possível, devem sempre ser a primeira opção 
restauradora. 
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RESUMO: 

A evolução da Odontologia tem proporcionado o surgimento de novas técnicas e materiais 
restauradores. Ossistemas adesivos, responsáveis pela união do material restaurador às 
estruturas dentárias, são utilizados em várias situações clínicas, tendo contribuído para a 
prática de uma odontologia mais conservadora. Apesar dos avanços, o vedamento da 
interface dente-resina, por meio de técnicas adesivas, está sujeito degradação dependendo 
da estabilidade das ligações. Este trabalho tem como objetivo abordar os possíveis 
mecanismos de degradação da interface adesiva em restaurações de resinas compostas. Foi 
realizado uma revisão de literatura nos bancos de dados PubMed, de 2005 a 2015, 
utilizando como palavras-chave: resinas compostas, adesivos dentinários, dentina. A 
redução da resistência de união é resultado degradação hidrolítica da matriz resinosa e do 
ataque proteolítico de enzimas oriundas da matriz dentinária sobre fibras colágenas 
expostas após condicionamento ácido. Desta forma, a qualidade da adesão está relacionada 
à composição e tipo da solução adesiva, infiltração dos monômeros nos espaços inter-
fibrilares, envolvimento das fibrilas colágenas expostas pela solução adesiva e grau de 
polimerização do adesivo. Além disso, a interface adesiva está exposta a condições adversas, 
como estresse físico, hábitos mastigatórios, mudanças de temperatura e pH que aceleram a 
degradação. Mudança nos protocolos clínicos, inclusão de novos passos e substâncias nas 
técnicas restauradoras podem promover maior estabilidade à interface, aumentando a 
longevidade clínica das restaurações. 
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RESUMO: 

Desde a introdução das resinas compostas como material restaurador em Odontologia, 
esses materiais passaram por evoluções que ampliaram seu uso e melhoraram suas 
propriedades mecânicas, contudo alguns desafios, como a contração de polimerização, 
ainda não foram solucionados. Apesar do uso constante na rotina clínica, situações como a 
perda extensa de estrutura dentária e cavidades com términos subgengivais limitam sua 
utilização de formadireta. Diante dessas condições, estabeleceu-se a utilização de resinas 
compostas como material restauradorindireto. Entretanto, muitos profissionais 
desconhecem sua composição e indicações. A partir disso, o objetivo dopresente estudo é 
realizar uma revisão bibliográfica da literatura acerca da evolução e indicações desse 
material.Para tanto, foi realizada uma pesquisa na base de dados Pubmed com a sentença 
"indirect composite resins". De um total de 828 resultados, foram filtrados artigos com 
textos completos disponíveis publicados nos últimos 5 anos, dosquais 15 foram julgados 
adequados para a presente revisão. A literatura explorada mostrou que os sistemas 
restauradores indiretos são uma opção conservadora a ser considerada durante o 
planejamento restaurador, constituindo uma excelente e mais acessível alternativa para o 
reestabelecimento funcional de dentes amplamente destruídos. Além disso, esses materiais 
podem ser submetidos a maiores doses de luz, além de submetidas a tratamentos pós-cura, 
levando a melhores valores de grau de conversão, propriedades mecânicas, maior 
estabilidade de cor e eliminação da tensão de polimerização. 
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RESUMO: 

O transplante dentário autógeno consiste na implantação de um dente autólogo em um 
outro alvéolo do mesmo individuo. Quando comparado a outras formas de reabilitação oral, 
apresenta as vantagens de evitar alterações no desenvolvimento da maxila e da mandíbula e 
representar um tratamento conservador e com a possibilidade de manutenção do osso 
alveolar na área receptora. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso de 
transplante autógeno realizado pela técnica imediata. Paciente R.N.S, gênero masculino, 18 
anos, compareceu à Clínica Odontológica UFC CE- CTBMF II. Ao exame intra-bucal constatou-
se a presença de extensas lesões cariosas nos dentes 26 e 36 com indicações de exodontias. 
Ao exame radiográfico dos dentes 28 e 38 verificou-se condições satisfatórias para 
realização do duplo transplantes dentários. Com o consentimento do responsável foi 
extraído o dente 36 e inserido o dente 38 no novo alvéolo em uma primeira sessão. Após 03 
semanas, realizou-se um novo transplante do dente 28 para o alvéolo do 26. Após 42 e 21 
dias, respectivamente dos procedimentos cirúrgicos, o paciente encontra-se assintomático, 
como ausência de mobilidades significativas, saúde periodontal e com retorno da função 
mastigatória. Diante do caso, pode-se reafirmar que o transplante autógeno é uma 
excelente opção para a reabilitação biológica de primeiros molares com indicações de 
exodontias em paciente jovens. 
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RESUMO: 

Perfurações radiculares são complicações relacionadas ao tratamento endodôntico que 
muitas vezes tornam o prognóstico do tratamento duvidoso. Dentre as causas relacionadas à 
execução incorreta, as perfurações radiculares durante a etapa de acesso coronário surgem 
como uma das mais prevalentes. Sua resolução, geralmente, exige um trabalho integrado e 
interdisciplinar. O objetivo deste caso clínico é apresentar a resolução interdisciplinar de um 
caso de perfuração radicular cervical em um incisivo central superior de uma paciente que 
compareceu à clínica odontológica da UFC em Sobral para tratamento endodôntico. Na fase 
de acesso coronário, ocorreu a perfuração radicular na face vestibular. Após identificação e 
correto diagnóstico da perfuração, foi realizado o fechamento da perfuração e conclusão do 
tratamento endodôntico em uma sessão. Em um segundo momento clínico, foi realizado o 
acesso cirúrgico periodontal para correção da perfuração via periodontal. Após 
descolamento de retalho, procedimento restaurador da cavidade com cimento de ionômero 
de vidro foi instituído em ambiente devidamente isolado. No retorno para remoção da 
sutura, observou-se boa cicatrização da região e ausência de sinais e sintomas clínicos. Após 
1 ano de proservação, mediante controle clínico-radiográfico, o paciente apresentou-se sem 
sinais e sintomas associados. A resolução deste caso demonstra que, mediante correta 
seleção do caso, diagnóstico preciso e plano de tratamento adequado, é possível se alcançar 
o sucesso em casos de perfurações radiculares. 
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RESUMO: 

Os implantes osseointegrados têm-se tornado cada vez mais uma possibilidade real de 
reabilitação em casos   perdas dentárias parciais e totais. Uma vez que as taxas de sucesso já 
se encontram bem sedimentadas, essa  pção tem exigido do cirurgião-dentista a busca 
constante por uma prótese sobre implante que leve ao retorno da função mastigatória 
associada a melhor estética possível. Nesse contexto, as reabilitações em áreas estéticas, 
necessitam muitas vezes de uma associação de procedimentos cirúrgicos, técnicas 
reconstrutivas e próteses dentárias imperceptíveis. O presente trabalho visa relatar um caso 
clínico de uma paciente de 65 anos com indicação de exodontia do dente 13 devido a 
doença periodontal, que se submeteu à técnica de implante imediato. Ao exame clínico 
observava-se um desnível da margem gengival do referido dente o qual exigia um 
planejamento integrado para a reconstrução alveolar e gengival. Foi realizado um 
procedimento de exodontia minimamente traumática e instalação de implante associado a 
enxertia com material aloplástico em conjunto com enxerto gengival livre. Após o período 
inicial de osseointegração que durou 05 meses, obteve-se um excelente contorno gengival o 
qual possibilitou a otimização estética e confecção de uma prótese adequada sobre 
implante do referido dente. Baseado no presente caso, procura-se enfatizar a necessidade 
de conhecimentos inter-relacionados de implantodontia, cirurgia e periodontia para a busca 
da excelência na estética protética e periimplantar. 
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RESUMO: 

A busca por um tratamento de reabilitação oral exige por parte do cirurgião-dentista a 
necessidade de um planejamento integrado entre as diversas especialidades odontológicas. 
Nesse contexto, muitas vezes a perda de alguns elementos dentários pode levar ao 
desequilíbrio das arcadas dentárias e tornar a reconstrução protética um verdadeiro desafio 
que irá requerer a atuação de uma equipe multidisciplinar. O presente trabalho tem por 
objetivo relatar um caso clínico da paciente A.M.R, 26 anos, que se apresentou para 
reabilitação protética devido a perda dos dentes 12 e 36. Ao exame clínico, pôde-se 
observar inclinações dentárias, desvios de linha média e mordida aberta unilateral esquerda. 
Diante do quadro apresentando, planejou-se o tratamento mediante uma sequência de 
tratamento ortodôntico para alinhamento, nivelamento e correção da linha média e 
fechamento do espaço na região posterior da mandíbula. Em seguida, planejou-se a 
reabilitação estética do dente 12 por uma sequência de cirurgia alveolar reconstrutiva, 
inserção de implante e prótese fixa. A paciente atualmente encontra-se com em fase de 
contenção ortodôntica e acompanhamento pós-implante. Diante do caso, procurou-se 
enfatizar a importância do planejamento mediante as diversas especialidades para obter o 
melhor resultado funcional e estético dos caso. 
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RESUMO: 

