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APRESENTAÇÃO 

A Jornada Acadêmica de Odontologia é um dos maiores eventos científicos do 

curso de odontologia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). A XII JOPAR será 

realizada em Parnaíba, PI, no Campus FACOE - Faculdade de Odontologia e 

Enfermagem da UESPI, no período de 13 a 15 de novembro de 2014. 

O tema da jornada será “Ciência, tecnologia e arte na construção do sorriso” e 

é com esse enfoque que a comissão organizadora vem se esmerando com o intuito de 

oferecer aos participantes uma programação de alto nível, que atenda aos interesses 

tanto dos congressistas quanto dos palestrantes. A escolha do tema ocorreu em razão da 

preocupação crescente com a qualidade do tratamento odontológico, seja ele terapêutico 

ou estético e seu papel essencial para a saúde humana. Aliado a isso enfatizaremos os 

avanços da ciência e pesquisas, que visam a melhoria dos materiais e técnicas para que 

o paciente continue recebendo um tratamento odontológico de excelência. 

Além dos consagrados fóruns científicos, mesas redondas de discussão, mini-

cursos Hands On, encontros de implantodontia e cirurgia BMF, apresentação de painéis 

e temas livres, acontecerá o I encontro de periodontia, uma vez que acreditamos no 

poder e impacto da odontologia multidisciplinar para a realização do tratamento 

completo. Será realizado também o I encontro de ASB e TSB, uma vez que acreditamos 

que esses nobres colegas merecem a devida atualização e oportunidade de crescimento 

contínuo. 

A JOPAR recebeu, ao longo de onze edições, um público de 800 a 1000 

pessoas. Nossos congressistas são formados por pesquisadores, professores, 

extensionistas e estudantes (graduação e póss-graduação) com interesse em diversas 

áreas abordadas desde a primeira edição: estética, implante, cirurgia oral menor, 

endodontia e saúde pública. 

Será um imenso prazer recebê-los em nossa universidade, em nossa cidade e 

em nosso litoral. Quem se sentir pronto para iniciar uma viagem rumo ao conhecimento 

e ao que de melhor a odontologia pode oferecer, faça sua inscrição, escolha seu acento, 

afivele os cintos e desligue o celular, pois sua melhor JORNADA está apenas 

começando. 

Profª Dra. Joyce Pinho Bezerra 
Presidente da XII JOPAR 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

14 de Novembro de 2014 

(Sexta-feira) 

MANHÃ 

HORÁRIO AUDITÓRIO 

 

8h – 10h 

Mini Curso de Estética 
Tema: Lentes de Contato 

Prof. Dr. Claudio Heliomar Vicente da Silva  

10h – 10h30 Coffee Break 

 

10h30 – 12h 

Mini Curso de Estética 
Tema: Lentes de Contato 

Prof. Dr. Claudio Heliomar Vicente da Silva  

 

 

TARDE 

HORÁRIO AUDITÓRIO LABORATÓRIO 

 

 

14h – 15h 

 
I Encontro de Periodontia do Litoral 

Piauiense 
 
Tema: Terapia Periodontal e Sua Ação 

Sobre o Biofilme Periodontal 
Dra. Geisla Mary Soares 

(Harvard/UFPR) 

 
HANDS ON: Estética 

 
Prof. Dr. Claudio 

Heliomar 
Vicente da Silva  
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

14 de Novembro de 2014 

(Sexta-feira) 

MANHÃ 

SALA 1 SALA 2 

 
Apresentação de temas livres 

 
VII Encontro de Ex-Alunos de Odontologia da 

UESPI 

Coffee Break Coffee Break 

 

Apresentação de temas livres 
 

VII Encontro de Ex-Alunos de Odontologia da 
UESPI 

 

 

TARDE 

SALA 1 SALA 2 

 
IV Fórum de Pesquisa 

Odontológica da UESPI 
Tema: Renorbio: Uma Rede a 

Favor da Biotecnologia 
Profª. Ms. Leiz Maria Costa 

Veras 
Tema: Plataforma Brasil 

Profª. Dra. Luciana Saraiva e 
Silva 

 
 

I Encontro de ASB,TSB e TPD 
 

Tema: Atendimento a Pacientes Especiais 
Profª Daylana Pacheco da Silva 

 

 

 

14 de novembro de 2014 (Sexta-feira) – TARDE 

 

HORÁRIO AUDITÓRIO LABORATÓRIO 
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15h – 

16h 

 
Tema: Periimplantite: Patogênese 

e Tratamento 
Prof. Ms.Eduardo Souza de Lobão 

Veras 

 
HANDS ON: Estética 

 
Prof. Dr. Claudio Heliomar 

Vicente da Silva 

16h – 

16h30 

 

Coffee Break 

 

Coffee Break 

 

 

16h30 – 

17h30 

Carreiras Odontológicas 
 

Tema: Avaliação da Saúde Bucal 
de Crianças e Adolescentes 
Submetidos à Quimioterapia 

Ms. Moema Modesto Fonseca 
Rocha 

 
HANDS ON: Estética 

 
Prof. Dr. Claudio Heliomar 

Vicente da Silva 

 

 

17h30 – 

18h30 

 
 

Tema: Cirurgião-Dentista e o 
Serviço de Saúde do Exército 

Brasileiro 
Proª. Ms. Tereza Maria Alcântara 

Neves  

 
HANDS ON: Estética 

 
Prof. Dr. Claudio Heliomar 

Vicente da Silva 

 

 

18h30 – 

19h30 

 
 

Tema: Atuação do Perito Odonto-
legal no IML 

Ms. Vinícios Aguiar Lages 

 
HANDS ON: Estética 

 
Prof. Dr. Claudio Heliomar 

Vicente da Silva 

 

 

 

14 de novembro de 2014 (Sexta-feira) – TARDE 

SALA 1 SALA 2 

I Fórum de Odontologia Sustentável da 
Jopar 

Tema: Odontologia Sustentável: Água um 
Bem Essencial 

Profª. Ms. Eryka Oliveira de Andrades 

 
 

Tema: Atendimento a Pacientes 
Especiais 

Profª Daylana Pacheco da Silva 

 

Coffee Break 

 

Coffee Break 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

15 de Novembro de 2014 

(Sábado) 

MANHÃ 

HORÁRIO AUDITÓRIO LABORATÓRIO 

 

8H30 – 

9H30 

VI Encontro de Cirurgia e 
Traumatologia BMF do Litoral 

Piauiense 
Tema: Cirurgia Ortognática – Do 

Planejamento ao Tratamento 
Cirúrgico 

Prof. Dr. Darklilson Pereira dos 
Santos 

HANDS ON: 
Interpretação da Tomografia 

Computadorizada 
Dr. Antonione Santos Bezerra Pinto 

 

 

9h30 – 

10h30 

 
 

Tema: Aspectos Contemporâneos 
do Manejo de Dentes Inclusos 

Prof. Ms. Julio Cravinhos 

HANDS ON: 
Interpretação da Tomografia 

Computadorizada 
Dr. Antonione Santos Bezerra Pinto 

10h30 – 

11h 

Coffee Break Coffee Break 

 
 
 
 
 

 
 

 
Apresentação dos Trabalhos Expandidos 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tema: O Trabalho em Equipe e a 
Organização do Atendimento 

Profª. Esp. Samille Oliveira Azevedo 
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11h – 12h 

 
 

Tema: Decisões no Planejamento 
de Cirurgias do Complexo Buco-

maxilo-facial 
Prof. Dr. Eider Bastos 

 

HANDS ON: 
Interpretação da Tomografia 

Computadorizada 
Dr. Antonione Santos Bezerra Pinto 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

15 de Novembro de 2014 

(Sábado) 

MANHÃ 

SALA 1  SALA 2 

 

 

 

 

Apresentação de Temas 

Livres 

 

 

 
I Encontro de ASB, TSB e TPD 

 
Tema: Processamento de Artigos Odontológicos 

para Controle de Infecção Cruzada 
Profª Moara e Silva Conceição Pinto  

 

Coffee Break Coffee Break 

 

 

Apresentação de Temas 

Livres 

 

Tema: Atividades Privativas das Classes Técnicas e 
Auxiliares em Odontologia 
Profª. Priscila Silva Alencar 
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15 de novembro de 2014 (Sábado) – TARDE 

 

HORÁRIO AUDITÓRIO LABORATÓRIO 

14h – 16h  
Palestra de Endodontia 

Prof. Dr. Carlos Alberto Falcão 

 

---------- 

16h – 

16h30 

Coffee Break Coffee Break 

 

 

16h30 –

17h30 

 
III Encontro de Implantodontia 

 
Tema: Reabilitação Total com Carga 

Imediata 
Prof. Ms. Pedro Victor Freire 

Leopoldino 

 
Hands on:  
Sistema K3 

Prof. Dr. Carlos Alberto Monteiro 
Falcão 

Prof. Dra. Maria Ângela Arêa 
Leão Ferraz 

 

 

17h30 –

18h30 

 
 

Tema: Reabilitação em Área 
Estética com Carga Imediata 

Prof. Ms. Fausto Aureliano Meira 
Ferreira 

 

 
Hands on:  
Sistema K3 

Prof. Dr. Carlos Alberto Monteiro 
Falcão 

Prof. Dra. Maria Ângela Arêa 
Leão Ferraz 

 

18h30 – 

20h 

Cirurgia ao Vivo de Implante 
Prof. Ms. José Danilo Andrade Filho 

 

---------- 

 

20h – 21h 

 
Divulgação dos melhores 

trabalhos,  
Premiação e Encerramento 

 

---------- 

 

 

15 de novembro de 2014 (Sábado) – TARDE 

 

SALA 1  SALA 2 

 

Apresentação dos Trabalhos Expandidos 

 

I Encontro de ASB, TSB e TPD 
Tema: Humanização do atendimento 

Profª. Ms. Zoraia Ibiapina Tapety 
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Coffee Break Coffee Break 

 

 

Apresentação dos Trabalhos Expandidos 

 
 

Tema: Ergonomia, Dicas de 
Relaxamento e Alongamento 

Profª. Ms. Lysnara Rodrigues Barros Lia 

 

 

Apresentação dos Trabalhos Expandidos 

 
 

Tema: Ergonomia, Dicas de 
Relaxamento e Alongamento 

Profª. Ms. Lysnara Rodrigues Barros Lia 

 

 

---------- 

 
 
 

---------- 
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ODONTOLOGIA 

UESPI 

 

 

REALIZAÇÃO 
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Coronectomia: Uma Alternativa para Prevenção contra  

Lesões do Nervo Alveolar Inferior 

Hélio Alves Nascimento*, Imglet Magna Ribeiro da Silva, Clairde da Silva Carvalho, 

Ana de Lourdes Sá de Lira. 

helioalvesn@gmail.com  

Painel 

Resumo 

A parestesia do nervo alveolar inferior é frequentemente encontrada após exodontia de 

terceiros molares inclusos. A mudança sensorial apresentada pelo paciente deve ser uma 

das preocupações do cirurgião-dentista, sendo do seu interesse estabelecer técnicas que 

previnam esta complicação. A técnica da coronectomia, também conhecida como 

odontectomia parcial intencional, foi desenvolvida com o intuito de minimizar o risco 

de lesão ao nervo alveolar inferior quando o terceiro molar incluso e/ou impactado 

apresenta raízes em relação de proximidade com o canal mandibular. É uma técnica que 

tem sido bastante mencionada na literatura contemporânea, além de revisões 

sistemáticas, que comprovam a evidência de sucesso na prevenção de traumatismo do 

nervo alveolar inferior. O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar a técnica de 

coronectomia para exodontia de terceiros molares inferiores, em casos onde o nervo 

alveolar inferior possa sofrer danos. A partir de artigos extraídos das bases Medline, 

Lilacs e Scielo, foram selecionados artigos de revisão de literatura e relatos de casos 

clínicos entre os anos de 2012 a 2014, tendo como descritores: Cirurgia Bucal, Dente do 

siso e Nervo Mandibular. A coronectomia é uma técnica alternativa viável que pode ser  

empregada, quando bem indicada, não devendo ser encarada, no entanto, como um 

procedimento de rotina. 

Descritores: Cirurgia Bucal - Dente do siso - Nervo Mandibular 
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A Odontologia e os desafios da Bioengenharia Tecidual 

 
Lara Lustosa Teixeira Leal*, Renara Natália Cerqueira Silva, Jéssica de Carvalho 

Cardoso, Ana Paula Ribeiro de Carvalho, Eliana Campêlo Lago. 

 

laralustosa777@gmail.com  

 

Painel 

Resumo 

Introdução: Na Odontologia células mesenquimais e polpa dental são fontes de células-

tronco que podem se diferenciar em fibroblastos, cementoblastos e osteoblastos. Para 

que ocorra tal diferenciação, são necessários alguns sinais para direcionar as etapas do 

desenvolvimento e da regeneração tecidual. Um dos grandes desafios da engenharia 

tecidual é desvendar esses sinais e etapas para tentar entender as sinalizações 

necessárias à reprodução do tecido. Objetivo: Abordar às pesquisas mais recentes 

utilizando as células-tronco adultas na Odontologia Metodologia: pesquisa em literatura 

da área e artigos de banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema, utilizando os seguintes 

descritores: Células-tronco; Odontologia; Bioengenharia Tecidual. Resultados: Na 

odontologia o potencial da engenharia tecidual no reparo e regeneração de estruturas 

dentais tomou grandes proporções a partir da recuperação de CT mesenquimais da polpa 

dentária. Gronthos & cols ( 2000) mostraram que essas células são capazes de originar 

um tecido semelhante ao complexo dentino-pulpar, composto de matriz mineralizada e 

túbulos delimitados por células semelhantes à odontoblastos. Esse estudo abriu a 

possibilidade teórica da “terceira dentição” a partir de estruturas tridimensionais que 

serviriam de arcabouço para a proliferação celular, podendo ser biológicos ou sintéticos, 

biodegradáveis ou permanentes. Conclusão: A engenharia tecidual apresenta-se como 

uma grande possibilidade de substituição de células e ou tecido e órgãos lesados e na 

Odontologia, suas aplicabilidades, embora ainda não façam parte do arsenal terapêutico, 

tem um futuro promissor nas diversas especialidades. 

 

Descritores: Células-tronco; Odontologia; Bioengenharia Tecidual. 
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Fratura de Maxila como Complicação Fístula Buco Nasal: 

Relato de Caso 

Francisco Yuri Carneiro do NASCIMENTO*, Thiago de Souza BRAÚNA, Samanta 

Adyel Gurgel DIAS, Jean de Pinho MENDES, Darklilson Pereira SANTOS. 

yuri-carneiro@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A face por causa de sua localização anatômica está mais sujeita ao traumatismo. As 

fraturas dos maxilares vão apresentar uma etiologia heterogênea. Geralmente essas 

fraturas estão associadas aos acidentes de trânsitos e briga domestica, acometendo mais 

frequentemente pessoas jovens do sexo masculino de 20 a 29 anos. Dentre as fraturas de 

maxila, a fratura de maxila do tipo Lanelongue é caracterizada pela perda de 

continuidade óssea, ocasionando a comunicação entre a cavidade bucal e a cavidade 

nasal. Uma das complicações deste tipo de fratura é a fístula buco nasal. Essa fístula 

causava incômodo ao paciente por causa da troca de ar entre a cavidade nasal e a 

cavidade bucal durante a fala e a deglutição e escoamento de líquidos e alimentos da 

cavidade oral para a cavidade nasal. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico 

utilizando-se a técnica de incisão parassagital para fechamento de fístula buco nasal. 

Este trabalho apresenta um caso clínico de um paciente do gênero masculino, 25 anos 

de idade, que procurou o Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Nossa 

Senhora de Fátima – Parnaíba-PI, após 2 meses de tratamento de múltiplas fraturas na 

maxila e mandíbula. No exame clínico observou-se na fratura da maxila a comunicação 

já existente, caracterizada pela presença de uma fístula buco nasal. O tratamento 

indicado foi o tratamento cirúrgico, por meio de duas incisões parassagitais, seguidas 

pelo debridamento das bordas da fístula, com cicatrização por primeira intenção no 

local da fístula. O acompanhamento pós-operatório mostrou eficácia no tratamento. A 

técnica de incisões parassagital no palato é considerada uma técnica simples e rápida, 

apresentando uma morbidade mínima para o paciente. 

Descritores: Fístula Buco Nasal, Fratura da Maxila, Cirurgia Parassagital Bilateral. 
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Uso da Bola de Bichat para fechamento de Comunicação 

Buco-Sinusal 

Francisco De Sousa Costa Júnior*, Ruan De Sousa Viana, Júlio Neto Souto Batista, 

Mágnum Oliveira Castro, Maria Cândida De Almeida Lopes. 

odonto1974@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A comunicação buco-sinusal e, consequentemente, a fístula buco – sinusal é um estado 

patológico no qual as cavidades orais e antrais mantêm uma comunicação permanente, 

já que o tecido epitelial inicia um processo de proliferação que pode fechar ou manter 

esta abertura. Pode ser causada por extrações dentárias ou restos radiculares, curetagem 

dos alvéolos após extração, remoção de dentes inclusos, fraturas de tábuas ósseas 

vestibulares ou durante enucleação de cistos ou tumores em íntima relação ao seio 

maxilar. Uma das principais complicações das comunicações buco-sinusais é a sinusite 

maxilar aguda ou crônica, oriunda da contaminação do seio pela flora bucal. Dentre as 

principais maneiras de tratamento das fistulas buco-sinusais trazidas pela literatura 

estão: técnicas de sutura das bordas, retalhos bucais, retalhos palatinos, retalhos 

deslizantes, enxertos e corpo adiposo bucal. O objetivo deste trabalho é apresentar o 

fechamento de Fístula Buco – sinusal utilizando Enxerto do Corpo Adiposo da 

Bochecha (Bola de Bichat) tendo sucesso comprovado na literatura, por não interferir na 

profundidade do sulco vestibular. Paciente M.L.O.M, gênero feminino, 61 anos, casada, 

procurou atendimento no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas de Teresina-PI, 

relatando mudança na voz e halitose. Durante o exame clínico observou-se na região de 

primeiro molar superior esquerdo (ausente), depressão com alteração na cor da mucosa 

e, radiograficamente perda da continuidade da linha radiopaca do seio maxilar. Optou – 

se por tratar essa fístula com Enxerto do Corpo Adiposo da Bochecha. Paciente foi 

medicado e teve pós – operatório satisfatório. O acompanhamento clínico e radiográfico 

comprovou sucesso da técnica e do tratamento. 

Descritores: Extração Dentária, Corpo Adiposo e Fístula. 
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Tratamento Cirúrgico de Cisto de Erupção: Relato de Caso 

Elisa de Alencar Abreu*, Raylla Fernanda Silva Oliveira, Pablo Rômulo Rodrigues de 

Sales, Jheisson Rafael Sousa Santos, Marcia Regina Soares Cruz. 

abreu.lisa@gmail.com  

Painel 

Resumo 

O cisto de erupção é uma variedade de cisto dentígero associado a um dente decíduo ou 

permanente em processo de erupção. É uma lesão extra óssea, localizada entre o epitélio 

reduzido do órgão do esmalte e a coroa do dente, causada pelo acúmulo de exsudato, 

com frequência hemorrágica, o que confere à gengiva a cor azulada (está é a razão pela 

qual este cisto recebe o nome de “hematoma de erupção”).  O presente trabalho tem 

como objetivo relatar um caso clínico de tratamento de cisto de erupção na região 

posterior da mandíbula de uma criança com idade de  1 ano e 4 meses. Ao exame 

clinico foi detectado que o paciente apresentava, na cavidade bucal, dilatação de cor 

azulada na região posterior da mandíbula, correspondente a erupção do 1º molar 

decíduo. O procedimento instituído foi a ulectomia, que consiste na remoção cirúrgica 

do capuz fibrosado que recobre dentes não erupcionados. Inicialmente fez a aplicação 

da anestesia tópica, em seguida fez-se o uso do anestésico local. O procedimento 

cirúrgico consistiu na incisão e remoção do tecido fibrosado que recobria a coroa do 

dente decíduo, removeu-se todo o tecido, no sentido mésio-distal, possibilitando, dessa 

forma uma via para a erupção do dente decíduo. Após uma semana do decorrido 

procedimento o dente apresentava-se em erupção. A técnica da ulectomia mostrou-se 

eficaz para o caso apresentado, sendo o tratamento de escolha para os casos de cisto de 

erupção. 

Descritores: Cisto; Erupção; Hematoma; Odontologia. 
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Síndrome de Stevens-Johnson: Tratamento cirúrgico de 

adesão labial 

Luide Michael Rodrigues França MARINHO*, Alan Leandro Carvalho de FARIAS, 

Walter Leal de MOURA, Antoniel da silva SOARES, Júlio Cesar de Paulo 

CRAVINHOS. 

luidemarinho@gmail.com  
Apresentação Oral 

Resumo 

O Eritema multiforme é uma reação mucocutânea do tipo imunológica, potencialmente 

fatal, e que se enquadra em um espectro de doenças que compreende um grupo de 

reações exantemáticas agudas e autolimitadas, que ocasionalmente resultam em 

erupções recorrentes e crônicas. Esta alteração advém da hipersensibilidade a fatores 

precipitantes variados, como infecções por vírus, fungos, bactérias, enfermidades do 

tecido conjuntivo, neoplasias malignas, vacinas e múltiplos medicamentos. Em geral, a 

mucosa oral, lábios e conjuntiva são as principais regiões acometidas. A Síndrome de 

Stevens-Johnson, forma grave de eritema multiforme, acomete principalmente pele, 

olhos, genitália e o vermelhão dos lábios. Caracterizada por um processo eruptivo 

bolhoso agudo, a ruptura destas bolhas leva a formação de pseudomembrana nos lábios 

edemaciados, seguidos por incrustações e fissuras sangrantes. O tratamento da 

Síndrome de Stevens-Johnson é usualmente de suporte e sintomático, realizando a 

suspensão ou substituição do uso de medicamentos que foram relacionados ao 

aparecimento de lesões cutâneas e o acompanhamento realizado em longo prazo. Este 

trabalho tem por objetivo relatar o caso de uma paciente que, após internação devido a 

manifestações da Síndrome de Stevens Jonhson, teve sua abertura de boca reduzida por 

consequência do colabamento de suas comissuras labiais. O procedimento cirúrgico fora 

realizado em ambiente ambulatorial, sob anestesia local, objetivando a remoção da 

adesão labial e rearranjo dos tecidos, devolvendo a anatomia da região. A paciente 

evolui sem relato de novas crises da síndrome ou queixas relativas ao procedimento 

cirúrgico realizado. 

Descritores: Stevens-Johnson; Adesão Labial; Eritema Multiforme. 
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Acidentes com Perfurocortantes 

Alyne Paz Leite*, Samyris Nunes de Miranda, Virgínia Leal Batista, Juscelino Lopes 

Silva. 

alynepaz@hotmail.com  

Painel 

Resumo 
Os profissionais de odontologia estão expostos a riscos ocupacionais, dentre eles o 

acidente com perfurocortante que é devastador e traumático nessa área, por isso   

importante  ue o pro issional se atente para as causas de acidentes como  alta de 

atenção, má condição de trabalho e uso de t cnicas inade uadas.  e acordo com a    – 

  do  inist rio do  rabalho e  mprego, os riscos de acidentes podem ser classi icados 

em    sicos,  u micos, biológicos e ergon micos mec nicos. O acidente de trabalho 

ocasionado por material per urocortante tem aumentado, de ido ao n mero ele ado de 

manipulação, principalmente de agulhas. Tais acidentes podem oferecer riscos   sa de 

  sica e mental dos trabalhadores.  uando ocorre com material contaminado pode 

acarretar doenças como a  epatite  ,  epatite C e a   ndrome da  munode iciência 

 d uirida –     .  odendo ter repercuss es psicossociais, le ando a mudanças nas 

relaç es sociais,  amiliares e de trabalho.  s reaç es psicossomáticas pós-pro ila ia, 

utili ada de ido   e posição ocupacional e ao impacto emocional, tamb m são aspectos 

preocupantes. Objetivou-se com isso, avaliar as características, riscos, prevalência e 

condutas tomadas pós-acidentes. Foi realizado um estudo bibliográfico de caráter 

exploratório, em periódicos nas bases SciELO, LILACS, PubMed,  no período de 2009 

a 2012.  Como critérios de inclusão adotaram-se: disponibilidade do texto integral e 

publicação nas línguas português e inglesa. Conclui-se que existe alta incidência de 

acidentes envolvendo materiais perfurocortantes, um potencial de risco e há a 

necessidade de notificação pós-acidentes, tornando-se um agravo significativo na saúde 

dos envolvidos, sendo fundamentais medidas educativas de controle de biossegurança. 

Descritores: Biossegurança; Risco ocupacional; Perfurocortantes. 
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Analgesia preemptiva em Cirurgias de terceiros molares: uma 

revisão de literatura. 

Wenton Gomes PEREIRA*, Antonia Maciana Gomes dos SANTOS , Francisca Martha 

Pereira CAVALCANTE , Karissa Vieira Lopes LEITÃO , Jean de Pinho MENDES. 

 

wentonfnt@hotmail.com 

 

Apresentação Oral 

 

Resumo  

 

Introdução: A remoção cirúrgica de terceiros molares é um procedimento comum 

realizado por cirurgiões-dentistas. O desenvolvimento de Trismo, dor e edema são 

reflexos da inflamação, decorrente do traumatismo cirúrgico, os corticosteroides têm 

sido utilizados com eficácia para a redução destas complicações. Esses medicamentos 

são responsáveis por modular os eventos inflamatórios atraves da inibição da enzima 

fosfolipase A2, provocando uma melhora em diversas manifestações clinicas. No campo 

Odontologico, a betametasona e dexametasona vêm sendo abordadas em diversos 

estudos. Este estudo tem como objetivo oferecer informações sobre o uso de 

corticosteroide no pré-operatório em cirurgia de terceiro molar e descrever um 

protocolo que possibilite a sua utilização. Materiais e métodos: Os artigos selecionados 

para a revisão de literatura foram extraídos das bases de dados Medline, Lilacs e Scielo, 

nos quais foram selecionados artigos de revisão de literatura, estudos clínicos 

controlados em seres humanos e em livros publicados entre os anos de 2000 a 2014 com 

os descritores cirurgia de terceiro molar, dor, trismo, edema. Conclusão: A utilização do 

corticosteroide no pré-operatório mostrou se uma alternativa viável para propiciar maior 

conforto ao paciente no pós-operatório cirúrgico em que envolveram maior dano 

tecidual. 

Descritores: Cirurgia de terceiro molar, Dor, Trismo, Edema. 
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Tratamento Cirúrgico das Fraturas do Seio Frontal: Relato 

de Caso. 

Alan Leandro Carvalho de FARIAS*, Walter Leal de MOURA, José Ribamar Alex 

DIAS, Alan Gonçalves PINHEIRO, Carlos Eduardo Mendonça BATISTA. 

alanleandrofarias@hotmail.com 

Apresentação Oral 

Resumo  

A fratura do seio frontal é um tipo particular de fratura facial que, frequentemente, 

necessita de manejo complexo. A localização do osso frontal, que contém o seio frontal, 

é adjacente a estruturas vitais, incluindo cérebro e os olhos. Este tipo de injúria 

frequentemente ocorre em conjunto com outras fraturas faciais, exigindo experiência do 

cirurgião que atua nos traumas de face. Ocorre mais frequentemente em adultos do 

gênero masculino com faixa etária entre 20 e 30 anos, tendo como principal causa o 

trauma contuso, geralmente por acidentes automobilísticos e motociclísticos. 

Contribuem em uma taxa que varia de 5-15% das fraturas faciais, e um terço das 

fraturas frontais estão associadas com as naso-órbito-etmoidais e orbitárias. Os três 

componentes envolvidos no manejo do seio frontal incluem a tábua anterior, tábua 

posterior e o ducto nasofrontal, estes devem ser avaliados através de exame clínico e 

imaginológico minucioso, pois o comprometimento destas estruturas ditará o tratamento 

destas fraturas. O objetivo do presente trabalho é apresentar um caso de um paciente 

apresentando fratura de seio frontal, atendido e tratado pelo serviço de residência em 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), caso este operado no Hospital de Urgências de Teresina (HUT). Foi utilizada 

abordagem por acesso bicoronal, redução e fixação interna com placas, parafusos e tela 

de titânio do sistema de 1.5mm. O mesmo evoluiu sem complicações funcionais e 

estéticas, e encontra-se em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário – 

UFPI. Em vista destes argumentos, o cirurgião buco-maxilo-facial se faz importante na 

atuação em equipes de trauma, mostrando ainda a necessidade de o cirurgião ter 

conhecimento e experiência no que diz respeito ao tratamento destas lesões. 