Traumas dento-alveolares configuram-se como situações clínicas corriqueiras em centros de 
atendimento odontológicos. A avulsão de um dente permanente com ápice radicular 
completamente formado configura-se como uma das situações de pior prognóstico para 
manutenção do elemento dental reimplantado. A condução do caso é decisiva para o 
prognóstico do tratamento, pois fatores como o tempo extra alveolar do elemento 
acometido, seu meio de armazenagem e manobras executadas na consulta de urgência e 
retorno são decisivas para o sucesso do caso. Este trabalho tem como objetivo apresentar o 
tratamento realizado em uma paciente que procurou o curso de odontologia da UFC em 
Sobral após um acidente automobilístico que ocasionou a avulsão do dente 21. A paciente 
foi atendida no serviço de emergência médica, e após exames de rotina, foi realizado o 
reimplante do elemento dental. O tratamento foi instituído com o intuito de manter o 
elemento dental em função e assintomático o maior tempo possível. Para isso, foi instituída 
terapia com trocas de medicação por 18 meses. Após este período, a obturação do canal foi 
realizada. Em uma primeira proservação, o elemento encontra-se estável, assintomático e 
em função. Radiografia periapical apresentou ausência de lesão e reabsorção radicular. O 
resultado favorável demonstra que o tratamento correto e a colaboração da paciente são 
decisivos para o prognóstico favorável do tratamento. Acompanhamento semestral da 
paciente está indicado para monitoramento da condição do elemento dental. 
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RESUMO: 

A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória osteoarticular crônica sistêmica. 
Acomete principalmente homens. As principais consequências da doença são limitação 
física,dor crônica e comprometimento da qualidade de vida. Em relação ao envolvimento da 
articulação temporomandibular,ainda não há um consenso havendo poucos relatos de 
casos. O objetivo do trabalho é fazer uma breve revisão de literatura sobre a espondilite 
anquilosante e relatar um caso clínico de um paciente com dor crônica e disfunção 
temporomandibular. Sexo masculino, 49 anos, portador de EA, apresentava dor orofacial há 
3 anos. A dor caracterizava-se em algumas regiões como cansada e em outras como 
latejante. Após exame físico,tomografia computadorizada e ressonância magnética das 
ATMs,as impressões diagnósticas incluíram dor miofascial,deslocamento do  
disco,osteoartrite, disfunção cervical e enxaqueca.O tratamento proposto foi uso de placa 
oclusal,terapia cognitiva,termoterapia e agulhamento seco. Os pacientes portadores da EA 
apresentam,com frequência,o envolvimento das ATMs,porém é raro anquilose e dor.No 
presente caso clínico,o paciente relatou dor nas ATMs conseguindo um considerável alívio 
da dor através do tratamento proposto,principalmente na região de masseter e temporais. 
Assim,para que o CD especialista em DTM e Dor orofacial possa atender pacientes que 
apresentam dor orofacial associada a algum envolvimento sistêmico de forma 
satisfatória,faz-se necessário que este saiba atuar de forma complementar no tratamento 
multidisciplinar. Destaca-se também a importância do diagnóstico precoce. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO ORAL 
SEXTA FEIRA SALA 4 

 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO ORAL 

CORRELACIONANDO A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR COM A 
MECÂNICA RESPIRATÓRIA 

 

AUTOR:  JULIANA DOMINGOS MELO  

CO-AUTORES:  RAYANE MARTINS T.C. CASTELO; THAÍS COSTA MESQUITA; MARIA ESTER FROTA 

FERNANDES 

ORIENTADOR: POLIANA LIMA BASTOS 

 

RESUMO: 

As disfunções temporomandibulares (DTM) podem ser definidas como um conjunto de 
condições dolorosas e/ou disfuncionais, que envolvemos músculos da mastigação e/ou as 
articulaçõestemporomandibulares (ATM). Porém, alterações mais globais também parecem 
estar envolvidas na etiologia das DTMs, especialmente a postura corporal e, mais 
recentemente, a influência da mecânica e padrões ventilatórios nas DTMs. O propósito 
deste trabalho é realizar um estudo sobre a DTM e sua correlação com a mecânica 
respiratória, e para isto, foi realizada uma revisão da literatura entre 2004 e 2015 utilizando 
nas bases de dados Scielo, Pubmed e Medline os descritores: DTM, transtornos na ATM, 
postura e ventilação pulmonar, tendo como critério de escolha o título, o tipo de estudo e 
resumos bem delineados metodologicamente, excluindo as revisões de literatura.A relação 
entre respiração e DTM é determinada especialmente pelo uso excessivo da musculatura 
inspiratória acessória, o que pode também acarretar alterações posturais, como a respiração 
costal superior, curta e insuficiente e a respiração bucal como sintomas apresentados por 
pacientes com DTM. Essas condições não possuem etiologia ou justificativa biológica 
comum e, desta forma, caracterizam um grupo heterogêneo de problemas de saúde, tendo 
como sintomas característicos: dor à palpação muscular e/ou articular, função mandibular 
limitada, ruídos articulares e dificuldade respiratória em uma parcela dos pacientes. Assim, 
pode-se concluir que existe uma grande influência da mecânica ventilatória sobre a 
ocorrência de disfunção temporomandibular. 
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RESUMO: 

A saliva é constituída por água, material orgânico e inorgânico, eletrólitos, muco, elementos 
antimicrobianos e enzimas que exercem função de lubrificação, proteção e ação 
tamponante. Pesquisas revelaram que, amostras de saliva contêm marcadores que 
possibilitam o diagnóstico de problemas hereditários, doenças autoimunes, orais e 
sistêmicas. O objetivo do presente trabalho foi investigar a produção científica a respeito da 
utilização da saliva para diagnósticos de doenças sistêmicas de relevância clínica. Para tal, 
realizou-se um levantamento de artigos científicos na base de dados "Pubmed" publicados 
no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2015. Para essa busca, foram utilizados os 
descritores "Saliva" AND "Disease" AND “Diagnosis”, resultando em 936 artigos, os quais 
foram analisados de acordo com a patologia abordada e seus respectivos marcadores 
salivares. Após análise, notou-se que em pacientes com doenças cardiovasculares, foram 
encontrados os marcadores proteína C-reativa (CRP) e imunoglobulina A (IgA). Outros 
estudos relacionam a diminuição de IgA na saliva em pacientes infectados pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) quando a doença se torna sintomática. O uso da saliva para 
monitorar a quantidade de glicose no sangue tem sido utilizado com a associação positiva 
de 65 proteínas associadas ao índice glicêmico de pacientes portadores de diabetes mellitus 
tipo 2, indicando a possibilidade de se monitorar a glicose através da saliva. Com este 
trabalho, pode-se perceber a importância da saliva como uma ferramenta no diagnóstico de 
doenças sistêmicas. 
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RESUMO: 

Pesquisas confirmam que os distúrbios do sono afetam diversos sistemas fisiológicos, 
incluindo os sistemas  cardiovascular, metabólico, pscobiológico, endócrino, nervoso e 
imunológico de maneira adversa. Desde o reconhecimento dos distúrbios relacionados ao 
sono (DRRS), há uma preocupação de que essas doenças possam aumentar o risco de 
desenvolvimento de problemas de saúde.O objetivo deste trabalho é discutir as principais 
patologias relacionadas aos DRRS e suas consequências à saúde, para que a população 
possa buscar o tratamento de possíveis distúrbios respiratórios presentes, e desta forma, 
melhorar sua qualidade de vida. O levantamento bibliográfico foi realizado entre os anos de 
2005 a 2015 em bases de dados eletrônicas (Scielo, Pubmed, ScienceDirect), utilizando 
como descritores: medical diseases, dental diseases, sleep disturbances.Sendo assim, é de 
suma importância o conhecimento por parte dos profissionais de saúde e da população das 
causas e consequências dos distúrbios do sono, uma vez que, a partir do manejo dos 
mesmos é possível a melhora, cura ou estabilização de uma patologia associada, 
melhorando assim prognóstico de tais doenças bem como a qualidade de vida dos 
pacientes. 
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RESUMO: 

Alguns mediadores inflamatórios como a interleucina-10 (IL-10) podem participar do 
processo inflamatório da doença periodontal (DP). A presença de polimorfismos em genes 
que codificam citocinas como a IL-10 apresentam um efeito sobre a expressão dessas 
citocinas e desempenham um importante papel na resistência e susceptibilidade à DP. Este 
trabalho abordou a relação da IL-10 e polimorfismos genéticos relacionados a esse gene 
com a DP por meio de uma revisão sistematizada na literatura. A revisão foi realizada na 
base de busca bibliográfica PubMed com inclusão de estudos clínicos em humanos de 
publicações na língua inglesa que investigassem o papel da IL-10 e de estudos caso-controle 
que abordassem o papel de polimorfismos no gene IL 10 com a DP. Foram selecionados 9 
estudos abordando o papel da IL-10 como mediador inflamatório e 14 estudos que 
investigaram o papel de polimorfismos genéticos da IL 10 na DP. Os ensaios mostraram que 
altos níveis de interleucina-10 e os polimorfismos -819 e -592 no gene IL 10 estão 
correlacionados com a periodontite. Maiores concentrações de IL-10 podem ser detectadas 
nos tecidos periodontais inflamados. Foram encontradas associações dos polimorfismos 
genéticos no promotor do gene IL 10 com a periodontite crônica e agressiva. Palavras-chave: 
Interleucina-10; polimorfismo genético; doença periodontal. 
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RESUMO: 

Em certas populações de risco, a periodontite pode estar associada as condições 
respiratórias como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e pneumonia nosocomial. 
Mecanismos biológicos a existência de citocinas originadas nos tecidos periodontais que 
pode alterar o epitélio respiratório e promover a infecção por patógeno  respiratórios 
podem explicar esta associação. O presente estudo se propõe a realizar uma revisão de 
literatura acerca da associação entre periodontite e tais infecções respiratórias. Um 
levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados eletrônicas sobre estudos que 
avaliaram se a periodontite atua como fator de risco para DPOC e pneumonia nosocomial. 
Os resultados demonstraram que os estudos que investigam a relação entre periodontite e 
infecções respiratorias nao demonstram claramente uma relação de causa e efeito, uma vez 
que estudos clínicos que avaliassem o papel da terapia periodontal sobre estas condições 
não foram ainda realizados. Por outro lado, estudos que objetivaram reduzir a quantidade 
de microrganismos na cavidade oral, por meios de controle de higiene oral, apontaram uma 
redução drástica destes microrganismos e levando a diminuição dos casos de infecções 
respiratórias. Entretanto, na maioria dos estudos nao foi definida a condição periodontal dos 
indivíduos avaliados. Pode-se concluir que microrganismos da cavidade oral podem ter um 
papel fundamental no desenvolvimento de infecções respiratórias, mas a relação causal 
entre doenças periodontais, especialmente periodontite e estas infecções ainda não foi 
determinada. 
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RESUMO: 

Existem em torno de 96 doenças relacionadas ao sono, com a gravidade variando desde 
influência na qualidade de vida do paciente até causas de óbito.A apneia obstrutiva do 
sono(SAOS) e o ronco primário são distúrbios associados à obstrução das vias aéreas 
superiores prevalentes na população.A avaliação do paciente consiste em estudo da 
anamnese e do exame clínico,através de avaliação subjetiva e objetiva. A análise subjetiva 
consiste na aplicação de questionários que quantificam o grau de sonolência e a qualidade 
de vida do paciente por uma análise baseada em escalas de sonolência de “Epworth”e de 
“Stanford",já objetiva é associada ao exame de polissonografia que permite o diagnóstico 
definitivo com a inclusão de dados sobre alterações fisiológicas que ocorrem durante os 
estágios de vigília/sono do paciente.O objetivo deste trabalho consiste em destacar as 
formas de avaliação do paciente acometido por distúrbios respiratórios relacionados ao 
sono e avaliar como estes distúrbios interferem na qualidade de vida do indivíduo. Foi 
realizada uma revisão de literatura nos arquivos eletrônicos pubmed,bireme e scielo, no 
período de 2005 a 2015 com os descritores: distúrbios respiratórios do sono, qualidade de 
vida, apneia e ronco.De acordo com os estudos,a qualidade de vida está diretamente 
relacionada com a qualidade de sono e que o diagnóstico precoce é fundamental no 
controle das patologias relacionadas ao sono.Logo o Cirurgião-dentista, profissional da 
saúde,familiarizado com os instrumentos de avaliação pode detectar e orientar o paciente 
quanto à presença de distúrbios do sono. 
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RESUMO: 

A formação dos dentes se inicia em torno da sexta semana de vida uterina, quando os 
tecidos embrionários do ectoderma e mesoderma da cavidade bucal primitiva começam o 
processo de diferenciação que culminará com o desenvolvimento do órgão dentário, o qual 
apenas concluirá sua formação após a erupção dental. No transcorrer desse processo, 
diversos fatores internos ou externos contribuem direta ou indiretamente e, dessa forma, 
tornam-se influentes no desenvolvimento adequado dos dentes, bem como em sua 
cronologia de surgimento no rebordo alveolar. A fim de analisar tais interferências, esta 
revisão de literatura pesquisou nas bases de dados Scielo; Portal de Periódicos CAPES/MEC; 
BIREME, publicações referentes ao período de 2003 à 2011, utilizando as palavraschave 
“anomalia”; “erupção dentária”; “dente decíduo”. Os resultados obtidos destacaram que 
vários agentes podem ser relevantes para a ocorrência de alterações cronológicas no 
desenvolvimento e erupção da primeira dentição, contudo, existem poucas evidências que 
comprovem a real influência dos mesmos nesses processos. Dentre os fatores mais comuns 
que interferem na cronologia de erupção temos: estado nutricional infantil, nascimento 
prematuro, tempo de amamentação, presença de síndromes, gênero, entre outros. Assim, é 
essencial o acompanhamento das crianças e orientação dos familiares por profissionais 
especializados, para detectAr precocemente quaisquer alterações no desenvolvimento dos 
dentes decíduos, realizando os procedimentos necessários e evitando complicações futuras. 
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RESUMO: 

A erosão dentária apresenta uma etiologia complexa, incluindo fatores etiológicos 
intrínsecos, decorrente de alterações sistêmicas e de desordens alimentares, e extrínsecos, 
oriundos de alimentos, bebidas e medicamentos ácidos. Em crianças, o uso frequente de 
medicamentos líquidos devido a infecções e processos alérgicos recorrentes, bem como o 
alto consumo de bebidas ácidas, tem sido associado à erosão dentária. O composto caseína 
fosfopéptidea/fosfato de cálcio amorfo (CPP-ACP) derivado do leite da vaca tem sido 
relatado para reduzir a desmineralização (DES) na estrutura dental e melhorar o processo 
remineralização (RE). Este efeito ocorre porque a caseína, um aminoácido, pode ajustar-se 
em ambiente ácido-base interferindo no processo de DES/RE. O objetivo desse trabalho é 
realizar uma revisão de literatura sobre o uso desta pasta contendo CPP-ACP na prevenção 
da erosão dental produzidas por substâncias ácidas. Realizou-se um levantamento 
bibliográfico entre os anos de 2005 a 2015 nas bases de dados PUBMED e SCIELO com as 
palavras chaves: CPP-ACP e erosão dental sendo encontrados 49 artigos. Com base nos 
trabalhos, os mecanismos pelos quais o CPP-ACP reduz o desgaste dentário erosivo ainda 
não são claros, no entanto sugere-se que o CPP-ACP aumenta a dureza da dentina e do 
esmalte erodidos, evidenciando seu potencial de inibir a erosão provavelmente por uma 
ação remineralização. Pode-se então, concluir que a aplicação de uma pasta contendo CPP-
ACP é eficaz na prevenção da erosão da dentina e do esmalte, sendo mais significativo para 
o esmalte. 
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RESUMO: 

A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial de origem bacteriana que comumente 
acomete a cavidade oral do homem, e em seus estágios mais avançados pode resultar em 
perda dentária. Muitas abordagens antimicrobianas já foram estudadas para essa doença e, 
mais recentemente o uso de probióticos vem despertando interesse dos pesquisadores da 
área. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, probióticos são microrganismos 
vivos, que quando administrados em quantidades adequadas conferem benefícios à saúde 
do hospedeiro. Diante disso, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura 
sobre a prevenção da cárie através do uso de probióticos. Para tanto, foi realizada uma 
busca bibliográfica na base de dados Pubmed com as palavras-chave “probióticos” e “cárie 
dentária” em língua inglesa no período compreendido entre 2005 e 2015, resultando em 
112 artigos, sendo selecionados 24 deles. Acredita-se que o mecanismo de ação dos 
probióticos está relacionado com a sua capacidade de competir com microrganismos 
patogênicos em locais de adesão, para antagonizar estes patógenos ou modulando a 
resposta imunológica do hospedeiro. Apesar de muitos estudos apresentarem resultados 
positivos na prevenção da cárie com o uso de probióticos, os dados ainda são escassos para 
recomendá-los na saúde oral. Portanto, há necessidade da realização de novos trabalhos a 
fim de esclarecer melhor seu mecanismo de ação e os efeitos benéficos na cavidade oral. 
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RESUMO: 

A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito do esmalte dentário de origem 
sistêmica, caracterizada pela diminuição da mineralização de um até 4 primeiros molares 
permanentes e que surge frequentemente associada aos incisivos permanentes. Vários 
fatores etiológicos são citados como causa das alterações, mas sua etiologia ainda 
permanece desconhecida. O objetivo do presente estudo é realizar uma revisão de literatura 
sobre HMI, abordando aspectos relacionados à etiologia, diagnóstico e tratamento. Para 
tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico entre 2007 e 2015 utilizando na base de 
dados Pubmed as palavras-chaves “Hipomineralização Molar-Incisivo”, sendo encontrados 
84 artigos e selecionados 21 textos. Os estudos sobre a prevalência de HMI relatam valores 
que variam entre 2,8 a 24,9%. O diagnóstico precoce de dentes que apresentam HMI é 
fundamental, uma vez que a presença do esmalte alterado pode levar a complicações. O 
tratamento deve objetivar a redução de dor e a conservação dos dentes afetados. A HMI 
vem ganhando atenção especial na prática clínica devido ao rápido desenvolvimento de 
lesões cariosas, perda precoce do esmalte, sensibilidade dentária e pela necessidade de 
recorrentes e extensivos tratamentos nos casos mais severos, que pode resultar em grave 
desconforto e problemas de comportamento. 
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RESUMO: 

A violência doméstica e o abandono de criança são problemas atuais da sociedade brasileira 
e mundial. Violência pode ser considerada toda ação danosa à vida e à saúde do indivíduo, 
caracterizada por maus-tratos, cerceada de liberdade ou imposição de força. Os maus tratos 
podem ser divididos em físicos, sexuais, psicológicos e em negligencia. O objetivo desse 
trabalho é identificar os principais maus-tratos infantis, destacando aspectos orofaciais,bem 
como nortear a conduta do profissional frente a esse tipo de problema. Para isso foi 
realizada uma busca nasbases de dados PUBMED e Scielo, utilizando as palavras-chave 
maus-tratos infantis, manifestações bucais e responsabilidade legal. Foram selecionados 16  
artigos para esta revisão bibliográfica. A partir da leitura dos trabalhos, observou-se que o 
principal tipo de maus-tratos é a violência física, que ocorre muitas vezes dentro dos lares 
ou no convívio familiar, prolongando-se por muito tempo. Para a detecção de maus-tratos, é 
necessário uma busca de sinais e sintomas que permitam sua identificação. As lesões 
orofaciais ganham destaque nesse aspecto, pois essaregião é bastante acometida, podendo 
a criança apresentar contusões, lacerações da língua, dentes fraturados efraturas faciais e 
maxilares. Apesar de os cirurgiões dentistas se considerarem aptos a perceber os maus-
tratos, ainda há necessidade de esclarecimento da sua responsabilidade ética e legal e sua 
obrigação diante dos maustratos contra a criança e o adolescente. 
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RESUMO: 