Descritores: Trauma; Cirurgia; Seio Frontal. 
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Relação do 3º Molar Inferior com o canal mandibular e suas 

possíveis consequências – Revisão da literatura. 

Ana Paula Ribeiro de Carvalho*, Jessica Carvalho Cardoso, Renara Natalia Cerqueira 

Silva, Leonardo Borges Ferro. 

anapcarvalho29@hotmail.com  

Painel 

Resumo 
INTRODUÇÃO – O posicionamento do canal da mandíbula é de sumo interesse para o 

cirurgião dentista, que realiza procedimentos como exodontias de terceiros molares 

inferiores. A remoção cirúrgica deste dente pode acarretar uma serie de complicações 

caso atinja o canal mandibular, dentre elas: edema, dor, sangramento e alveolite. 

REVISÃO DA LITERATURA – Segundo (TRENTO and Manfredo; GOTTARDO 

2009), o terceiro molar inferior é um dente incomum, caracterizado por considerável 

variabilidade no tempo de formação, variação na morfologia, por frequente impactação. 

A parestesia do nervo alveolar inferior após exodontia do terceiro molar inferior incluso 

acarreta danos funcionais, sociais e psicológicos aos pacientes. Pois se sabe que apesar 

da maioria das vezes estas sequelas apresentarem resolução espontânea, há casos onde 

isso não ocorre e o dano pode tornar- se permanente (Flores, Flores et al. 2011). Os 

nervos alveolar inferior, bucal e lingual, estão relacionados rotineiramente à prática 

odontológica, por serem alvo constante das anestesias utilizadas em tratamentos dos 

dentes inferiores, e pela proximidade de seu trajeto à região cirúrgica de extração dos 

dentes terceiros molares inferiores (DAMINANI and CÉSPEDES 2007). As parestesias 

decorrentes da remoção dos terceiros molares inferiores se caracterizam com a causa 

que mais preocupa os dentistas, cujos índices de incidência de 0,4% a 8,4% 

(BATAINEH, 2001). No entanto, esse dano nervoso é evitável e diretamente 

relacionado com a técnica operatória utilizada (MALDEN,2002). A impacção 

mesioangular é a mais relacionada com parestesia lingual, atingindo 30,26% dos casos 

(PETERSON,2000).  OBJETIVO – O objetivo do presente trabalho é avaliar a relação 

dos terceiros molares inferiores com o canal mandibular, através de uma revisão da 

literatura em revistas indexadas no PUBMED. METODOLOGIA – Foi realizado um 

levantamento bibliográfico dos trabalhos que estudavam a relação do canal mandibular 

e o terceiro molar inferior, através de radiografias panorâmicas ou tomografia 

computadorizada, e avaliada o grau de proximidade da raiz do terceiro moçar inferior 

com a cortical superior do canal mandibular, em dois grupos distintos estudos 

tomográficos outro grupo estudos radiográficos. CONCLUSÃO – Ficou claro o grau de 

proximidade do canal mandibular com o terceiro molar inferior, especialmente nas 

tomadas tomográficas que são tridimensionais. 

Descritores: Terceiro Molar Inferior; Nervo Alveolar Inferior;Canal Mandibular. 
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Descompressão Cirúrgica de Cisto Dentígero em Criança 

Ruan de Sousa Viana*, Júlio Neto Souto Batista, Francisco de Sousa Costa Júnior, 

Mágnum Oliveira Castro, Maria Cândida de Almeida Lopes. 

ruansv@hotmail.com  

Painel 

Resumo 
Os cistos odontogênicos são patologias assintomáticos, frequentemente descobertos 

acidentalmente ou quando a inflamação ou infecção se desenvolve. O tipo mais comum 

é o cisto radicular, seguido pelo cisto dentígero. Há uma variedade de técnicas 

cirúrgicas para o tratamento de grandes cistos dos maxilares, sendo a enucleação, 

marsupialização e descompressão, as mais usadas.  A descompressão cirúrgica requer 

um dispositivo, tal como um tubo ou de um stent, que é suturado no local por drenagem 

constante criando assim uma ligação entre o cisto e o ambiente oral, até que se forma 

uma fenda epitelial. Essa técnica é minimamente invasiva, e permite a conversão de 

uma grande lesão em uma menor, mais contida, que pode ser tratada cirurgicamente 

com menor morbidade associada e quando se tem por objetivo preservar a vitalidade 

pulpar e integridade periodontal de dentes próximos à lesão, evitar danos ao nervo 

alveolar inferior, seio maxilar, cavidade nasal e dentes em desenvolvimento, assim 

como  fraturas patológica. O objetivo desse trabalho é apresentar  um caso clínico  de 

cisto dentígero tratado pela técnica  de descompressão cirúrgica, tendo como paciente 

I.S.S, gênero masculino, 10 anos de idade, estudante, residente na cidade de Teresina – 

PI, que encontra-se em acompanhamento clínico e radiográfico de três anos, não 

apresentando sinais de recidiva. 
Descritores: descompressão, cirúrgia bucal, cistos. 
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Utilização de Biopolímeros na Prática Odontológica – Revisão 

de Literatura 

Isnayra Kerolaynne Carneiro Pacheco*, Vicente Carvalho de Almeida Júnior, Adriana 

Gadelha Ferreira Rosa, Ana Cristina Vasconcelos Fialho. 

isnayra.k.c.p@hotmail.com  

Painel 

Resumo  

O uso de materiais naturais, artificiais ou sintéticos para substituir, restaurar ou 

aumentar tecidos biológicos sempre foi de grande preocupação para a Odontologia. No 

que diz respeito à substituição e à regeneração da estrutura óssea, os materiais utilizados 

se encaixam na classe de materiais chamados biomateriais, os quais devem apresentar 

propriedades físicas, químicas e biológicas satisfatórias para que se obtenha a resposta 

desejada. Entre as opções de biomateriais disponíveis atualmente para substituição ou 

reparação óssea é possível destacar o uso dos biopolímeros. Atualmente, para uso em 

reparação e substituição óssea, a produção de polímeros sintéticos ou naturais, como o 

produzido a partir do óleo mamona e, mais recentemente, o produzido a partir do óleo 

de buriti pelo Laboratório de Materiais Avançados da UFPI (LIMAV) e testado por um 

grupo de pesquisa do curso de Odontologia da UFPI, sugere a importância destes 

polímeros para a pesquisa odontológica. O objetivo desta revisão de literatura é 

relacionar propriedades do polímero de mamona e principais empregos dos produtos do 

buriti, com enfoque em suas possíveis aplicações na área de cirurgia odontológica. 

Foram pesquisados trabalhos em Medline (Pubmed), Bireme (Lilacs) e Scielo, 

publicados entre 2008 e 2014. Dos 56 trabalhos encontrados, 13 foram selecionados. 

Conforme a maioria dos autores, o polímero de mamona possui biocompatibilidade, 

potencial de osteocondução e osteointegração e o buriti é utilizado pela indústria 

cosmética na produção, principalmente, de filtro solar, possui potencial antioxidante, 

antimutagênico, além de auxiliar no processo de cicatrização, o que sugere seu uso 

como material substituto ósseo. 

Descritores: Odontologia, Biomateriais, Biopolímeros, Mamona, Buriti, Substitutos 

Ósseos. 
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Ressecção segmentar de mandíbula para tratamento de 

ameloblastoma por abordagem intra-oral. 

Luide Michael Rodrigues França MARINHO*, Alan Leandro Carvalho de FARIAS, 

Walter Leal de MOURA, José Ribamar Alex DIAS, Júlio Cesar de Paulo 

CRAVINHOS. 

luidemarinho@gmail.com  
Apresentação Oral 

Resumo  

O ameloblastoma é uma neoplasia odontogênica epitelial comum que representa 

aproximadamente 10% de todos os tumores odontogênicos e 1% de todos os cistos e 

tumores da mandíbula. Classificado como um tumor odontogênico benigno de origem 

ectodérmica pode ser originário de restos da lâmina dental, do desenvolvimento do 

órgão de esmalte, do epitélio de revestimento de um cisto odontogênico ou das células 

basais da mucosa oral. Cerca de 80% dos ameloblastomas ocorrem na mandíbula, mais 

comumente na região de molares, ramo ascendente e em menor proporção na área de 

pré-molares e sínfise. Clinicamente, apresenta um crescimento lento, porém localmente 

invasivo e infiltrativo, gerando uma expansão óssea e deformidade facial. Não muito 

raro, é capaz de causar grandes deformidades faciais no paciente em decorrência de sua 

evolução ou como resultante do tipo de tratamento proposto. Por ser assintomático, o 

diagnóstico raramente é precoce sendo geralmente descoberto em exames de rotina 

como as radiografias periapicais e panorâmicas. Embora seja classificado como uma 

neoplasia benigna, o ameloblastoma apresenta um comportamento extremamente 

agressivo, com alto poder destrutivo local e uma considerável taxa de recidiva, 

diretamente associada a sua variante e ao tratamento adotado, tendo inclusive, relatos 

em pesquisas de lesões proliferativas que sofreram processo de malignização. As 

técnicas cirúrgicas adotadas como tratamento dos ameloblastomas podem ser 

classificadas em conservadoras e radicais; variando desde curetagem até grandes 

ressecções. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de um paciente que procurou 

o serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Universidade Federal do 

Piauí, queixando-se de um aumento de volume em região de molares inferiores direito. 

Após solicitação de radiografia panorâmica observou-se uma área radiolúcida extensa, 

unilocular, circundando  o terceiro molar. Após a coleta dos dados da paciente, somada 

aos exames complementares e análise histopatológica chegou-se ao diagnóstico de 

ameloblastoma unicístico. A paciente fora tratada com ressecção óssea segmentar 

mandibular, através de acesso intraoral, instalação de uma placa de reconstrução do 

sistema 2.4 mm e programação de outro tempo cirúrgico para reconstrução do defeito 

ósseo e posterior instalação de implantes. Até o momento a paciente vem evoluindo 

bem, sem queixas e sem sinais de recidiva. 

Descritores: Ameloblastoma, Patologia Bucal, Cirurgia. 
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Granuloma Periférico de Células Gigantes: Relato de Caso 

Thayse Almeida Araujo Cavalcante*, Matheus de Mesquita Farias Teixeira, Samyris 

Nunes de Miranda, Ana Carolina Bezerra Ribeiro, Marcia Socorro da Costa Borba. 

thayseaacavalcante@globomais.com  

Painel 

Resumo  

O granuloma pode ser compreendido como um crescimento anormal, benigno, de um 

tecido de granulação composto basicamente por tecido conjuntivo. O granuloma 

periférico de células gigantes (GPCG) é uma lesão benigna, de etiopatogênese incerta, 

proliferativa e reacional do tecido conjuntivo fibroso ou do periósteo, que acomete 

considerável parcela da população em geral, quando comparada às outras lesões 

proliferativas não-neoplásicas da boca. Paciente gênero masculino, 38 anos de idade, 

raça negra, apresentando como queixa principal o aumento tecidual da região retromolar 

esquerda, com evolução de 3 meses. O granuloma apresentava 4 cm de diâmetro, 

coloração avermelhada com pequenas áreas esbranquiçadas e ulceradas, limites 

definidos, de consistência resiliente, assintomática, circundando os dentes 36 e 38 que 

se apresentavam com mobilidade acentuada. Realizou-se uma exérese total, com 

remoção dos dentes 35, 36 e 38. O paciente continua em acompanhamento, não 

apresentando recidiva da lesão tratada. Procurou-se relatar um caso clinico envolvendo 

granuloma de células gigantes, presente em um paciente de uma clínica escola em 

Teresina. Exames por imagem mostraram áreas de reabsorção óssea na região dos 

dentes 36 e 38, provavelmente pela compressão exercida pela lesão. Optou-se pela 

exodontia dos dentes 35, 36 e 38 mais a exérese total da lesão por apresentar 

mobilidade, perda óssea horizontal e vertical bem acentuadas, além da enucleação da 

lesão e seus bordos, seguindo de curetagem do processo alveolar e da loja óssea. O caso 

relatado encaixou-se em grande parte nas características padrões que a literatura expõe 

para descrever um granuloma periférico de células gigantes. 

Descritores: Granuloma, Células Gigantes, Lesões, Tecido Conjuntivo. 
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Reconstrução estética com Resina Composta por meio de 

reanatomização: Relato de Caso 

Karissa Vieira Lopes Leitão*, Wenton Gomes Pereira, Francisca Martha Pereira 

Cavalcante, Zimefeld Gomes Pessoa, Julio Cesar Mendes Bezerra Filho. 

karissa_phb92@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A supervalorização da estética é uma realidade nos valores do mundo contemporâneo. 

Dentro do padrão estético atualmente proposto, a face ocupa um lugar de grande 

destaque, e neste contexto, a aparência do sorriso é considerada fundamental. As 

ausências dentárias podem provocar alterações, ao prejudicar a harmonia e o equilíbrio 

do sorriso. A odontologia estética vem proporcionando alternativas e soluções para a 

correção desses problemas, principalmente em situações em que não há tempo 

suficiente para o reposicionamento dentário. A utilização das resinas compostas junto 

com os sistemas adesivos, aliada a conhecimento científico, treinamento, habilidade de 

reproduzir textura, forma, anatomia e cor, torna esse material excelente alternativa, 

posto que culmina invariavelmente com abordagens mais conservativas. Este trabalho 

tem como objetivo relatar um caso clínico de ausência do incisivo central superior 

direito, por trauma dentário na infância, onde optou-se pela reanatomização e 

recontorno cosmético, através da confecção de facetas diretas em resina composta, 

precedida por gengivectomia. A odontologia atualmente oferece uma gama de 

possibilidades e métodos para a reanatomização de elementos dentários, propiciando 

resultados imediatos, estética e preservação de grande parte da estrutura dental. A 

utilização desta técnica mostrou-se a mais viável, dada a condição da paciente. E 

mesmo com a linha média deslocada os resultados obtidos foram clinicamente 

satisfatórios. 