As fissuras de lábio e/ou palato (FLP) são as anomalias congênitas craniofaciais mais 
comuns, representando aproximadamente 65% de todas as malformações dessa região. Os 
resultados bem sucedidos de cirurgias de fissura labial ou palatina em crianças não significa 
apenas uma reparação da anormalidade craniofacial, mas também uma grande melhoria na 
qualidade de vida desses pacientes. As fissuras lábio-palatinas podem produzir efeitos na 
saúde bucal com impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos portadores dessas 
malformações. O objetivo do trabalho foi identificar, na literatura, estudos sobre o tema. 
Realizou-se um levantamento bibliográfico nas bases de dados Pubmed e Scielo, referente 
ao período de 2005 a 2015, utilizando-se como descritores: qualidade de vida, fenda labial e 
fissura palatina. Muitos estudos têm observado que a presença de fissura labial e/ou 
palatina afeta negativamente a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Portanto, o 
sucesso de um tratamento não deve ser avaliado somente quanto a sus resolutividade mas, 
principalmente, pela perspectiva do paciente em relação aos benefícios que esse tratamento 
acarretou para sua vida, sendo importante a atuação de uma equipe multiprofissional no 
acompanhamento dessas crianças, para ajudá-las a desenvolver seu potencial e sua melhor 
inserção na sociedade. 
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RESUMO: 

As fendas labiais, labiopalatinas e palatinas são anomalias craniofaciais, resultantes de 
defeitos na fusão dos processos craniofaciais. Estas anomalias alojam-se na face média 
rompendo lábio, palato ou as duas estruturas, causando problemas estruturais no osso 
alveolar e na maxila como um todo, dependendo da extensão da lesão. A etiologia desse 
distúrbio do desenvolvimento é de origem multifatorial, podendo haver interação entre 
fatores genéticos e ambientais. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura 
sobre a etiologia das fissuras labiopalatinas, por meio da base de dados Pubmed e Scielo, 
tendo como palavras-chave: fissura palatina, fenda labial, herança multifatorial, 
predisposição genética para doença e fatores ambientais. Por ser uma doença de múltipla 
etiologia, diversos fatores de risco têm sido relacionados à presença de fendas orofaciais 
não sindrômicas, tais como tabagismo durante a gestação, álcool, consaguinidade, 
exposição a pesticidas, polimorfismos genéticos, dentre outros. Vários genes e regiões 
cromossômicas estão sendo associadas às fendas orofaciais, tendo sido observado uma 
forte interferência de fatores étnicos. . É relatado na literatura que um mesmo polimorfismo 
genético pode conferir proteção ou risco para o desenvolvimento das fendas labiais em 
populações de diferentes ancestralidades. Sendo, assim, considera-se essencial conhecer os 
fatores de risco relacionados à presença destas fissuras a fim de melhor compreender os 
componentes genéticos e ambientais envolvidas na patogênese das fissulas labiopalatinas. 
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RESUMO: 

Muitas patologias hoje estudadas têm íntima relação com o estresse, e estabelecer a relação 
estresse/doença é fundamental para conhecer e tratá-las. O objetivo dessa revisão de 
literatura é analisar e caracterizar as principais patologias bucais que estão associadas ao 
estresse, considerando a importância do tema para os alunos e profissionais da odontologia. 
Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados Scielo, Bireme e tb 
Pubmed, nos últimos 10 anos, com as palavras chave: Estresse, Mucosa bucal, Diagnóstico. 
A análise dos artigos revelou que várias lesões bucais tanto de natureza local ou sistêmica, 
de caráter multifatorial, associadas a fatores psicossocias, representam um aspecto 
importante a ser considerado, dentre essas lesões, as seguintes foram evidenciadas: Línquen 
Plano, Língua Geográfica, entre outras. Portanto esse estudo além de evidenciar tais 
patologias, auxilia e alerta o Cirurgião-Dentista, melhorando o seu diagnóstico, orientação e 
encaminhamento, pois o CD faz parte de uma equipe multidisciplinar, que integrada trará 
facilidade e melhorias no diagnóstico e tratamento  dos pacientes. 
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RESUMO:  

O clareamento dental é amplamente divulgado e aplicado na prática odontológica, sendo 
um dos tratamentos mais solicitados para obtenção de um sorriso mais estético. Entretanto, 
os componentes ativos dos agentes clareadores, como o peróxido de hidrogênio, tem a 
capacidade de difusão através das estruturas dentárias, podendo alcançar o espaço pulpar e 
ocasionar danos ao complexo dentino-pulpar. Objetiva-se realizar uma revisão da literatura 
sobre citotoxicidade dos agentes clareadores. Para tanto, foi realizado um levantamento 
bibliográfico entre 2000 e 2015 utilizando na base de dados Pubmed os descritores 
“Bleaching Agents, Cytotoxicity and Tooth Bleaching”, sendo encontrados 2586 artigos e 
selecionados 32 textos. Estudos mostram que a citotoxicidade dos agentes clareadores 
estão relacionados com a concentração, capacidade de difusão dentinária, tempo de 
exposição e da temperatura utilizada para catalisar a reação química do agente clareado. 
Além disso, há estudos que mostram que os agentes clareadores podem atuar como 
potencializadores de agentes carcinógenos, atuando provavelmente na fase de promoção 
tumoral. Dessa forma, para prevenir danos ao complexo dentino-pulpar e sintomatologia 
dolorosa posterior, cuidados devem ser tomados na escolha do agente clareador e na sua 
técnica de aplicação, bem como na cuidadosa seleção dos pacientes que realmente 
necessitam do tratamento e que apresentam condições dentárias específicas para que se 
proceda o clareamento. 
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RESUMO: 

 

Anemia Falciforme (AF) é doença de caráter genético hereditário, com maior 
frequência nos afro descendentes; provocada por mutação na hemoglobina presente 
na hemácia, onde ocorre substituição de um Ácido Glutâmico por uma Valina na 
posição 6 da cadeia β-globina, passando a produzir a hemoglobina S ao invés de 
hemoglobina A, ocorrendo deformação na estrutura da hemácia que passa a ter uma 
forma alongada e rígida o que dificulta sua passagem pela rede sanguínea, 
resultando em crise dolorosa, cansaço e falta de apetite. O objetivo deste trabalho 
foi estabelecer a relação entre AF e Odontologia, esclarecendo aos profissionais a 
etiopatogenia e características das alterações orofaciais. Realizou-se busca 
bibliográfica com as palavras chaves “anemia falciforme e odontologia” na base de 
dados Scielo, entre 2005 e 2015.Os resultados demonstraram que fenômenos de 
vasoclusão e anemia hemolítica podem desencadear manifestações orofaciais, como 
palidez da mucosa bucal, atraso da erupção dentária, atrofia das papilas linguais, 
protrusão da maxila, opacidades intrínsecas dentárias, osteomielite mandibular, 
neuropatia do nervo mentoniano, necrose pulpar assintomática e dor orofacial. O 
sinal mais comum encontrado na cavidade bucal é a deposição de pigmentos biliares 
nas mucosas resultando em uma coloração amarelada. O cirurgião-dentista deve, 
portanto, estar apto para interagir com outros profissionais de saúde na assistência 
ao paciente falcêmico.Para tanto, é necessário que ele esteja familiarizado com as 
alterações orofaciais presentes, a fim de contribuir para uma melhor assistência. 
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RESUMO: 

 

O vírus HIV atinge o sistema imunológico do paciente infectado afetando o seu rendimento, 
tornando-o susceptível ao desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias 
malignas, e como o sistema imunológico apresenta sua resposta diminuída há uma 
dificuldade no enfrentamento contra agentes causadores de doenças, resultando muitas 
vezes, em óbito. As lesões bucais estão fortemente associadas à infecção pelo HIV, sendo 
que os portadores apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na 
cavidade bucal. O propósito deste trabalho foi realizar revisão da literatura enfocando o 
tratamento odontológico de portadores de HIV/AIDS, as fases da doença, exames 
laboratoriais, principais manifestações bucais causadas pela infecção, medicações utilizadas, 
risco ocupacional e condutas frente a acidentes. Para tanto, realizou-se levantamento 
bibliográfico no banco de dados (Scielo), utilizando as palavras-chaves: HIV-AIDS, 
manifestações orais HIV, tratamentos odontológicos e tratamentos orais HIV. Sendo 
selecionados somente trabalhos científicos com texto completo, idioma em português, 
publicados no período de 2000 a 2012. A análise da literatura revelou que por meio da 
anamnese e do exame físico, o profissional pode se deparar com sinais e sintomas 
sugestivos da infecção pelo vírus HIV, contribuindo para o diagnóstico precoce da doença. 
Além disso, naqueles pacientes em que a infecção pelo HIV já foi diagnosticada, o cirurgião 
dentista exerce um papel igualmente importante, que é o de manutenção da saúde bucal, 
contribuindo para melhoria da sua qualidade de vida. 
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RESUMO: 

 

O paciente internado em unidades de tratamentos intensivo (UTI) apresenta uma série de alterações 
que podem comprometer ainda mais o seu estado de saúde, estando susceptível à algumas doenças 
em cavidade bucal, principalmente os que apresentam co-morbidades sistêmicas, como o diabetes. 
Essas co-morbidades aumentam a sua permanência na UTI, decorrente de algumas doenças 
secundárias, e potencializam as causadas pela falta de higiene bucal adequada, ocasionando 
inúmeras complicações orais, como a candidíase; hipossialia; cárie; doença periodontal; gengivite. 
Visto que a cavidade bucal é a principal porta de entrada para o meio interno, abrigando até 500 
microorganismos; quando submetido ao quadro de imunocomprometimento severo, as cargas 
microbiológicas podem ter virulência exacerbada, gerando um agravo na saúde. Assim, tendo em 
vista a importância da saúde bucal nos pacientes acamados e no que sua inexistência pode resultar; 
através de uma revisão de literatura usando os descritores “odontologia”,“unidade hospitalar de 
odontologia”,“equipe hospitalar de odontologia”, realizada na biblioteca virtual Bireme, nos anos de 
2004-2015, em inglês e português; objetivando conhecer acerca das alterações bucais secundárias 
ao acamamento na UTI e métodos que podem ser utilizados para prevenção dessas alterações. 
Enfim, é ressaltada a relevância da atuação da Odontologia no âmbito hospitalar, além das 
responsabilidades dos cirurgiões-dentistas com os pacientes internados, e capacitação de 
profissionais que atuam conjuntamente na UTI para garantir a boa saúde oral dos pacientes 
internados. 
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RESUMO: 

 

O transplate de medula óssea tem se constituído como uma opção terapêutica para 
pacientes com doenças hematológicas ou desordens autoimunes. Caracteriza-se pela 
infusão de células progenitoras hematopoiéticas visando restabelecer a função medular. No 
entanto, esse procedimento requer tratamento concomitante imunossupressor, o que induz 
alterações orais. O presente estudo se propõe a realizar uma revisão de literatura acerca das 
lesões orais em pacientes transplantados de medula óssea. O levantamento bibliográfico foi 
realizado entre os anos de 2005 a 2015 em bases de dados eletrônicas (Scielo, Pubmed, 
ScienceDirect), utilizando como descritores: alterações bucais, transplante de medula óssea, 
imunossupressão. Os resultados demonstraram que os fatores predisponentes a 
complicações envolvem a doença periodontal avançada, além de lesões periapicais de 
natureza endodôntica. Dentre as alterações decorrentes da terapia destacam-se: mucosite, 
xerostomia, granuloma piogênico e infecções orais e de orofaringe por Candida e pela 
família de herpesvírus. A principal complicação é a doença do enxerto contra o hospedeiro, 
caracterizada por lesões de aspecto eritematoso e liquenóide, sendo confundidas com 
outras lesões de etiologia auto-imune. Portanto, observa-se que a incidência de 
complicações orais é relativamente alta, sendo de fundamental importância a participação 
do cirurgião-dentista nas equipes multidisciplinares de atendimento ao paciente onco-
hematológico visando à realização de diagnósticos e tratamento  adequados. 
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RESUMO: 

 

Os sistemas adesivos tornaram-se elementos fundamentais em diversas aplicações clínicas, 
sendo responsáveis pela união do material restaurador às estruturas dentárias. Dentre os 
sistemas adesivos disponibilizados no mercado, pode-se dividi-los em sistemas adesivos 
convencionais de três passos, sistemas adesivos convencionais de dois passos e sistemas 
adesivos autocondicionantes, que podem ser de um ou dois passos. A diferença entre o 
adesivo autocondicionante e o adesivo convencional está nos passos clínicos distintos do 
condicionamento ácido em esmalte e dentina, visto que o primeiro dispensa a etapa prévia 
de condicionamento ácido. Objetiva-se discutir sobre o uso dos principais tipos de sistemas 
adesivos, através de uma revisão de literatura sobre desempenho clínico e laboratorial dos 
diversos tipos de sistemas adesivos. Foi realizado um levantamento bibliográfico entre 2005 
e 2015 nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, utilizando-se as palavras-chave “sistema 
adesivo”, “adesão”, “sistema adesivo convencional” e “sistema adesivo autocondicionante”. 
Sendo encontrados 20 artigos e selecionados 9 textos. Dentre os diferentes tipos de 
sistemas adesivos disponibilizados no mercado, estudos mostram que os denominados de 
convencionais de três passos apresentam melhor relação quando comparada a relação que 
há entre a espessura da camada híbrida e a resistência adesiva. Considerando-se o estágio 
atual dos sistemas adesivos acredita-se que a escolha de um produto deva ser 
fundamentada em evidências científicas que atestam sua eficácia. 
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RESUMO:  

A anatomia humana constitui um conhecimento fundamental para o profissional de saúde, 
pois o corpo humano é o seu objeto de trabalho. A importância dos conhecimentos 
anatômicos é um fator importante para o sucesso do tratamento odontológico, tendo em 
vista que fornece subsídios para a interpretação das mais variadas situações clínicas. Assim, 
a relevância anatômica na área odontológica pode ser caracterizada em três áreas, anatomia 
de superfície, anatomia radiológica e anatomia regional. O objetivo deste trabalho é 
demonstrar a importância dos conhecimentos anatômicos para auxilio no diagnostico das 
alterações no campo de cabeça e pescoço. Desse modo, foi realizada uma busca nas bases 
de dados PUBMED e BIREME utilizando as palavras chaves anatomia, odontologia e 
radiologia. Foram selecionados artigos que tratam sobre a importância da anatomia e sua 
aplicação clínica em odontologia. Desta forma, foi visto que o conceito de cada ramo é 
importante para a visão direcionada da importância da anatomia. Assim, a anatomia de 
superfície é a compressão das principais estruturas anatômicas e suas impressoes sob a pele 
e mucosa, a anatomia radiologica estuda o corpo mediante exames radiológicos e anatomia 
regional estuda o corpo mediante uma divisão por regiões e estratigrafia. Com isso, percebe-
se que a anatomia é pré-requisito indispensável para o diagnóstico acurado, levando o 
profissional a ter um conhecimento adequado das estruturas e influenciando diretamente 
no sucesso do tratamento. 
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RESUMO:  

A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) caracteriza-se por episódios 
repetitivos de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, usualmente associada à 
interrupção do mesmo e queda da saturação da oxihemoglobina. O diagnóstico da SAHOS é 
confirmado, principalmente, através da polissonografia. Entretanto, exames de imagem são 
métodos auxiliares de grande relevância na avaliação desses pacientes. O diagnóstico por 
imagem é utilizado na compreensão da dinâmica das vias aéreas, na presença ou não de 
intervenções terapêuticas e no melhor entendimento da fisiopatologia da SAHOS. O objetivo 
deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre as técnicas de diagnóstico por 
imagem dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como a tomografia 
computadorizada em feixe cônico, a nasofaringoscopia, a faringometria, a cefalometria, a 
radiografia panorâmica, entre outros. Para tanto, realizou-se buscas em bases de dados 
computadorizadas, tais como PubMed, Lilacs e Scielo, utilizando as palavras-chaves 
“diagnosis” e “obstructive sleep apnea”. Os artigos selecionados foram os publicados em 
idioma inglês ou português, nos últimos 10 anos. Embora o exame padrão ouro para a 
confirmação diagnóstica da SAHOS seja a polissonografia, a utilização de exames por 
imagem vêm se firmando como importantes métodos coadjuvantes no diagnóstico clínico. 
De fato, a seleção terapêutica depende fundamentalmente do correto diagnóstico. Assim, os 
exames de imagem podem contribuir para adequado diagnóstico, consequentemente maior 
probabilidade de sucesso no tratamento. 
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RESUMO: 

 Os portadores do HIV, apesar de não obrigatoriamente apresentarem sintomas e 
desenvolverem AIDS, podem transmitir o vírus causador desta síndrome. A AIDS acomete 
cerca de 730 mil pessoas no Brasil, não apresenta cura, além de que o diagnóstico tardio 
e/ou a não adesão à terapia antirretroviral podem estar associados à rápida progressão da 
doença e morte. Esses fatores combinados provocam receio e temor nos profissionais da 
saúde quanto à possibilidade de contrair o vírus. Estudos revelam que na área odontológica 
a representação social da AIDS, o senso comum e o preconceito ainda influenciam bastante 
a conduta dos cirurgiões-dentistas (CD), que se revelam em muitos momentos inseguros 
mediante o tratamento de pacientes portadores do vírus. O objetivo deste trabalho foi 
realizar revisão de literatura sobre aspectos éticos envolvidos no atendimento odontológico 
dos pacientes soropositivos, enfatizando as percepções dos CD e os deveres desses 
profissionais. A pesquisa foi desenvolvida em bases de dados eletrônicas (LILACS e 
PUBMED), com as palavras-chaves: Odontologia, Ética e AIDS, entre 2005 e 2015. Os 
resultados demonstraram que os cirurgiões-dentistas e acadêmicos da área precisam estar 
mais aptos para receberem os pacientes de forma humanizada, contribuindo, desse modo, 
para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos HIV soropositivos. É essencial também o 
papel dos Conselhos Odontológicos no reforço dos preceitos éticos que regem o 
atendimento a esses pacientes. 
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RESUMO: 