Descritores: Estética, Reanatomização, Trauma, Resina Composta. 
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Laminados Cerâmicos tipo lentes de Contato: Indicações e 

Contraindicações 

Mariana da Silva Corrêa Nolêto*, Lara Line Nolêto Martins, Samuel Fontes Batista, 

Clairde da Silva Carvalho, Robson de Sousa Ferreira. 

mary_scn@hotmail.com  
Painel 

Resumo 

Nos últimos anos os procedimentos estéticos refinados como as facetas indiretas com 

desgaste minimamente invasivo ou sem desgaste da estrutura dental, conhecidas por 

“lentes de contato”, tem aumentado substancialmente no tratamento dos dentes 

anteriores. Devendo-se isto ao grande apelo pelos meios de comunicação e pelo padrão 

de beleza imposto pela própria sociedade. Mas, na verdade, esse material vem sendo 

estudado desde os anos 50 para ser utilizado na reabilitação estética como uma técnica 

definitiva. A aplicação de lentes de contato está indicada para corrigir pequenas 

imperfeições, como discretas alterações de posição, cor, forma e comprimento dental. 

Entretanto, o planejamento com tais laminados está contraindicada em dentes expostos à 

elevada carga oclusal, hábitos parafuncionais, severa modificação de posicionamento 

dentário, grande destruição coronária, alterações importantes de cor, restaurações 

extensas e doença periodontal. Sendo assim, este trabalho se propôs a buscar na 

literatura científica artigos que embasem as indicações e contraindicações destes 

laminados conservadores na reabilitação estética do sorriso. O estudo foi realizado por 

meio de levantamento retrospectivo de artigos científicos publicados de 2009 a 2014 

nos bancos de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Usando-se como 

descritores: estética dentária, lentes de contato e utilização. Diante do referido estudo, 

conclui-se que, apesar da excelência estética, deve-se ter cuidado com a banalização do 

uso das lentes de contato, planejando bem cada caso individualmente e esclarecendo ao 

paciente para que ele participe das decisões do seu tratamento.    

Dentística: Estética Dentária, Lentes de Contato, Utilização. 
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Lesões cervicais não cariosas e Hipersensibilidade Dentinária 

cervical 

Simone da Silva FREITAS*, Zoraia Ibiapina TAPETY, Raimundo Rosendo PRADO 

JÚNIOR. 

simonefreitas33@gmail.com 

Apresentação Oral 

Resumo 

As lesões cervicais não cariosas associadas ou não a hipersensibilidade dentinária 

cervical podem ocasionar alterações emocionais e restrição social. O objetivo deste 

estudo foi descrever alguns achados clínicos de uma amostra de pacientes portadores de 

lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária cervical.  A pesquisa foi 

realizada em pacientes cadastrados nas clínicas do Estágio Supervisionado em 

Odontologia da Universidade Federal do Piauí no período de outubro de 2011 a março 

de 2012. Foram examinados 331 pacientes, 17 (5,1%) dos quais foram diagnosticados  

com lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinária cervical. Desta 

amostra 52,9% eram do gênero masculino e tinham entre 29 e 57 anos (média 44.4±8.5 

anos). Dos 169 dentes afetados haviam:  20,7% incisivos, 13,6% caninos, 50,3% pré 

molares e 15,4% molares. Dos dentes estudados 21,9% tinha hipersensibilidade grau 

leve, 35,5% hipersensibilidade grau moderado e 42,6% hipersensibilidade grau severo; 

49,11% tinham índice de desgaste dental de 1mm; 40,2% tinham índice de desgaste 

dental de 2mm. Concluiu-se que os dentes com lesões cervicais não cariosas e 

hipersensibilidade dentinária cervical foram mais frequentes em voluntários do gênero 

masculino, eram pré molares, tinham sintomatologia considerada grau severo e índice 

de desgaste dental de 1 mm. 

Descritores: Sensibilidade da Dentina, Desgaste dos dentes, Colo do dente. 
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O Uso do Botox na Odontologia 

Aline Maria Alves Vilarinho Oliveira*, Bárbara Torres Teixeira, Ana Karla de Sá 

Bezerra, Lívio Portela de Deus Lages. 

alinemariaa1@hotmail.com 

Painel 

Resumo 

Introdução: As neurotoxinas botulínicas advém da bactéria anaeróbia Clostridium 

botulinum, e subdividem-se em vários grupos  de A até G de acordo com as diferenças 

genéticas e características fenotípicas. Inicialmente, estas substâncias foram estudadas 

como contaminante de alimentos, principalmente as pertencentes do tipo E, condição 

esta trazendo graves consequências a nível muscular, podendo ser fatal. Contudo, 

contrariamente a esses achados, a Toxina do grupo A tem se mostrado um potente 

agente terapêutico no tratamento diversas desordens neurológicas bem como de lesões 

orais e maxilofaciais. E como mecanismo de ação, basicamente irão agir bloqueando 

temporariamente a liberação do neurotransmissor acetilcolina nas sinapses nervosas. 

Revisão de Literatura: Na Odontologia a Toxina é usada como forma de controle para 

cefaléia tensional, disfunção temporomandibular (DTM), dor orofacial, bruxismo, 

sorriso gengival, queilite angular, sorriso assimétrico, hipertrofia de masseter, pós 

operatório de cirurgias periodontais e de implantes, em pacientes braquicefálicos cuja 

força muscular dificulta a mecânica ortodôntica e também na sialorréia. Um número 

crescente de cirurgiões dentistas está começando a utilizar toxina botulínica em 

pacientes. Sua utilização mostra-se bastante variada, sendo possível seu uso em 

pacientes com alterações faciais e naqueles cujas alterações estão relacionados a saúde 

bucal, apresentando bons resultados quando comparados a outras formas de tratamento 

(HOQUE; MC ANDREW, 2009).Objetivo: Demonstrar os possíveis usos terapêuticos 

da toxina botulínica tipo A na Odontologia. Metodologia:Foi realizada uma revisão de 

literatura científica em bases de dados  Scielo, livros e monografia nos últimos 5 anos. 

Conclusão: A Toxina Botulínica pode ser utilizada como meio efetivo contra diversas 

disfunções buco-maxilo-faciais, e tendo o Cirurgião-Dentista elevado conhecimento 

sobre as estruturas de cabeça e pescoço, está no seu âmbito de trabalho tratar patologias 

da face e cavidade oral de forma conservadora e segura com a aplicação da toxina 

botulínica, desde que possua treinamento específico e conhecimento sobre sua 

utilização. 

Descritores: Toxina Botulínica,Odontologia,Cirurgião-Dentista. 
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Microbiologia envolvida na patologia endodôntica 

Keren Hapuque Oliveira Silva*, Cícero Adilon Teixeira dos Santos Andrade, Josete 

Veras Viana Portela. 

keren.hapuque@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

O sucesso do tratamento endodôntico depende da sanificação do sistema de canais 

radiculares e posterior obturação do elemento dental. É cientificamente provado que os 

microrganismos são os responsáveis pela propagação e manutenção da infecção 

endodontica. Avanços recentes na área identificam mecanismos de resistência 

bacteriana às soluções irrigadoras e à medicação intracanal. Entretanto,falhas técnicas 

durante a instrumentação podem facilitar a sobrevivência dos microrganismos,  entre 

eles o Enterococcus faecalis. O objetivo deste trabalho é discutir os mecanismos de 

resistência e a característica desses microrganismos envolvidos na patologia 

endodôntica através de artigos publicados no Pubmed entre 2004-2014, além de 

trabalhos clássicos na literatura. 

Descritores: Enterococcus faecalis,  Bactérias gram negativas, Endodontia. 
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Comparação entre Soluções Irrigadoras na Endodontia: 

Clorexidina x  Hipoclorito de Sódio. 

Juliane Beilfuss*, Dalila Soares Torres, Ingrid de Oliveira Macedo, Antônio Francisco 

de Melo Torres. 

julibeilfuss@hotmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Uma solução irrigadora considerada ideal deve apresentar ação 

antimicrobiana, dissolver resíduos teciduais, promover molhamento com finalidade de 

facilitar a instrumentação, e apresentar biocompatibilidade com os tecidos adjacentes. 

OBJETIVOS: realizar uma revisão bibliográfica a respeito das propriedades de duas 

soluções irrigadoras utilizadas no tratamento de canais radiculares. METODOLOGIA: 

Consultou-se as bases ScIELO e PUBMED, tendo sido analisados artigos no período de 

2008 a 2013, utilizando-se os descritores: Soluções Irrigadoras; Clorexidina; 

Hipoclorito de Sódio. DISCUSSÃO: O hipoclorito de sódio utilizado em diferentes 

concentrações para limpeza de canais radiculares tem sido a solução de escolha entre os 

profissionais por apresentar ação antimicrobiana e atuar como solvente tecidual. Porém, 

atualmente, a clorexidina vem sendo muito utilizada como solução irrigadora devido a 

propriedades específicas que viabilizam sua utilização, tais como substantividade, 

efetividade antimicrobiana, e baixa toxicidade. CONCLUSÃO: a solução de clorexidina 

2% se apresenta como uma alternativa de solução irrigadora para o tratamento de canais 

radiculares. Porém, mais estudos deverão ser realizados para comprovar seus efeitos na 

endodontia. 

Descritores: Soluções Irrigadoras; Clorexidina; Hipoclorito de Sódio. 
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Fratura de Instrumento Como Fator Complicador em 

Tratamento Endodôntico: Relato de Caso 

Wályson Gustavo Silva De Freitas*, Ana Maria Cardoso Gomes, Kaliny Amorim Sá E 

Santos, Jairo Jardel De Sousa Borges, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz. 

gustavofreitas29@outlook.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: O tratamento endodôntico é baseado na limpeza, modelagem e obturação do 

canal radicular, com objetivo de promover a manutenção da saúde periapical ou 

reparação tecidual, quando da presença de reabsorções ósseas. A terapia é realizada pela 

ação mecânica de instrumentos, com auxílio de substâncias químicas. Estes 

instrumentos utilizados podem sofrer fraturas tanto por sua utilização excessiva quanto 

por torção, gerando dificuldade de remoção e até mesmo a impossibilidade de removê-

lo, dependendo do tipo de instrumento fraturado e sua localização no interior do canal 

radicular. Na impossibilidade de remoção, opta-se por manter o instrumento e 

prosseguir com o restante do procedimento. Objetivo: Este trabalho é um relato de 

tratamento endodôntico com presença de instrumento fraturado no interior do canal 

radicular. Relato de Caso: Paciente de 46 anos, do gênero masculino apresentou-se na 

clínica de Odontologia da UNINOVAFAPI onde foram realizados anamnese, exame 

clínico e complementares. Inicialmente o paciente relatou início tratamento endodôntico 

do elemento 31, restaurado provisoriamente, com respostas negativas aos testes de 

sensibilidade e percussão vertical. O exame radiográfico periapical revelou 

radiopacidade no terço médio do conduto sugestivo de instrumento fraturado. Após 

acesso e descontaminação, o instrumento fraturado foi ultrapassado, realizada 

odontometria e adequada instrumentação, a medicação intracanal foi mantida por 15 

dias e a obturação realizada pela técnica clássica por condensação lateral ativa, com 

envolvimento do instrumento fraturado na massa obturadora. Conclusão: Acidentes 

como fratura de instrumentos endodônticos ocorrem na prática desta especialidade e, 

embora seja um complicador, não inviabilizam a terapia dos canais radiculares. 

Descritores: Endodontia, Iatrogenia, Tratamento do canal radicular. 
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Traumatismo Dentoalveolar em Dente Permanente Anterior 

com Rizogênese Incompleta: Relato de Caso 

Letícia de Sá Evelin *, Débora Lima e Silva, Éllen Maria Matos de Andrade, Teresinha 

Soares Pereira Lopes, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura. 

 

leticievelin@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Os traumatismos dentários compõem uma das maiores causas de necrose pulpar em 

dentes com rizogênese incompleta, tornando-se um dos grandes problemas a ser 

enfrentados em endodontia. Diante disso, são recomendadas técnicas que promovam o 

fechamento apical. Dentre os materiais utilizados, o hidróxido de cálcio tem a 

propriedade de remineralização, induz a neoformação tecidual, e ainda é o material de 

escolha. A clorexidina potencializa o efeito antimicrobiano do hidróxido de cálcio e 

apresenta substantividade.Já o óxido de zinco possui boa densidade, fácil utilização, e 

promove radiopacidade à pasta. Paciente do gênero masculino, 9 anos, procurou a 

clinica infantil da UFPI com história de trauma em região de incisivo lateral superior 

direito. Após exame clínico e radiográfico, constatou-seabscesso periapicalcom fístula 

no elemento 12, com ápice incompleto.Foi realizada a técnica de apicificação com pasta 

de hidróxido de cálcio, clorexidina e óxido de zinco, para garantir o desaparecimento da 

fístula e promover o fechamento apical. Concluiu-se que as técnicas de apicificação 

com hidróxido de cálcio podem ser utilizadas em casos de traumatismos em dentes 

permanentes com rizogênese incompleta. 

Descritores: Traumatismos Dentários, Necrose da Polpa Dentária, Endodontia, 

Odontopediatria. 
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Utilização dos Biomateriais em Odontologia 

Lara Lustosa Teixeira Leal*, Renara Natália Cerqueira Silva, Jéssica de Carvalho 

Cardoso, Ana Paula Ribeiro de Carvalho, Eliana Campêlo Lago. 

anapcarvalho29@hotmail.com  

Painel 

Resumo 
Introdução: Com a recente aprovação da lei de biossegurança, que regulamenta o uso de 

células-tronco e transgênicos, o mercado para os biotecnólogos está em franca 

expansão. Na Odontologia o marco inicial deu-se com a utilização do amálgama dental. 