 Os portadores do HIV, apesar de não obrigatoriamente apresentarem sintomas e 
desenvolverem AIDS, podem transmitir o vírus causador desta síndrome. A AIDS acomete 
cerca de 730 mil pessoas no Brasil, não apresenta cura, além de que o diagnóstico tardio 
e/ou a não adesão à terapia antirretroviral podem estar associados à rápida progressão da 
doença e morte. Esses fatores combinados provocam receio e temor nos profissionais da 
saúde quanto à possibilidade de contrair o vírus. Estudos revelam que na área odontológica 
a representação social da AIDS, o senso comum e o preconceito ainda influenciam bastante 
a conduta dos cirurgiões-dentistas (CD), que se revelam em muitos momentos inseguros 
mediante o tratamento de pacientes portadores do vírus. O objetivo deste trabalho foi 
realizar revisão de literatura sobre aspectos éticos envolvidos no atendimento odontológico 
dos pacientes soropositivos, enfatizando as percepções dos CD e os deveres desses 
profissionais. A pesquisa foi desenvolvida em bases de dados eletrônicas (LILACS e 
PUBMED), com as palavras-chaves: Odontologia, Ética e AIDS, entre 2005 e 2015. Os 
resultados demonstraram que os cirurgiões-dentistas e acadêmicos da área precisam estar 
mais aptos para receberem os pacientes de forma humanizada, contribuindo, desse modo, 
para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos HIV soropositivos. É essencial também o 
papel dos Conselhos Odontológicos no reforço dos preceitos éticos que regem o 
atendimento a esses pacientes. 
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RESUMO: 

 A terapia fotodinâmica é um método indolor e não invasivo eficaz na destruição tumoral e 
na eliminação de bactérias, vírus e fungos. Consiste na interação entre fármacos foto 
sensibilizadores e luz, em comprimentos de onda específicos, produzindo reações químicas 
de transferência de energia que promovem efeito citotóxico sobre célulasalvo e redução 
microbiana. Na odontologia é estudada principalmente como opção viável de tratamento 
em algumas neoplasias orais, doenças periodontais, infecções endodônticas e cáries. 
Utilizada também como terapia alternativa à utilização de antibióticos, evitando a seleção de 
micro-organismos resistentes pelo uso dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi 
apresentar possíveis utilizações da terapia fotodinâmica em Odontologia, evidenciar a 
evolução dos fármacos foto sensibilizadores e analisar a viabilidade de implementação desta 
técnica na prática clínica. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico em bases de 
dados eletrônicas (Pubmed e Scielo), entre 2010 e 2015, com as palavras-chave “oral cancer, 
PDT, photosensitizer, clinical application in dentistry”. Os resultados apontaram para uma 
busca por padronização do método para implementação clinica e crescente produção 
científica de fármacos foto sensibilizadores; a referida terapia apresentou eficácia 
comprovada em Odontologia, custo acessível, mínimos efeitos colaterais e diminuição nas 
taxas de reincidência, principalmente quando comparada a alguns tratamentos tradicionais. 
Reforçando dessa forma, a viabilidade de sua implementação na prática clínica e no sistema 
básico de saúde. 
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RESUMO: 

 A doença de Parkinson é um tipo de distúrbio neurodegenerativo que clinicamente 
apresenta-se como distúrbio do movimento. Os principais sintomas desse distúrbio são: 
tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural. Porém existem 
alguns distúrbios disautonômicos associados a essa doença tais como, sialorréia, disfagia e 
constipação intestinal. Assim, objetivou-se avaliar a relação existente entre doença de 
Parkinson e sialorréia, bem como avaliar o uso da Toxina Botulínica (TxB) como principal 
opção de tratamento. Para tanto, realizou-se pesquisa em base de dados eletrônica 
(PUBMED) usando as palavras-chave “sialorrhoea”, “botulinum” e “Parkinson's disease”. 
Foram encontrados 54 trabalhos, mas somente 4 obedeciam aos critérios de inclusão, como 
ter o texto disponível na íntegra e estar correlacionado aos assuntos de interesse nesta 
pesquisa. Os resultados demonstraram que a sialorréia tem uma alta prevalência entre os 
pacientes acometidos pela doença de Parkinson. A fisiopatologia ainda é controversa, porém 
acredita-se que aconteça em decorrência da disfagia, e não pela produção excessiva de 
saliva pelas glândulas salivares. Os estudos demonstraram ainda que a toxina botulínica, 
uma exotoxina do Clostridium botulinum, tem tido amplo uso em pacientes com sialorréia 
crônica, a sua aplicação é feita com o objetivo de bloquear os receptores de acetilcolina. 
Assim sendo, o tratamento da sialorréia crônica com TxB tipo A nas glândulas parótidas e 
submandibulares tem se mostrado eficaz. Palavras- chave: sialorréia, parkinson, toxina 
botulínica. 
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RESUMO: 

 A doença de Parkinson é um tipo de distúrbio neurodegenerativo que clinicamente 
apresenta-se como distúrbio do movimento. Os principais sintomas desse distúrbio são: 
tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade postural. Porém existem 
alguns distúrbios disautonômicos associados a essa doença tais como, sialorréia, disfagia e 
constipação intestinal. Assim, objetivou-se avaliar a relação existente entre doença de 
Parkinson e sialorréia, bem como avaliar o uso da Toxina Botulínica (TxB) como principal 
opção de tratamento. Para tanto, realizou-se pesquisa em base de dados eletrônica 
(PUBMED) usando as palavras-chave “sialorrhoea”, “botulinum” e “Parkinson's disease”. 
Foram encontrados 54 trabalhos, mas somente 4 obedeciam aos critérios de inclusão, como 
ter o texto disponível na íntegra e estar correlacionado aos assuntos de interesse nesta 
pesquisa. Os resultados demonstraram que a sialorréia tem uma alta prevalência entre os 
pacientes acometidos pela doença de Parkinson. A fisiopatologia ainda é controversa, porém 
acredita-se que aconteça em decorrência da disfagia, e não pela produção excessiva de 
saliva pelas glândulas salivares. Os estudos demonstraram ainda que a toxina botulínica, 
uma exotoxina do Clostridium botulinum, tem tido amplo uso em pacientes com sialorréia 
crônica, a sua aplicação é feita com o objetivo de bloquear os receptores de acetilcolina. 
Assim sendo, o tratamento da sialorréia crônica com TxB tipo A nas glândulas parótidas e 
submandibulares tem se mostrado eficaz. Palavras- chave: sialorréia, parkinson, toxina 
botulínica. 
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RESUMO: 

A presente revisão de literatura tem como objetivo buscar esclarecer o efeito da clorexidina 
na camada híbrida dentinária e na resistência adesiva dos sistemas adesivos e assim, 
reforçar a importância da sua aplicação como etapa clinica em uma restauração. As bases de 
dados utilizadas foram PubMed, LILACS e scholar google e critérios de estudo foram 
trabalhos mais recentes, de 2008 a 2014. A aderência da resina à dentina ocorre através da 
infiltração do adesivo na malha de colágeno exposta através da descalcificação da dentina 
pelo ácido, formando a camada híbrida e qualquer tipo de dano a essa aderência influencia 
diretamente na longevidade da restauração. Após o condicionamento ácido, o sistema 
adesivo, deveria penetrar em toda a dentina descalcificada, como isso nem sempre ocorre, 
fibras colágenas ficam desprotegidas e suscetíveis ao ataque das metaloproteinases, que são 
enzimas presentes na própria dentina. Estudos demonstraram que a aplicação da clorexidina 
à dentina, após o condicionamento ácido e previamente à aplicação do sistema adesivo, 
impede, ou, pelo menos, retarda a degradação das fibras de colágeno da camada híbrida. 
Conclui-se que a clorexidina, mesmo em baixas concentrações e com pouco tempo de 
aplicação, mostrou ter uma influência na diminuição da degradação da camada hibrida e 
assim, preservar a resistência adesiva ao longo do tempo quando utilizada como mais um 
passo clinico na prática restauradora. 

. 
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RESUMO:  

Em situações onde ocorrem traumas nos ossos cranianos é necessário a concepção de um 
diagnóstico baseado na influência dos nervos no desenvolvimento da sintomatologia 
apresentada pelo paciente, para melhor acompanhamento e posterior tratamento. 
Entretanto, esses sintomas são geralmente negligenciados nas análises iniciais, sendo 
identificados tardiamente, prejudicando o tratamento e, consequentemente, o processo de 
cicatrização e cura. Foram pesquisadas e encontradas nos bancos de dados eletrônicos, 
BIREME, Pubmed e SCIELO, informações sobre estudos direcionados a estabelecer as 
correlações entre sintomas, os nervos cranianos e o diagnóstico. Foram utilizadas as 
palavras chaves: nervos, anatomia, trauma e cabeça. Podemos concluir que essa correlação 
do sintoma com o possível nervo afetado é de suma importância para que o profissional 
obtenha uma análise do quadro de trauma com maior acurácia e possa sugerir o tratamento 
mais efetivo para cada tipo de lesão. Traumas são lesões causadas por ações físicas violentas 
e externas ao lesionado e devem ser tratadas com devido cuidado, atenção e 
responsabilidade para evitar possíveis complicações. Portanto, é essencial que haja a união 
do conhecimento do profissional sobre os pares de nervos cranianos e suas implicações na 
sintomatologia pertinente a traumas com competência obtida na execução da profissão. 
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RESUMO: 

 