Atualmente os biomateriais são amplamente utilizados na clínica odontológica em 

várias especialidades, com destaque para a dentística e implantodontia elevando 

sobremaneira a qualidade prestada ao cliente. Objetivos: apresentar as possibilidades de 

uso dos biomateriais na Odontologia. Metodologia: pesquisa em literatura da área e 

artigos de  banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema, utilizando os seguintes 

descritores: biomaterias; odontologia; materiais dentários Resultados e Discussão: os 

biomateriais , embora bastante utilizados em diversos setores da área de sáude  já há 

algum tempo, receberam nova atenção atualmente, principalmente  pelas grandes 

pesquisas que estão sendo realizadas, pela diversidade nas aplicações clínicas e pelas 

excelentes características de biocompatibilidade, adesão permanentes às estruturas 

dentárias e ósseas, promoção de regeneração tecidual guiada e exibição de propriedades 

similares aos tecidos mimetizados, com larga utilização nos procedimentos clínicos da 

odontologia. Conclusão: A utilização de biomateriais na Odontologia vem se mostrando 

bastante promissora ,principalmente nas áreas de dentística , cirurgia e implantodontia , 

requerendo conhecimento dos profissionais a respeito das novas tendências 

mercadológicas , características e possibilidade de uso nos procedimentos clínicos. 

Descritores: Odontologia, Biomateriais, Biotecnologia. 
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Avaliação do Sucesso de Implantes Dentários em pacientes 

usuários de Bisfosfonatos Orais: Uma metanálise de estudos 

clínicos 

Francisco Iago Cerqueira MAGALHÃES*, Paulo Goberlânio de Barros SILVA, Lucio 

Mitsuo KURITA, Beatriz Pietra Aguiar DE PAIVA, Fábio Wildson Gurgel COSTA. 

iagomagalhaes93@homail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução e Revisão de Literatura: Os bisfosfonatos são potentes inibidores da 

reabsorção óssea, tendo seu uso em Odontologia amplamente discutido nos últimos 

anos em virtude de aparentes benefícios quando do uso destes em pacientes submetidos 

a implantes dentários. Entretanto, o risco de osteonecrose associada a bisfosfonatos 

orais (BFOs) é um fato que tem sido recentemente considerado no planejamento clínico. 

Objetivo: O objetivo do presente trabalho é realizar uma meta-análise para avaliar os 

efeitos dos bisfosfonatos orais sobre a osseointegração de implantes dentários, além de 

revisar os casos de osteoquimionecrose dos maxilares devido ao uso de tais 

medicamentos.Metodologia: Para tanto realizou-se uma revisão de literatura na base de 

dados PubMed buscando artigos no idioma inglês, entre os anos de 1995 e 2014, 

utilizando-se as palavras-cha es“dental implants”, “bisphosphonates”, “osteonecrosis”. 

Resultados: Foram encontrados 65 artigos, porém 13 selecionados, tendo como critérios 

de exclusão artigos que faziam uso de bisfosfonatos intravenosos, idioma de língua não 

inglesa, estudos experimentais, uso de radioterapia, acesso impossibilitado, ausência de 

grupo controle ou estudos de revisão de literatura.Através da metanálise relacionou-se 6 

artigos que continham grupos testes (implantes dentários em pacientes em uso de BFOs) 

e grupos controles (implantes dentários em pacientes não usuários de BFOs). Análise 

estatística evidenciou que não existiu diferença entre os grupos (p=0.159).Conclusão: 

Portanto, de acordo coma presente metanálise, os BFOs não influenciam no sucesso 

clínico de implantes dentários. Em virtude do risco de osteonecrose induzida por tais 

medicamentos, estudos futuros são necessários para se comprovar ou não os benefícios 

dos BFOs quando do emprego de implantes dentários. 

Descritores: Bisfosfonatos, Implantes Dentários, Osteonecrose Associada a 

Bisfosfonatos, Metanálise. 
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Atendimento Odontológico domiciliar aos Idosos na Prática 

Multidisciplinar 

Renata Fortes Alves*, Patryelle Queiroz, Natanny Oliveira, Bruna Liguori, Elina Lago. 

renatafortes_1329@hotmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

O atendimento odontológico domiciliar direcionado aos idosos semi e dependentes é o 

conjunto de ações preventivas e de mínima intervenção que visam promover a saúde 

bucal e orientar familiares e cuidadores. É considerada uma estratégia educativa e 

assistencial de saúde, cuja a finalidade é intervir de maneira multidisciplinar ,no 

processo saúde- doença de idosos vulneráveis. Esse estudo tem como objetivo abordar a 

prática odontológica domiciliar, enfatizando as principais alterações sistêmicas e 

possíveis repercussões na cavidade bucal ,a necessidade de participação do cirurgião 

dentista e orientações de promoção de saúde bucal que possam auxiliar nas condutas 

dos familiares e cuidadores e profissionais envolvido com esse tipo de atendimento. 

Foram realizadas busca e análise de artigos científicos e bases de dados bibliográficos 

sobre a prática odontológica domiciliar em idosos. Na estratégia de busca foram 

empregados os termos: assistência domiciliar, odontogeriatria, odontologia domiciliar, 

idosos fragilizados e saúde bucal. Adotaram -se como critérios de inclusão: artigos 

publicados em português, artigos indexados na bases de dados LILACS e SCIELO, 

artigos publicados no período de 2000 a 2014.Conclui-se  que existe grande necessidade 

dessa atividade odontológica em domicilio a ser executada de maneira capacitada por 

odontogeriatras com formação gerontológica que possam contribuir na humanização do 

atendimento e promoção de bem-estar e qualidade e vida desses idosos. 

Descritores: Odontologia ,Atendimento Domicilar, Idosos. 
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Odontopediatria: Conhecimento de Pais ou Responsáveis 

Jéssica de Carvalho Cardoso*, Renara Natália Cerqueira Silva, Lara Lustosa Teixeira 

Leal, Ana Paula Ribeiro de Carvalho, Eliana Campêlo Lago. 

jeskjcc@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

O presente estudo objetiva avaliar o conhecimento de pais ou responsáveis sobre a 

saúde bucal infantil na Odontopediatria em uma clínica escola. Este projeto será 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí. 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de levantamento, que será desenvolvido 

através da aplicação de um questionário a 20 pais ou responsáveis das crianças 

atendidas em uma clínica escola no período letivo de Novembro de 2014 a Março de 

2015. Os pais que aceitarem participar da pesquisa e assinarem o termo de 

consentimento livre e esclarecido, responderão ao questionário com 14 perguntas 

objetivas, abordando dados de identificação, condições socioeconômicas e perguntas 

relacionadas à Odontologia (cárie dentária, dentições decídua e permanente e práticas de 

higiene oral). Os dados coletados serão tabulados em planilha utilizando o programa 

Microsoft Office Excel, versão 2010, para obtenção dos valores numéricos e serão 

apresentados em forma de gráficos e tabelas. Espera-se com este estudo a avaliação do 

nível de conhecimento de pais ou responsáveis sobre a saúde bucal infantil em uma 

clínica escola, já que estes possuem um papel fundamental dentro do núcleo familiar, 

tornando-se um ponto chave na prevenção de doenças bucais. 

Descritores: Conhecimento; Promoção de Saúde; Odontopediatria 
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Causas Do Desmame Precoce – Uma Revisão de Literatura 

Leticia de Sá Evelin*, Débora Lima e Silva, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura, 

Marina de Deus Moura de Lima, Teresinha Soares Pereira Lopes. 

leticievelin@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

O aleitamento materno durante os primeiros meses de vida exerce influências positivas 

para o recém-nascido, nos aspectos nutricionais, imunológicos, emocionais e 

socioeconômicos, constituindo-se um elemento fundamental para a saúde do bebê e com 

importantes implicações para a saúde materna. Porém o ato de amamentar tem mudado 

ao longo dos tempos, obedecendo a diferentes determinações. O desmame é definido 

como sendo a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de uma criança que, até 

então, se encontrava em aleitamento materno exclusi o. Conse uentemente, o “per odo 

de desmame”   a uele compreendido entre a introdução desse no o alimento at  a 

supressão completa do alimento materno. Sendo assim, faz-se necessária a detecção 

precoce dos fatores de risco à interrupção do aleitamento materno para aconselhamento 

e manejo clínicos adequados, bem como o acompanhamento pelos profissionais de 

saúde do binômio mãe/filho durante o período da amamentação exclusiva. Os estudos 

são controversos quanto às causas para o desmame e, deste modo, o objetivo deste 

trabalho foi verificar por meio de uma revisão de literatura as principais causas da 

interrupção do aleitamento natural. 

Descritores: Aleitamento Materno, Desmame, Criança 
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Prevalência da doença cárie em crianças com fissura 

labiopalatal 

Beatriz Pietra Aguiar de Paiva*, Francisco Iago Cerqueira Magalhaes, Lara Nascimento 

Fonteles, Amanda Pacheco Cardoso, Alexandra Vitorio Sousa. 

beatrizpietra_@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A fissura labiopalatal é uma alteração congênita na região facial que acomete ao 

paciente uma serie de comprometimentos funcionais, estéticos e psicossociais. Em 

conjunto com a criança, a família é envolvida por uma serie de exigências e alterações e 

responsabilidades cotidianas em detrimento do processo de reabilitação. A criança com 

fissura labiopalatal apresenta varias características no complexo orofacial, muitas vezes 

inerente à má formação, o que acaba por comprometer a saúde oral do paciente, em 

especial no que diz respeito à doença carie. Este estudo teve como objetivo conhecer 

como são realizados os cuidados com a higiene bucal de crianças com fissura 

labiopalatal e fatores de influencia para o desenvolvimento da doença carie, discutindo a 

possível relação entre a prevalência de caries em pacientes fissurados devido à higiene 

oral dos mesmos. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura, nos anos de 2010 a 

2014, usando as pala ras cha es ‘ issura labiopalatal’,  ‘doença carie’ e ‘higiene oral’, 

em inglês e português, na base de dados Scielo e Pubmed. Pode-se inferir que há 

prevalência do desenvolvimento da doença carie em pacientes com fissura labiopalatal 

que possuem uma higiene oral inadequada ou inexistente, sendo necessário um 

tratamento dentário preventivo desde o primeiro ano de vida, devendo ocorrer um 

exame clinico antes mesmo da erupção dos primeiros dentes decíduos. 

Descritores: Fissura Labiopalatal; Doença Cárie; Higiene Oral 
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Mordida Aberta Anterior na dentição Decídua e Hábitos 

Deletérios 

Zimefeld Gomes Pessoa*, Karissa Vieira Lopes Leitão, Wenton Gomes Pereira. 

zimefeldgp@gmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

 ntrodução   ordida aberta anterior   uma “dento-al eolar ou es uel tica” maloclusão 

do plano vertical, definida por Moyers(1958) como uma falta do contato com o dente 

antagonista. Devido a sua natureza multicausal o diagnóstico é extremamente difícil, De 

acordo com Proffit, apenas 5% possuem causas definidas. Como as demais 

deformidades dentofaciais, a mordida aberta tem como etiologia os fatores hereditários 

e principalmente os fatores ambientais externos, dentre eles os hábitos orais.  Objetivos: 

O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão de literatura sobre a relação dos Hábitos 

Deletérios com a mordida aberta na dentição decídua destacando a etilogia da Mordida 

aberta anterior e as formas de tratamento. Materiais e Métodos: Foram feitas pesquisas 

indexadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, BIREME, PORTAL 

CAPES utilizando os Descritores cadastrados no Decs(Descritores em Sáude) Anterior 

Open Bite and Habits and Child. Conclusão: Para Moyers (1979) os hábitos que mais 

perturbam a oclusão são a sucção de dedos, interposição lingual, onicofagia e 

mordedura e/ou sucção de lábio. Esta anomalia é de difícil tratamento e requer uma 

intervenção a longo prazo. A deformação depende da freqüência, intensidade, duração, 

predisposição individual, idade e também das condições de nutrição e saúde do 

indivíduo, na falta de um dos requisitos Tempo-Intensidade-Frequência não haverá 

modificações nas arcadas dentárias. O Tratamento para tal deformidade vai desde a 

ortodontia preventiva com orientação dos pais e do autocuidado do próprio paciente na 

remoção dos hábitos bucais até medidas interceptativas como a utilização de grades 

palatinas móveis e fixas. Desta-se ainda a necessidade de uma acompanhamento 

psicológico e fonoaudiólogo como parte indispensável do retorno do sistema 

estomatognático normal. 

Descritores: Mordida Aberta Anterior, Dentição Decídua, Hábitos Bucais. 
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O uso de benzodiazepínicos na sedação de pacientes 

odontopediátricos. 

Jamyson Oliveira Santos*, Tennessee Felipe Costa Freitas, Apolo Victor Torres Silva, 

Sylvana Thereza de Castro Pires Rebelo. 

 

Apresentação Oral 

Resumo 

Introdução: Os procedimentos odontológicos requerem a colaboração do paciente para 

seu bom desenvolvimento, por isso é essencial que o paciente esteja tranquilo antes e 

durante o atendimento, porém, em alguns casos não conseguimos obter isso apenas por 

meios iatrosedativos, tendo em vista o medo e a ansiedade que envolve os tratamentos 

odontológicos são comuns à maioria dos pacientes, causados por atos corriqueiros a 

rotina odontológica, pacientes pediátricos, por fatores psicofisiológicos inerentes à 

própria idade, são mais susceptíveis ao medo e ansiedade, consequentemente são os 

menos colaborativos, podendo até inviabilizar muitos procedimentos, por isso, em 

alguns casos são empregados métodos farmacológicos de sedação previa. Revisão de 

literatura: Existem diversas técnicas utilizadas para o controle e manejo da ansiedade, 

dor, medo e comportamento em pacientes odontopediátricos, além das modalidades do 

tipo psicológicas, existem métodos farmacológicos, a utilização desses meios de 

sedação consciente por profissionais capacitados permanece como uma terapia segura e 

efetiva no tratamento da ansiedade da criança, o uso da solução de oxido nitroso com 

oxigênio, por via inalatória, é um desses métodos, empregado há varias décadas em 

diversos países pode ser utilizado em quase todas as especialidades odontológicas e em 

pacientes com algumas desordens sistêmicas. O outro método de sedação consciente em 

odontopediátria é a admistração, por via oral, de Midazolam ou Diazepam, fármacos 

benzodiazepínicos, em um período de 30 minutos antes do atendimento no caso do 

Midazolam e 60 minutos nas prescrições de Diazepam. Objetivo: apresentar uma 

revisão da litera¬tura sobre a se¬dação consciente utilizada para o tratamento 

odontológico em pacientes odontopediátricos, dando ênfase na terapia com 

benzodiazepínicos comparada à técnico de inalação da mistura dos gases óxido nitroso e 

oxigênio. Metodologia: Usamos como fontes de pesquisa artigos científicos em 

português que apresentassem os descritores abaixo citados e livros relacionados à 

sedação consciente. Conclusão: O uso de benzodiazepínicos aliado a condutas 

iatrosedativas é eficaz e seguro de sedação consciente em odontopediátria minimizando 

a ansiedade e o medo nos pacientes, além disso, esse método possui uma relação custo-

benefício bem maior se comparada à sedação por oxido nitroso e oxigênio. 

Descritores: Sedação Consciente, Benzodiazepínicos, Odontopediatria. 
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Anquilose Dentoalveolar Severa Associada a Mordida 

Cruzada Posterior na Dentição Decídua. 

Camila Siqueira Silva COELHO*,  Ingred Bida LOPES,  Maria Hellen Samia Fortes 

BRITO,  Priscila Ferreira TORRES,  Marcoeli Silva de MOURA. 

csscoelhoo@gmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

A infraoclusão é uma das inúmeras alterações que acometem a dentição durante o 

processo eruptivo dos dentes, definida como a presença do dente clinicamente abaixo do 

plano oclusal em relação aos adjacentes, tendo como uma de suas principais etiologias a 

anquilose dentoalveolar. Alguns fatores foram sugeridos para explicar a anquilose, 

como alterações do metabolismo local, trauma, lesão, irritação química ou térmica e 

alguns autores ainda mencionam tendência familiar. Paciente leucoderma, sexo 

feminino, três anos de idade procurou a clínica da Universidade Federal do Piauí para 

tratamento odontológico. A anamnese revelou um histórico médico sem alterações. Ao 

exame clínico extraoral verificou-se a presença de simetria facial, perfil reto e um 

padrão mesiofacial. Ao exame intraoral observou-se a presença de todos os dentes 

decíduos, desvio significativo de linha média inferior para direita, presença de mordida 

cruzada posterior unilateral direita, trespasse horizontal aumentado e severa 

infraoclusão do segundo molar inferior direito (85), que se apresentava encoberto 

parcialmente por um capuz gengival. Foram solicitados exames complementares, 

radiografias panorâmica e cefalométrica, e com a associação desses exames com os 

dados clínicos confirmou-se o diagnóstico de anquilose severa do segundo molar 

decíduo inferior direito. O plano de tratamento sugerido foi o restabelecimento dos 

contatos oclusais e proximais do dente 85 com a confecção de uma coroa de resina 

composta e a correção da mordida cruzada posterior unilateral. Em acompanhamento 

clínico e radiográfico de um ano, a coroa apresenta-se satisfatória, mantendo os contatos 

oclusais e proximais e guiando a erupção do primeiro molar permanente e o aparelho 

Haas em fase de estabilização da oclusão. 

Descritores: Anquilose, Mordida Cruzada, Resina Composta 
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Falhas dos mini-implantes em ortodontia 

Karissa Vieira Lopes Leitão*, Wenton Gomes Pereira, Francisca Martha Pereira 

Cavalcante, Zimefeld Gomes Pessoa, Ana de Lourdes Sá de Lira. 

karissa_phb92@hotmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

O uso de mini-implantes na ortodontia vem crescendo bastante nos últimos anos, 

principalmente pela ampla possibilidade de utilização. Porém o seu uso sem 

planejamento adequado poderá ocasionar insucesso. O Objetivo do presente trabalho foi 

realizar uma revisão bibliográfica visando apresentar as principais causas de falhas dos 

mini-implantes. Os artigos selecionados para a revisão de literatura foram extraídos das 

bases de dados Medline (National Library of Medicine, EUA), Lilacs (Literatura latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online), nos quais foram selecionados artigos de revisão de literatura, relatos de casos 

clínicos e estudos clínicos controlados em seres humanos nos últimos 10 anos. As 

principais falhas de mini-implantes em ortodontia são devido à deflexão do processo 

alveolar da maxila e mandíbula quando fixados em posições mais cervicais, às 

proximidades com o ligamento periodontal, a pouca espessura e menor volume ósseo 

alveolar, à espessura menor da cortical óssea alveolar, pressão excessiva de inserção 

induzindo microfraturas ósseas trabeculares, aos locais de maior fragilidade anatômica 

mandibular e maxilar, à espessura maior do tecido gengival, sem levar em consideração 

ao tipo de mini-implante. Pode-se concluir que o uso dos mini-implantes tornou-se 

indispensável para a ortodontia devido à ancoragem esquelética proporcionada, mas 

para que seu uso possa trazer bons resultados necessita-se do acurado planejamento e 

conhecimento das situações que possam ocasionar falhas nos mesmos. 

Descritores: Ortotodontia, Mini-Implantes, Ancoragem 
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O tratamento ortodôntico como agente modificador das 

Disfunções Temporomandibulares: evolução de paradigmas. 

Laelia Macedo Carvalhedo*, Andrey Moreira Candido, Renata Bandeira Lages. 

laeliamcarvalhedo@gmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

Introdução A disfunção da ATM apresenta etiologia complexa e multifatorial, que pode 

ser de origem traumática, psicossocial, genética, funcional ou oclusal, devido a um 

nivelamento incorreto dos dentes, extrações, inclinações axiais inadequadas, além de 

mecânica ortodôntica com forças pesadas e contínuas. Revisão de literatura Os diversos 

estudos presentes na literatura são bastante controversos, ora comprovam relação entre o 

uso da aparatologia ortodôntica e a presença da DTM e ora comprovam relação entre o 

uso desta aparatologia e o tratamento da DTM. O ortodontista deve, pois, estar atento a 

qualquer sinal ou sintoma de DTM e analisar cada caso individualmente desde o início 

até o acompanhamento posterior do paciente pós tratamento. Objetivos O propósito 

desta revisão de literatura é abordar qual a relação do tratamento ortodôntico com o 

aparecimento e resolução das DTMs. Considerações finais A ação do tratamento 

ortodôntico sobre o sistema estomatognático não se apresenta totalmente clara e, dessa 

forma, a ortodontia pode ser desde um fator causal das DTMs a um aliado no tratamento 

dessa disfunção. 

Descritores: Disfunção Temporomandibular, Ortodontia, Oclusão. 
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Tratamento da Mordida Aberta Anterior Esquelética 

Francivaldo Osterno de SOUSA Júnior*, Andrey Moreira CÂNDIDO, Francisco 

Machado da FONSECA Júnior, Naianny Maria Carvalho CHAVES, Renata Bandeira 

LAGES. 

dr.francivaldo@live.com  
Apresentação Oral 

Resumo 

Introdução A mordida aberta anterior é caracterizada pela falta de contato entre os arcos 

dentários na região anterior enquanto os dentes posteriores se encontram 

intercuspidados. Esse problema pode ter caráter dentoalveolar (normalmente sequela de 

algum hábito bucal deletério do paciente) ou caráter esquelético e, a partir da 

identificação do fator responsável pelo problema, existem diferentes prognósticos e 

formas de tratamento. Relato de caso O estudo do caso em questão foi realizado em uma 

paciente do sexo feminino de 24 anos 9 meses de idade, com má oclusão classe I de 

Angle, a qual apresentava-se, cefalometricamente, com mordida aberta esquelética 

(AFAI 50°). A paciente relatava hábito, durante a infância, de sucção do polegar, o qual 

foi interrompido por volta dos seus oito anos de idade. O tratamento baseou-se na 

reeducação da postura da língua, por meio do uso de grade palatina, e extração dos 

primeiros pré-molares superiores e dos primeiros molares inferiores. O fechamento dos 

espaços inferiores foi realizado com perda de ancoragem, para proporcionar a 

mesialização dos segundos molares inferiores permanentes e, assim, favorecer a 

mudança do fulcro de contato, proporcionando uma rotação anti-horária da mandíbula e 

fechamento da mordida aberta anterior esquelética. Considerações Finais Concluiu-se 

que a extração dos primeiros molares inferiores promoveu rotação de fechamento da 

mandíbula na mordida aberta anterior esquelética, proporcionando um tratamento 

efetivo para este problema vertical da paciente. 

Descritores: Mordida Aberta Anterior, Reeducação da Postura Lingual, Sucção do 

Polegar. 

 

 

  

 

 

mailto:dr.francivaldo@live.com


 Anais Eletrônicos da XII Jornada Acadêmica de Odontologia de Parnaíba – JOPAR 

 ISSN 2317-658X  

Parnaíba – PI, 13 a 15 de Novembro de 2014  61 

 

 

 

 
 

 
 

Ortopedia Funcional dos 

Maxilares 

 

 

 

 

 

 



 Anais Eletrônicos da XII Jornada Acadêmica de Odontologia de Parnaíba – JOPAR 

 ISSN 2317-658X  

Parnaíba – PI, 13 a 15 de Novembro de 2014  62 

 

Tratamento ortopédico da má oclusão classe II de Angle 

Francivaldo Osterno de SOUSA Júnior*, Andrey Moreira CÂNDIDO, Francisco 

Machado da FONSECA Júnior, Naianny Maria Carvalho CHAVES, Renata Bandeira 

LAGES. 

dr.francivaldo@live.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: A má oclusão de classe II representa 42% das más oclusões encontradas no 

Brasil. Para seu tratamento efetivo deve-se, inicialmente, identificar a etiologia da má 

oclusão, se excesso maxilar, deficiência mandibular ou combinação de ambos os 

fatores, podendo ainda ser uma má oclusão apenas dentária. Quando o problema 

identificado é de deficiência mandibular, deve-se utilizar protatores mandibulares, os 

quais podem ser removíveis (utilizados na dentição decídua ou mista) ou fixos 

(utilizados na dentição permanente). Dentre os diversos protatores mandibulares 

removíveis, destaca-se o Bionator de Balters, o qual atua no reposicionamento da 

mandíbula para anterior, melhorando a relação maxilomandibular e, consequentemente, 

influenciando sobre funções vitais essenciais, tais como musculares, respiratórias e 

fonéticas. Relato de caso O estudo do caso em questão foi realizado em uma criança do 

sexo feminino de 3 anos 9 meses de idade, em fase de dentição decídua, com 

maloclusão classe II de Angle, a qual apresentava-se, cefalometricamente, com medidas 

maxilares normais e deficiência mandibular (comprimento do corpo mandibular curto). 

O tratamento baseou-se no reposicionamento mandibular para anterior por meio do uso 

contínuo do Bionator de Balters. Considerações Finais Concluiu-se que a identificação 

da etiologia da maloclusão e sua intervenção precoce, por meio da ortopedia dos 

maxilares, promoveram um aumento significante na protrusão mandibular, corrigindo o 

problema de classe II esquelética da paciente e lhe permitindo, assim, uma melhora 

funcional e estética. 

Descritores: Classe II, Bionato de Balters, Remodelação Condilar. 
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Fissura Lábio Palatina em Família: Relato de Caso 

Andre Souza de Aguiar*, Guilherme Castro Lima Silva do Amaral, Layson Tavares 

Advincula, Fernando Sousa Oliveira, Lucia Rosa Reis de Araujo Carvalho. 

andre0984@hotmail.com  

Painel  

Resumo  

A fissura lábio palatina (FLP) consiste em uma abertura na região do lábio e palato, que 

pode ser unilateral ou bilateral, e envolver palato duro e/ou palato mole. É ocasionada 

pelo não fechamento destas estruturas, que ocorre entre a quarta e a décima semana de 

gestação.  A etiologia é multifatorial, incluindo fatores genéticos e ambientais. A 

genética está como uma das causas mais frequentes de fissura labial e fenda palatina. A 

fissura lábio palatina causa grande impacto de ordem funcional, estética e psíquica na 

vida dos pacientes, e esses problemas tomam maior dimensão quando acomete vários 

indivíduos de uma mesma família. O objetivo deste relato é descrever quatro casos de 

fissura lábio palatina em integrantes de uma mesma família assistidos pelo serviço de 

cirurgia e traumatologia Buco-Maxilo -Faciais do Hospital São Marcos em Teresina 

(PI), a fim de obter uma melhor compreensão dos aspectos sociais relacionados a esta 

condição e o impacto na qualidade de vida da família após a realização das cirurgias. A 

família é composta por pais não consanguíneos e três filhas, nascidos de parto normal, 

sem alterações sistêmicas. No exame intrabucal observou-se fissura comprometendo 

rebordo alveolar, palato duro e mole, unilateralmente ,fístula intra e extra oral, cistos 

oro-maxilares, necessidade restauradora, ausências dentárias múltiplas, focos residuais e 

fissura transforame completa. Realizou-se procedimentos de quiloplastia e labioplastia e 

correção da deformidade crânio facial. Nos pacientes descritos,a cirurgia acarretou em 

harmonia estética e melhoria das reações interpessoais, maior integração social e 

participação diante da terapêutica proposta para a recuperação. 

Descritores: Fissurados; Reabilitação; Qualidade De Vida. 
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Desmistificando o atendimento odontológico a pacientes com 

necessidades especiais 

Nayonara Lanara Sousa Dutra*,  Thaís Torres Barros Dutra, Raimundo Rosendo Prado 

Júnior. 

nay.dutra_@hotmail.com  

Relato de Experiência 

Resumo 

Pacientes com necessidades especiais são considerados indivíduos que possuem 

condições limitadas, momentânea ou permanente, de ordem biológica, física, mental, 

social e/ou comportamental, que requer uma abordagem especial e multiprofissional. O 

atendimento odontológico para essa população é de difícil acesso devido a relutância 

dos profissionais. Esta pode ser atribuída à falta de conhecimento, despreparo técnico e 

a crença de que são necessários equipamentos especiais para realização do tratamento. 

Este trabalho objetiva relatar a experiência vivenciada no programa de extensão para 

“ romoção de  a de bucal em  acientes  speciais ( rosbe)” da Uni ersidade Federal 

do Piauí, mostrando sua importância para formação profissional do acadêmico de 

odontologia. Com sete anos de implantação, o projeto é voltado para os escolares da 

instituição, com idade de 0 a 14 anos, às mães e aos cuidadores. O Prosbe conta com 01 

cirurgião-dentista, graduandos e pós-graduandos de odontologia da UFPI. Atendimentos 

ocorrem de segunda a quinta-feira, nos turnos da manhã e tarde, com uma média de 10 

consultas por dia. Os estagiários vivenciam e realizam atendimentos clínicos, palestras, 

dinâmicas motivadoras e teatros sobre saúde bucal, bem como sua prevenção e 

promoção para as crianças, pais e cuidadores. Além disso, grupos de discussão com 

apresentação de artigos científicos de temas relacionados são realizados periodicamente. 