Metástases à distância para a cavidade oral são consideradas um fenômeno raro, 
representando apenas 1% de todos os tumores malignos orais. Normalmente, afetam os 
maxilares, especialmente a mandíbula. O trabalho tem como objetivo revisar a literatura 
acerca dos tumores metastáticos para região oral. A estratégia de busca utilizou as bases de 
dados Medline e Bireme, nos últimos 15 anos, utilizando as palavras-chave Metástase à 
distância, câncer de cabeça e pescoço e cavidade oral. Os artigos científicos foram 
selecionados, a partir de critérios de elegibilidade preestabelecidos. Cerca de 25% das 
metástases orais são o primeiro sinal clínico da doença e 23% a primeira indicação de 
malignidade descoberta à distância. A mandíbula é o local de maior acometimento com 
58,5% dos tumores metastáticos para cavidade oral, seguido pelos tecidos moles bucais 
(25,8%), maxila (11%) e glândulas salivares (4,7%). As lesões ósseas podem se mostrar 
radiograficamente com aspecto radiolúcido (osteolítico) ou radiopaco. Logo, ressalta-se o 
papel fundamental do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar envolvida com o 
tratamento oncológico. Sua atuação vai desde o diagnóstico, encaminhamento, 
planejamento/tratamento odontológico e acompanhamento do paciente, o que contribuirá 
para uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO: 

Um dos maiores desafios da Odontologia, em se tratando de reparação da perda tecidual 
óssea, é a dificuldade de se encontrar um material que seja inteiramente biocompatível. 
Lesões crônico-infecciosas, traumas automobilísticos, patologias neoplásicas e defeitos 
congênitos necessitam de enxerto ósseo para recuperar o arcabouço maxilofacial. Esse 
reparo pode ser feito de forma autógena, mas é um procedimento invasivo, a coleta do 
material nem sempre é suficiente e pode haver reabsorção do material enxertado. As BMPs 
(Bone Morphogenetic Protein) são proteínas responsáveis por exercer várias funções que 
possibilitam o sucesso do reparo ósseo-tecidual, dentre as quais: capacidade de 
implantação, quimiotaxia, proliferação de células osteoprogenitoras, diferenciação e 
remodelamento ósseo, sendo inteiramente biocompatíveis e biodisponíveis. Desse modo, o 
presente trabalho visa analisar a relevância dessas proteínas como garantia de sucesso na 
reparação óssea. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico em bases de dados 
eletrônicas (PubMed, Bireme e Scielo), entre os anos de 2005 a 2015, utilizando-se as 
palavras-chaves: “Proteina morfogenética óssea em Odontologia”, “BMPs no reparo 
tecidual”, “BMPs” e “ BMPs em cirurgias”. A sistemática dos artigos analisados qualifica a 
eficácia da utilização dessas proteínas, bem como favorece a difusão e utilização das 
mesmas como novo processo metodológico em se tratando de reparo tecidual ósseo. São 
consideradas poucas ou não são citadas contra-indicações ou posteriores problemas que o 
paciente venha a desenvolver após a cirurgia. 
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RESUMO: 

A placa oclusal é um aparelho removível, geralmente feito de acrílico, que recobre as 
superfícies oclusais e incisais dos dentes de um arco, criando contatos homogêneos com os 
dentes do arco oposto. Cada uma delas apresenta desenho e finalidades específicas de 
acordo com as necessidades funcionais de cada caso. A terapia por meio de placas oclusais 
tem muitas aplicações favoráveis que as tornam extremamente úteis no tratamento das 
desordens temporomandibulares e distúrbios oclusais. A etiologia destas desordens, na 
maioria das vezes, é multifatorial, por isto é muito importante que a terapia inicial seja 
reversível e não invasiva, o que valoriza ainda mais estes aparelhos como tratamento inicial, 
tendo como principais funções promover uma posição mais estável das articulações 
temporomandibulares e uma oclusão funcional que reorganiza a atividade reflexa 
neuromuscular. Muitos métodos têm sido sugeridos para a confecção deste tipo de 
aparelho, porém, cada um apresenta suas vantagens, bem como suas limitações, e devem 
ser escolhidos de acordo com a situação clínica e expectativa do paciente. Assim, o objetivo 
do trabalho é apresentar técnicas alternativas para confecção de placas oclusais e incentivar 
a sua utilização, mostrando os métodos empregados para a sua fabricação, as principais 
vantagens e desvantagens referentes a cada técnica e as situações mais propícias para o seu 
emprego. 
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RESUMO: 

As doenças periodontais consistem em processos inflamatórios de origem infecciosa que 
acometem os tecidos gengivais e/ou os tecidos de suporte dos dentes. Indivíduos que 
apresentam doença periodontal tornam-se possíveis reservatórios de bactérias 
oportunistas. O uso de antibióticos para o tratamento da doença periodontal ou outras 
infecções pode predispor o aumento do número de Staphylococcus spp. na boca, pois estes 
adquirem facilmente resistência aos antibióticos, podendo resultar em superinfecção. A 
presença de Staphylococcus spp. na cavidade bucal humana é um fato que merece atenção. 
O objetivo desta revisão de literatura foi analisar a ocorrência de Staphylococcus spp. nas 
superinfecções decorrentes de doenças periodontais. Para tanto, foi realizado levantamento 
bibliográfico nas bases de dados Scielo e PUBMED, entre 2002 e 2015, com as palavras-
chave “bacteria”, “superinfeciosa”, “periodontite”, em inglês e em português. Os resultados 
revelaram que a presença de estafilococos em proporções mais elevadas no biofilme 
subgengival não pode ser considerada superinfecção. No entanto, a administração de 
antibióticos pode causar seleção de bactérias resistentes, havendo possibilidade de 
desenvolvimento de infecções na orofaringe, e em alguns sistemas. Conclui-se que é 
necessário que o cirurgiãodentista esteja atento aos padrões normais de incidência de 
Staphylococcus spp na cavidade oral, pois a ocorrência de maior proporção de micro-
organismos não residentes pode representar um problema significativo em causar e manter 
infecções periodontais. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO PAINEL 

EFICÁCIA DO TESTE DE HIV ORAL RÁPIDO E SEUS BENEFÍCIOS RELACIONADOS 
AO DIAGNÓSTICO DE HIV\AIDS 

 

AUTOR: JOSFRAN DA SILVA FERREIRA FILHO 

CO-AUTORES: SAMUEL ROCHA FRANÇA, CAIO FOURLAN MONTEIRO MOURA, JOSY D'ANTONY KYM 

SANTOS 

ORIENTADOR: FRANCISCO CÉSAR BARROSO BARBOSA 

 

RESUMO: 

 

A AIDS é considerada, atualmente, uma das maiores pandemias da história mundial. Tendo 
em vista seu caráter epidemiológico, a necessidade de métodos para diagnóstico precoce e 
identificação de evidências patológicas no indivíduo é de suma importância para auxiliar no 
controle e combate à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV). Devido ao 
medo de conhecer o diagnóstico, escassez de informações, justificativas pessoais tais como 
não pertencer aos grupos de risco, insegurança em relação a possíveis constrangimentos e 
atendimento precário em alguns postos de checagem, dificulta o acesso aos testes de HIV. 
Dessa forma, o propósito deste trabalho foi analisar a eficácia e os benefícios diretos e 
indiretos do Teste Oral Rápido para HIV (ORHT), baseado nos métodos de estudos já 
realizados, com foco na acessibilidade e na viabilidade de que o ORHT pode atingir diversos 
indivíduos da sociedade. Para tanto, realizou-se revisão da literatura publicada no período 
de 2005-2015 nas bases de dados Bireme, PubMed e Scielo, utilizando-se as palavras-chave: 
“HIV”,”Oral Rapid HIV Test” e “ HIV Test. A análise dos artigos revelou que o ORHT é um tipo 
de imunoensaio qualitativo baseado na coleta de saliva da mucosa oral, é um método 
simples, preciso e discreto, tendo em vista que o exame pode ser realizado em âmbitos que 
dispensam estruturas laboratoriais e garante a privacidade do indivíduo, além de obter 
resultados com altos índices de precisão em curto período de tempo. Portanto, importante 
na estratégia preventiva da disseminação do vírus HIV e no tratamento precoce da AIDS. 
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RESUMO: 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é um importante indicador de saúde utilizado para 
acompanhar o nível de qualidade de vida de uma dada população e pode ser determinada 
por vários fatores que variam conforme o lugar e o tempo.O objetivo desse trabalho foi 
realizar uma análise da TMI no Brasil, Ceará e Sobral. As informações utilizadas nesse estudo 
foram adquiridas na base de dados do Ministério da Saúde-DATASUS, IBGE e Secretária 
Estadual de Saúde-CE, referentes aos anos de 1990-2012. Assim como foram selecionados 
alguns artigos no SCIELO para fins de análise. Observou-se que no ano de 1990 a taxa de 
mortalidade infantil no Brasil era de 47,1 óbitos a cada mil nascidos vivos e no ano de 2011 
passou para 15,3 óbitos. Já no Ceará houve uma redução de 64,3% nesse intervalo de tempo 
chegando a 15,2 óbitos por mil nascidos vivos no ano de 2011. Enquanto que em Sobral foi 
observado que em 24 anos essa taxa sofreu uma redução de 80,9% e caiu de 18,9% para 
14,5% entre os anos de 2009 e 2012. Estudos afirmam que melhoras socioeconômicas e 
investimentos no sistema de saúde brasileiro foram determinantes para a redução dessas 
taxas, mas apesar disso foi constatada a necessidade de expansão dos serviços oferecidos 
assim como maiores investimentos em educação, saúde e saneamento básico para que o 
processo de redução da TMI se matenha, além da obtenção de uma melhor qualidade de 
vida dos brasileiros. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO PAINEL 

PROTOCOLO ADESIVO PARA RESTAURAÇÕES CERVICAIS NÃO-CARIOSAS 

 

AUTOR:  YVINA KARINE PARENTE CARNEIRO 

CO-AUTORES: VIVIANE ARRUDA DE CASTRO, JAYARA NUNES DE SIQUEIRA,  MÁRIO AUREO GOMES 

MOREIRA 

ORIENTADOR: CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY 

 

RESUMO: 

As lesões cervicais não-cariosas (LCNCs) são injúrias que acometem a cavidade oral, cuja 
etiologia não depende diretamente da ação de microrganismos, levando-se em conta seu 
caráter multifatorial, pode estar relacionada à alimentação, estresse ou perda dentária. 
Diante disso, o tratamento das LCNCs está relacionado tanto a remoção dos fatores 
etiológicos quanto às propriedades dos materiais restauradores utilizados. Nesse aspecto, a 
utilização de um sistema adesivo que forneça melhor retenção é essencial, visto que na 
maioria das vezes a margem cervical está determinada em cemento e/ou dentina, o que 
pode propiciar restaurações mais susceptíveis a falhas. O presente trabalho teve como 
objetivo buscar estabelecer um protocolo favorável para o tratamento das LCNCs através de 
uma revisão de literatura. Para tanto, foram realizadas as seguintes buscas na base de dados 
Pubmed: “cervical lesions not carious” e “adhesive system”, restringindo a pesquisa aos 
últimos 10 anos. Dos 150 artigos encontrados, após análise de titulo e resumos, apenas 12 
foram utilizados. Além disso, literaturas de revisão, como capítulos de livros também foram 
utilizados. Foi possível observar que o diagnóstico preciso é essencial para identificar a causa 
e consequentemente atuar no controle e na prevenção de novas lesões. Além disso, o 
sistema adesivo convencional de três passos e autocondiconante de dois passos são 
melhores em termos de durabilidade e retenção, sendo a Resina Composta e o Cimento 
Ionômero de Vidro modificado por resina os materiais restauradores mais indicados. 
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RESUMO: 

O traumatismo em dentes decíduos pode afetar a criança a partir do irrompimento do 
primeiro dente na cavidade bucal, por volta dos 6 meses de idade, tendo uma prevalência 
que pode chegar a 35%. Os dentes mais afetados são os incisivos superiores devido a sua 
posição mais anterior na face, pode atingir mais de um dente, sendo mais frequente as 
lesões em tecido periodontal. Geralmente, as causas que geram o traumatismo são quedas 
quando as crianças estão andando ou correndo, essas principalmente dos 10 aos 24 meses. 
O objetivo deste trabalho foi discutir a importância do atendimento imediato de urgências 
odontológicas relacionadas aos traumatismo dentários na dentição decídua, bem como, 
apresentar os tipos de traumas e seus prognósticos. Foi realizado uma busca de dados 
através dos acervos virtuais Bireme, Pudmed e Scielo selecionando artigos dos últimos 10 
anos. As palavras chaves utilizadas foram: traumatismo; dente decíduo; crianças. 
Selecionou-se os que destacassem o aspecto clínico de prognóstico e importância do 
tratamento imediato. Os principais traumas na dentição decídua são: concussão, 
deslocamento lateral, intrusão e avulsão. Todos eles tem importante abordagem e quando 
os tratamentos imediatos são realizados, o prognóstico do caso melhora consideravelmente. 
Podemos concluir que o conhecimento da população, dos pais e dos profissionais de saúde a 
cerca do assunto, e encaminhamento para os centros de tratamento especializado em casos 
de trauma melhoram o prognóstico e promovem melhoria nos resultados dos tratamentos 
definitivos. 
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RESUMO: 

Os pacientes HIV/AIDS precisam de cuidados multidisciplinares que envolvem o cirurgião-
dentista. A Terapia Antirretroviral (TARV) tem sido usada hoje como tratamento padrão e 
requer alta taxa de adesão. Entretanto, foi notado uma baixa aceitação dessa terapia por 
parte dos pacientes, sendo um dos maiores perigos para a efetividade da TARV. Problemas 
com a adesão podem estar relacionados ao paciente pela presença de transtornos mentais e 
suporte social deficitário; ao regime terapêutico pelo tratamento complexo; às 
características da doença; ao relacionamento entre paciente e profissional da saúde e ao 
contexto terapêutico pela dificuldade de acesso aos serviços adequados de saúde. O 
propósito deste estudo foi realizar uma revisão literária sobre as dificuldades referentes à 
adesão ao tratamento de pacientes HIV/AIDS em TARV e sua interferência no tratamento 
odontológico. Para tanto, fez-se levantamento bibliográfico em bases eletrônicas de dados 
(PUBMED, SCIELO e LILACS), de 2005 a 2015, usando os descritores: “Adesão”, “terapia 
antirretroviral”, “HIV” e “AIDS”. A análise dos artigos permitiu 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: 

O ensino superior deve ser significativo e centrado no aluno e a prática docente contemplar 
o aprendizado direcionado à prática profissional. O objetivo desta revisão de literatura foi 
traçar um panorama do uso da Aprendizagem baseada em problemas (ABP) como proposta 
pedagógica no curso de Odontologia. Como metodologia ativa de ensino-aprendizagem, a 
ABP ressignifica cenário, atores e ferramentas envolvidos no processo. Há mudança física na 
disposição de professor e alunos na sala de aula, em grupos menores com maior 
participação coletiva. O aluno ativamente constrói o seu próprio conhecimento, enquanto os 
tutores mediam as situações temáticas. O método segue 7 passos básicos, que começam 
com a identificação dos problemas a serem estudados e termina com a rediscussão em 
grupo com os achados individuais aos tópicos selecionados. A avaliação interpares e do 
docente se dá de forma integral e a cada sessão tutorial. O aluno se beneficia expandindo 
seu vocabulário profissional, acessa diferentes mídias do conhecimento, interage mais 
diretamente com docentes, colegas e comunidade mediante casos clínicos, assim 
integralizando mais facilmente os conteúdos disciplinares. No Brasil, cerca de 20% dos 
cursos de Odontologia têm empregado este método, na forma pura ou mista, suplantando 
as dificuldades do graduando recém-ingresso na adaptação às aulas tradicionais e ainda 
minimizando as taxas de evasão acadêmica. Dessa forma, o uso da ABP pode aumentar o 
envolvimento dos alunos de graduação com situações-problema que facilitem o 
entendimento dos conteúdos aplicados à sua realidade.  
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RESUMO: 

As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) englobam um grupo de condições 
musculoesqueléticas e neuromusculares envolvendo as articulações temporomandibulares 
(ATM), os músculos mastigatórios e todos os tecidos associados. Em razão da etiologia 
multifatorial, as DTMs exigem abordagem terapêutica interdisciplinar . O objetivo do 
presente estudo é realizar uma revisão de literatura sobre a importância do tratamento 
fisioterapêutico nas DTMs. Para tanto, foi realizada busca bibliográfica nas bases de dados 
Scielo, Pubmed e Lilacs, utilizando os descritores “temporomandibular disfunction”, 
“physiotherapy” e “ treatment”. Foram considerados artigos na língua inglesa, publicados no 
período de 2010 a 2014, sendo encontrados 8 artigos. 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 de várias modalidades 
terapêuticas tais como eletroterapia por ultra-som e fonoforese, laserterapia e analgesia por 
estimulação elétrica transcutânea (TENS), terapia de calor e frio e terapia manual para 
mobilização de tecidos moles e articulares. Estudos mostram redução ou mesmo ausência 
dos sintomas após a atuação da fisioterapia, pois atua no alívio da dor músculo-esquelética 
e na restauração funcional, coordenando e fortalecendo a atividade muscular, além de 
promover o reparo e regeneração dos tecidos. Observa-se, portanto, que esse tratamento é 
eficiente e contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 



Inovações na Odontologia Promovendo Qualidade de Vida 

16, 17 e 18 de abril de 2015  

Universidade Federal do Ceará 

Curso de Graduação em Odontologia 

Campus Sobral 

APRESENTAÇÃO PAINEL 

ESCOVAÇÃO DENTAL COM ESCOVA ELÉTRICA VERSUS MANUAL: UMA 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

AUTOR: ARIANY SOUZA OLIVEIRA 

CO-AUTORES:  LUZIA MESQUITA BASTOS,YANA JÉSSICA DE LIMA ALVES,CELIANE MARY CARNEIRO 

TAPETY 

ORIENTADOR: MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA 

 

RESUMO: 

A prevenção e o tratamento da cárie dentária e das doenças periodontais são baseados no 
controle mecânico do biofilme dental. O controle mais eficaz ocorre pela correta 
higienização, através da escovação e uso do fio dental. A escovação desagrega os depósitos 
bacterianos aderidos à superfície dos dentes por meio da ação mecânica das cerdas da 
escova. Tendo em vista a importância de estudos que avaliam a eficiência dos tipos de 
escovas utilizadas, o objetivo deste trabalho é avaliar a efetividade de dois tipos de escovas: 
manual convencional e elétrica; ambas utilizadas com uma mesma técnica de escovação. 
Para tanto, foi realizada revisão de bibliografia através de levantamento nas bases de dados 
Scielo, Medline e Cochrane. Sendo selecionados 15 artigos. Após análise dos parâmetros 
clínicos periodontais de IPB (Índice de Placa Bacteriano) e ISM (Índice de Sangramento 
Marginal), procurou-se fazer uma comparação dos resultados encontrados para os dois tipos 
de escova. Concluiu-se que a eficácia das escovas elétricas em relação às manuais foram 
estatisticamente significantes na maioria dos estudos, especialmente na redução do ISM; 
entretanto vale salientar a necessidade de mais pesquisas sobre o tema. 