A inclusão desse tema nos cursos de graduação é importante para capacitar e 

conscientizar os alunos desta realidade social, pois a falta de cuidados preventivos e 

terapêuticos aumenta a necessidade de intervenções mais invasivas. Estas levam esse 

pacientes a um nível mais elevado de ansiedade e estresse gerando um impacto negativo 

na freqüência das visitas odontológicas e consequentemente na saúde bucal. 

Descritores: Promoção da Saúde; Saúde Coletiva; Assistência Odontológica. 
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Tratamento Odontológico em Paciente Especial Submetido a 

Anestesia Geral 

Ana Paula Ribeiro de Carvalho*, Renara Natália Cerqueira Silva, Lara Lustosa Teixeira 

Leal, Jéssica de Carvalho Cardoso. 

anapcarvalho29@hotmail.com  

Painel  

Resumo  

Introdução: O atendimento odontológico ao paciente especial é um dos desafios da 

Odontologia devido às inúmeras particularidades relacionadas às síndromes e o 

comportamento dos pacientes em algumas situações, o gerenciamento comportamental e 

as técnicas comuns utilizadas na clínica diária não surtem efeito, impossibilitando ao 

cirurgião-dentista a realização do procedimento, o que direciona para um nível 

hospitalar, com utilização de anestesia geral como recurso terapêutico para a solução do 

caso. Objetivo: apresentar um estudo de caso realizado em paciente especial vítima de 

paralisia cerebral por anóxia perinatal sob anestesia geral e os procedimentos possíveis, 

bem como os utilizados para reabilitação dos dentes envolvidos. Metodologia: serão 

apresentadas as técnicas para a reabilitação do paciente abrangendo as especialidades de 

cirurgia, odontopediatria, ortodontia, e dentistica restauradora. Resultados e Discussão: 

paciente apresentava lesões de cárie nos elementos 

16,17,15,24,25,26,27,34,35,36,44,45,46; atresia severa da maxila, ausência de germes 

de terceiros molares. O tratamento proposto incluiu a adequação do meio bucal com 

remoção de focos infecciosos, seguido de reabilitação dos dentes acometidos por lesão 

de cárie, implantação de terapia adequada com flúor e motivação e educação da mãe, a 

fim de viabilizar o controle da dieta e adoção de hábitos corretos de higiene. Os 

responsáveis assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a 

realização do tratamento proposto. Resultados e Discussão: .o atendimento ao paciente 

especial, atualmente, faz parte da rotina da clínica odontológica de faculdades, 

consultórios particulares, postos de saúde e hospitais. O Ministério da Saúde têm 

apresentado propostas para a capacitação dos profissionais de Odontologia nos diversos 

estados brasileiros. Pacientes especiais que não colaboram devido à severidade do 

quadro podem ser atendidos à nível hospitalar  sob anestesia geral, tendo como 

vantagem a resolução dos problemas apresentados numa única sessão, o que oferece  

qualidade de vida  ao cliente em questão e mínima possibilidade de sequelas 

psicológicas, bem como maior tranquilidade para os familiares. Conclusão: A anestesia 

geral se apresenta como uma possibilidade de atendimento de pacientes especiais não 

colaboradores, realizada por profissional competente (anestesista) à nível hospitalar e 

possibilitando a resolução dos problemas odontológicos em uma única sessão pelo 

cirurgião- dentista. 

Descritores: Odontologia, Anestesia geral, Pacientes Especiais. 
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Alterações Bucais na Terceira Idade 

Leandro Italo Rodrigues Araújo*, Kamylla Passos Oliveira, João Paulo Pereira Boiba, 

Kariny Luz Moura, Eliana Campêlo Lago. 

leandro.italo@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: A população brasileira tem sofrido modificações quanto ao número de 

pessoas por faixa etária e devido à elevação na esperança de vida ao nascer e 

consequentemente ao envelhecimento populacional a faixa etária a partir de 60 anos é a 

que mais cresce.  Um número bastante expressivo de integrantes da comunidade idosa 

passou por uma odontologia predominantemente curativa onde as extrações eram o 

principal procedimento terapêutico, motivo pelo qual a maioria dos idosos são usuários 

de próteses ou necessitam usá-las. Além disso, indivíduos dessa faixa etária apresentam 

manifestações bucais prevalentes como a xerostomia, cáries radiculares e doença 

periodontal que contribuem para a extração dentária e consequentemente o uso de 

próteses. Objetivo: O objetivo desse estudo é descrever quais os problemas de saúde 

bucal que afetam a população idosa que utiliza próteses dentárias assim também como 

descrever alterações manifestadas nas estruturas bucais decorrentes do envelhecimento 

e verificar através das produções científicas, os problemas bucais prevalentes nos idosos 

e de que forma uma boa educação e percepção da saúde bucal pode mudar ou amenizar 

esse quadro.Metodologia: Este estudo teve como metodologia a busca ativa de 

informações nas bases de dados virtual SCielo e nos sites da EBSCO, MEDLINE e 

LILACS. Com finalidade de delimitar o tema e o campo de investigação para o estudo, 

optou-se por selecionar produções em forma de artigos tendo considerado artigos de 

fácil compreensão e considerando 2003 o ano de início de tal levantamento. Conclusão: 

conclui-se que para as manifestações bucais advindas do envelhecimento e da falta de 

conscientização e de um acompanhamento odontológico eficaz é importante que o 

cirurgião dentista incentive e oriente seus pacientes na conduta da saúde bucal tanto na 

higiene da boca e da prótese quanto na visita regular ao dentista. O CD pode influenciar 

na vida do seu paciente melhorando tanto na saúde bucal em si como na saúde sistêmica 

e na autoestima. 

Descritores: Odontologia Geriátrica, Saúde do Idoso, Prótese Dentária, Saúde Bucal. 
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Complicações Orais Apresentadas em Pacientes Submetidos à 

Quimioterapia Antineoplásica 

Lara Line Nolêto Martins*, Mariana da Silva Corrêa Nolêto, Samuel Fontes Batista, 

Clairde da Silva Carvalho, Robson de Sousa Ferreira. 

lara_line94@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

As neoplasias representam umas das principais causas de morbidez e mortalidade no 

mundo. Dentre as modalidades de tratamentos usadas para as neoplasias, a 

quimioterapia é frequentemente a primeira escolha, podendo atuar sozinha ou associada 

à radioterapia e cirurgia. Os quimioterápicos atuam nas células em proliferação, sem 

distinguir as células malignas das células normais da mucosa bucal, apresentando 

toxicidade elevada não limitada às células neoplásicas, mas agindo também em tecidos 

normais. Dependendo do tipo, da dosagem e da frequência de utilização dos agentes 

quimioterápicos, severas complicações podem surgir. As complicações bucais mais 

frequentes são mucosite, xerostomia, candidíase bucal, herpes simples e herpes zoster. 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre as principais 

complicações bucais decorrentes da quimioterapia e a importância da atuação do 

cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar oncológica. Realizou-se um levantamento 

retrospectivo de artigos científicos publicados de 2002 a 2012. Na seleção dos artigos 

usaram-se as palavras chaves quimioterapia, complicações bucais e pacientes 

oncológicos. Utilizaram-se os bancos de dados Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e Portal Capes. Diante do mencionado concluiu-se que é de extremamente 

importância a integração do cirurgião-dentista na equipe de oncologia onde irá atuar na 

prevenção, no tratamento e no monitoramento das doenças bucais para evitar as 

complicações durante e após a quimioterapia, e atuará na educação e motivação do 

paciente para obter uma adequada higiene bucal, na tentativa de minimizar os efeitos 

deletérios da quimioterapia, melhorando a qualidade de vida do paciente. 

Descritores: Quimioterapia, Complicações Bucais e Pacientes Oncológicos 
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Manifestações Bucais em Pacientes com Lúpus Eritematoso 

Sistêmico 

Sâmmea Martins Vieira*, João Paulo Pereira Boiba, Kamylla Passos Oliveira, Leandro 

Ítalo Rodrigues Araújo, Eliana Campêlo Lago. 

celulakairos123@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) consiste numa doença autoimune 

crônica inflamatória que apresenta variadas manifestações clínicas e odontológicas, 

caracterizando-se por períodos de exacerbações e remissões, com curso e prognóstico 

variáveis. A doença afeta principalmente mulheres nas segunda e terceira décadas de 

vida. Os sintomas extra e intrabucais são comuns em pacientes com LES, sendo 

afetados por uma variedade de problemas orofaciais, incluindo ardência bucal, 

xerostomia, doenças das glândulas salivares, como necrose focal da glândula parótida, 

problemas nas articulações têmporomandibulares, gengivite descamativa e doença 

periodontal, sendo que a xerostomia pode levar ao aumento da ocorrência de cáries e à 

predisposição à candidíase, especialmente se estiverem sendo administrados agentes 

imunossupressores. Objetivo: Descrever as manifestações bucais em pacientes com 

Lupus eritematoso sistêmico (LES), buscando despertar a importância do conhecimento 

da patologia pelo cirurgião-dentista para melhor detecção, prevenção e controle destes 

pacientes, visto que é possível identificar lesões frequentes em pacientes com LES. 

Metodologia: Pesquisa em literatura da área e artigos de banco de dados Scielo e Lilacs 

sobre o tema no período de 2005 à 2014, tendo 26 artigos relacionados as manifestações 

bucais em pacientes com LES. Resultados: Observou-se que pacientes com LES sofrem 

alterações na cavidade oral, como: problemas orofaciais, incluindo ardência bucal, 

xerostomia, doenças das glândulas salivares, como necrose focal da glândula parótida, 

problemas de ATM, gengivite descamativa, doença periodontal, candidíase e cárie 

dental. Os pacientes lúpicos necessitam de cuidados bucais especiais, principalmente 

devido ao fato de estarem mais susceptíveis às infecções, de uma maneira geral. 

Conclusão: Verificou-se que é preciso o cuidado do cirurgião-dentista no tratamento 

com os pacientes que possuem a LES correlacionando a qualidade de vida à saúde 

bucal. Avaliando que essa relação é de grande relevância, pois são pacientes que 

apresentam alta prevalência de doenças bucais, com necessidade de ações 

interdisciplinares que permitam o auxílio do dentista no diagnóstico dessa patologia e 

no tratamento, observando o indivíduo como um todo, estabelecendo a importância 

deste profissional em estar informado a respeito das doenças de base dos seus pacientes, 

através de uma anamnese criteriosa. 

Descritores: Manifestações Bucais; Lupus Eritematoso Sistêmico; Odontologia. 
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Alterações na Cavidade Oral em Pacientes que sofrem de 

Diabetes. 

Kamylla Passos Oliveira*, Sâmmea Martins Vieira, Leandro Ítalo Rodrigues Araújo, 

Francisco Fraelton de Sousa Arruda, Eliana Campêlo Lago. 

kamylla_passos@hotmail.com.br  
Painel 

Resumo 

Introdução: Pacientes com doenças sistêmicas debilitantes, tais como a Diabetes, podem 

ter alterações bucais, como a hipoplasia, a hipocalcificação do esmalte, diminuição do 

fluxo e aumento da acidez e da viscosidade salivar, que são fatores de risco para cárie. 

O maior conteúdo de glicose e cálcio na saliva favorece o aumento na quantidade de 

cálculos e fatores irritantes nos tecidos. Além disso, emergências como a hipoglicemia e 

a cetoacidose metabólica podem ocorrer durante o atendimento, e o cirurgião-dentista 

deve estar atento para suspeitar de um diabetes mellitus não diagnosticado. Objetivo: 

Esclarecer as principais correlações entre o diabetes mellitus e essas manifestações 

bucais, evidenciando as condutas indicadas a serem tomadas pelo cirurgião-dentista, 

ressaltando a importância do diálogo mais efetivo entre paciente e dentista, elevando os 

índices de sucesso terapêutico. Metodologia: Pesquisa em literatura da área e artigos de 

banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema, utilizando os seguintes descritores: 

Manifestações Bucais; Diabetes Mellitus; Saúde Bucal, no período de 2002 à 2014. 

Resultados: Dentre as manifestações mais encontradas na cavidade oral de pacientes 

que sofrem de Diabetes, tem-se:  a doença periodontal, gengivite, cárie dental e 

infecções oportunistas como as mais frequentes. A detecção precoce e a abordagem do 

cirurgião dentista são de fundamental importância para esses pacientes que sofrem de 

Diabetes. Conclusão: Verificou-se que as alterações bucais em pacientes com Diabetes, 

causa danos potenciais aos dentes e aos tecidos na cavidade oral. Durante o atendimento 

desses pacientes no consultório odontológico, cuidados como antibioticoterapia 

profilática, horário das consultas, dieta, tratamento de complicações bucais e 

monitoramento do controle glicêmico devem ser tomados. 

Descritores: Manifestações Bucais. Diabetes Mellitus. Odontologia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamylla_passos@hotmail.com.br


 Anais Eletrônicos da XII Jornada Acadêmica de Odontologia de Parnaíba – JOPAR 

 ISSN 2317-658X  

Parnaíba – PI, 13 a 15 de Novembro de 2014  72 

 

Alterações Orais em Mulheres no Climatério 

Leandro Italo Rodrigues Araújo*,  Sâmmea Martins Vieira, Ívinna Marques Pereira 

Ferreira, João Paulo Pereira Boiba, Eliana Campêlo Lago. 

leandro.italo@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: O climatério representa um período de vida em que ocorre um conjunto de 

alterações regressivas decorrentes da falta de ovulação e do déficit na síntese de 

estrógeno e progesterona, correspondendo à transição entre o período evolutivo e não-

evolutivo.Na menopausa são constantes as queixas de dores e calores na boca, 

desconforto, irritação ardência lingual e gengival, alteração no paladar e xerostomia, 

propiciando assim, maior vulnerabilidade para doenças orais. Objetivo: Descrever as 

alterações orais em mulheres no climatério, buscando despertar a importância do 

conhecimento desta fase da vida pelo cirurgião-dentista para melhor detecção, 

prevenção e controle destes pacientes. Metodologia: Pesquisa em literatura da área e 

artigos de banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema no período de 2005 à 2014, 

utilizando os seguintes descritores: odontologia; climatério; diagnóstico bucal. 

Resultados: Apesar dos hormônios não serem taxativamente rotulados como os 

responsáveis  diretos pelas alterações orais, observou-se que pacientes no climatério 

sofrem alterações na cavidade oral, como: problemas orofaciais, incluindo ardência 

bucal, xerostomia, gengivite, doença periodonta, Síndrome da Ardência Bucal e outros. 

De fato, com a redução do estrógeno, ocorre retração gengival decorrente da reabsorção 

do cálcio ósseo da crista alveolar. Outra alteração significativa é a osteoporose que 

ocasiona reabsorções na maxila e na mandíbula, favorecendo a perda de elementos 

dentários principalmente em mulheres que já apresentam periodontite. Conclusão: É de 

fundamental importância que o profissional de odontologia tenha conhecimento sobre 

as alterações que ocorrem na cavidade oral de mulheres que estão no período do 

climatério ,não só para propiciar um atendimento adequado, mas também para orientá-

las sobre estas alterações e os cuidados necessários para minimizar a sintomatologia 

experenciada. 

Descritores: Odontologia; Climatério;Diagnóstico Bucal. 
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Manifestações Bucais e o Atendimento Odontológico em 

Pacientes com HIV 

Sâmmea Martins Vieira*, Francisco Fraelton de Sousa Arruda, Bruno Pereira Paulo, 

Leandro Ítalo Rodrigues Araújo, Eliana Campêlo Lago. 

celulakairos123@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: HIV é a abreviação usada para o vírus humano da imunodeficiência, 

estando relacionado com a causa da AIDS, uma doença mortal que ataca o sistema 

imunológico do corpo. Teve sua eclosão no início da década de 80, sendo responsável 

por mudanças significativas em vários campos que atingiu a área da saúde. O estado de 

imunossupressão por esse vírus leva ao risco de aparecimento de infecções oportunistas 

como a candidíase ou neoplasias, podendo se manifestar na cavidade oral, apresentando 

também gengivite, úlceras aftosas, doença periodontal e cárie dental, gerando na fase 

assintomática inicial a fadiga, emagrecimento, sudorese noturna e diarréia. Com a 

anamnese e o exame físico realizados no paciente, o profissional pode se deparar com 

sinais e sintomas sugestivos da infecção pelo vírus HIV, contribuindo para o 

diagnóstico precoce da doença com cuidados multidisciplinares que envolvem o 

cirurgião-dentista. Objetivo: Descrever as características da AIDS, associando-as com 

as manifestações bucais, estabelecendo um vínculo do cirurgião-dentista com o paciente 

para melhor detecção, prevenção e controle destes pacientes, visto que é possível 

identificar lesões frequentes em pacientes aidéticos, analisando o perfil de cada paciente 

fisicamente e psicologicamente. Metodologia: Pesquisa em literatura da área e artigos 

de banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema no período de 2005 à 2014, tendo 22 

artigos relacionados as manifestações bucais em pacientes com HIV. Resultados: 

Observou-se que ainda existe preconceito sobre a infecção por HIV por parte dos 

cirurgiões dentistas e de outros pacientes, levando os aidéticos a terem medo e 

ansiedade perante a sociedade, sofrendo alterações na cavidade oral, como: gengivite, 

afta, doença periodontal, cárie, candidíase oral e câncer bucal. A detecção precoce e a 

abordagem do cirurgião dentista são importantes, pois as alterações ocorrem com 

frequência em jovens na fase que ocorrem mudanças morfológicas e psicológicas. 

Conclusão: Verificou-se que é preciso o cuidado do cirurgião-dentista no tratamento 

com os pacientes que possuem AIDS correlacionando a qualidade de vida, à saúde bucal 

e aspectos psicossociais. Avaliando que essa relação é de  grande relevância, pois são 

pacientes que apresentam alta prevalência de doenças bucais, existe a  necessidade de 

ações interdisciplinares que permitam o auxílio do dentista no diagnóstico dessa 

patologia e no tratamento, observando o indivíduo no aspecto físico e psicológico. 

Descritores: Manifestações bucais; HIV; Impacto psicossocial; Odontologia. 
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Manifestações Bucais em Pacientes com Transtornos 

Alimentares 

Kamylla Passos Oliveira*, Sâmmea Martins Vieira, João Paulo Pereira Boiba, Kariny 

Luz Moura, Eliana Campêlo Lago. 

kamylla_passos@hotmail.com.br  

Painel 

Resumo 

Introdução: Pacientes que tem uma má alimentação, frequentemente sofrem de 

modificações na cavidade bucal. Dentre as situações clínicas que produzem alterações 

bucais, a anore ia ner osa e a bulimia ou transtorno alimentar “at pico”, podem gerar a 

erosão do esmalte, candidose oral, hipersensibilidade dentinária, hipertrofia de 

glândulas salivares, doença periodontal, xerostomia e desidratação devido ao ambiente 

bucal extremamente ácido dos grandes desafios da saúde bucal é conter. Objetivo: 

Descrever as características, sinais e sintomas dos transtornos alimentares ,associando-

as com as manifestações bucais e a importância do cirurgião-dentista na detecção, 

prevenção e controle destes pacientes. Metodologia: pesquisa em literatura da área e 

artigos de banco de dados Scielo e Lilacs sobre o tema, utilizando os seguintes 

descritores: Transtornos alimentares; Odontologia; Saúde Bucal, no período de 2000 à 

2014. Resultados: Dentre as manifestações mais encontradas na cavidade oral de 

pacientes que sofrem de bulimia e/ou anorexia têm-se: a erosão do esmalte, candidose 

oral, hipersensibilidade dentinária, hipertrofia de glândulas salivares, doença 

periodontal, xerostomia e desidratação como as mais frequentes. A detecção precoce e a 

abordagem do cirurgião dentista é de fundamental importância pois estas alterações são 

mais frequentemente observadas em adolescentes na fase em que ocorrem mudanças 

morfológicas e psicológicas que se aproximam da condição de adulto, gerando assim, 

um propensão para a aquisição destes distúrbios alimentares. Conclusão: Verificou-se 

que os distúrbios alimentares roubam do organismo minerais, vitaminas e proteínas e 

outros nutrientes necessários para o seu bom funcionamento, causando danos potenciais 

aos dentes e aos tecidos moles na cavidade oral. Isto leva à necessidade da adoção de 

ações interdisciplinares que permitem o auxílio do dentista no diagnóstico dos 

distúrbios e no tratamento do indivíduo. 

Descritores: Transtornos Alimentares; Odontologia; Manifestações bucais. 
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Manifestações da Mucosa Bucal em Pacientes Hiv-Infectados: 

Revisão de Literatura 

Helly Karinny Pereira Soares*, Ingred Bida Lopes, Alessandra Silva Pontes, Marina de 

Deus Moura de Lima, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura. 

hellykarinnyps@gmail.com  

Painel 

Resumo 

Pacientes com síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) apresentam grave 

comprometimento do sistema imunológico. Tal implicação tornam esses indivíduos 

mais susceptíveis ao desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas. 

Alterações bucais são frequentes nesses pacientes e podem sinalizar manifestações 

sistêmicas da AIDS. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma 

revisão de literatura sobre as principais manifestações bucais em pacientes HIV-

infectados.  Foram selecionados artigos científicos publicados no período de 2010 a 

2014 nas bases de dados Pubmed, Scielo e Periódico da Capes, utilizando os 

descritores: manifestações orais, lesões da mucosa oral, HIV, vírus da imunodeficiência 

humana e síndrome da imunodeficiência humana. Dos 118 encontrados, 21 artigos 

foram selecionados. Trabalhos como teses, dissertações, livros e capítulos de livros, 

relatos de casos e estudos não relacionados diretamente ao tema foram excluídos. 

Estudos demonstraram que 40-50% dos indivíduos HIV positivos têm patologias 

fúngicas, bacterianas ou virais na cavidade bucal. Essas alterações são susceptíveis de 

ocorrer ainda no início do curso da doença. Apesar da alta prevalência de lesões orais 

específicas como candidíase, leucoplasia pilosa e sarcoma de Kaposi, tais manifestações 

têm sido encontradas em menor escala nos pacientes em terapia antirretroviral. Verrugas 

orais e doenças das glândulas salivares são outras condições comumente encontradas 

nesses pacientes. Manifestações bucais podem ocorrer como parte da reconstituição 

imunológica resultante do início da terapia anti-retroviral, que contribuiu para mudanças 

significativas dos aspectos epidemiológicos da infecção pelo HIV. 

Descritores: Manifestações Bucais, Diagnóstico Bucal, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida. 
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Perspectivas da Anemia Falciforme Acerda da Saúde Bucal: 

Revisão de Literatura 

Sávio Moita MARQUES*, Elinelson Barbosa CASTRO, Imglet Magna Ribeiro da 

SILVA, Joyce Pinho BEZERRA. 

saviomnqs@outlook.com 

Painel 

Resumo 

Introdução: A anemia falciforme evidencia-se como uma das doenças genéticas de 

maior relevância epidemiológica no Brasil e no mundo. Segundo a literatura, a 

falcização (forma de foice) das hemácias além de causar anemia hemolítica crônica, 

ainda é responsável pela obstrução de vasos sanguíneos, com crises de dor, infartamento 

e necrose em diversos órgãos como ossos e articulações, baço, pulmões e rins. Revisão 

de literatura: A anemia falciforme originou-se na África e foi trazida às Américas pela 

imigração forçada dos escravos e apresenta-se largamente distribuída em todos os 

continentes, atingindo alta prevalência entre a população negra e seus descendentes. 

Esta variação regional está relacionada com a contribuição dos grupos étnicos 

formadores, sendo mais frequente na região nordeste, onde a proporção de antepassados 

negros é maior. A anemia falciforme representa a hemoglobinopatia hereditária de 

maior prevalência no Brasil, sendo mais frequente entre indivíduos afrodescendentes. O 

fenômeno da falcização dos eritrócitos, que ocorre na doença, é responsável por quadros 

clínicos de isquemia e de infarto tecidual, comprometendo vários órgãos e áreas do 

organismo, inclusive a região dento-maxilo-facial. Por conseguinte, as condições de 

saúde bucal podem causar grande impacto na saúde geral e na qualidade de vida dos 

portadores, e o cirurgião dentista desempenha um papel importante na prevenção das 

complicações. Objetivo: Visto que a literatura odontológica apresenta uma escassa 

produção acerca do assunto, este estudo objetiva apresentar os principais aspectos da 

anemia falciforme referentes à saúde bucal. Metodologia: utilizou-se como estratégias 

de busca as bases de dados LILACS, SCIELO e BIREME associados à Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) entre 2009 e 2013. Conclusão: conclui-se que o tratamento 

odontológico em pacientes com anemia falciforme deverá ser iniciado pela detalhada 

anamnese, exame clínico e laboratorial, mantidos em permanente controle e manutenção 

e o tratamento baseia-se em medidas de controle e prevenção das consequências, pois as 

infecções dentárias podem precipitar as crises anêmicas. 

Descritores: Anemia; hereditário; saúde bucal. 
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Alterações na Cavidade Oral em Pacientes Diabéticos 

João Paulo Pereira Boiba*, Ívinna Marques Pereira Ferreira, Leandro Italo Rodrigues 

Araújo, Sâmmea Martins Vieira, Eliana Campelo Lago. 

Painel 

Resumo 

joaopauloboiba@hotmail.com  
Introdução: O diabetes é uma patologia crônica presente em uma parcela bastante 

significativa da população mundial. Consiste em um desarranjo metabólico 

caracterizado pela deficiência total ou parcial na produção de insulina, ou resistência 

tecidual à mesma, ocasionando quadros de hipoglicemia frequentes. Na cavidade oral, 

pesquisas sugerem uma prevalência aumentada de doenças gengivais (gengivite e 

periodontite) e outras complicações associadas, tais como doenças cardíacas, acidentes 

vasculares encefálicos isquêmicos (derrame cerebral) e doenças renais. O objetivo deste 

estudo é discorrer sobre a clínica desta patologia e sua interrelação com alterações na 

cavidade oral. Metodologia: pesquisa bibliográfica em literatura da área e artigos em 

banco de dados Scielo e Lilacs, no período de 2000 a 2014, sobre o tema. Resultados e 

Discussão: As alterações bucais citadas, embora não específicas dessa doença, têm sua 

incidência ou progressão favorecida pelo descontrole glicêmico. As mais frequentes 

são: xerostomia, glossodinia, hipossalivação, síndrome de ardência bucal, distúrbios de 

gustação, infecções, ulcerações na mucosa bucal, hipocalcificação do esmalte, perda 

precoce de dentes, dificuldade de cicatrização, candidíase e hálito cetônico. A 

motivação e o controle da higiene oral bem como o acompanhamento deste paciente 

pelo cirurgião-dentista devem ser enfatizados nas consultas odontológicas, a fim de 

prevenir e/ou tratar possíveis alterações ou complicações orais. Conclusão: O 

conhecimento das alterações bucais relacionadas ao diabetes pelo cirurgião-dentista é de 

fundamental importância, não só na prática clinica diária, como também na detecção 

precoce de alterações patológicas iniciais ou tardias, visando um melhor prognóstico no 

quadro clínico e tratamento individualizado do paciente.  

Descritores: Odontologia Baseada em Evidências, Diabetes Mellitus, Manifestações 

Orais. 
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Alterações bucais em pacientes submetidos a radioterapia. 

Ívinna Marques Pereira FERREIRA*, Érica Dos Santos Saraiva, Sâmmea Martins 

Viera, Eliana Campêlo Lago. 

ivinnamarquees@gmail.com  
Painel 

Resumo 

Introdução: Estudos apontam que a radioterapia seja um tratamento altamente eficaz 

para reprimir o câncer, mas na maioria dos casos produz diversas manifestações na 

cavidade bucal. As complicações mais presentes nesses procedimentos radioterápicos 

são dermatite, mucosite, perda do paladar ou hipoglosia, xerostomia, anormalidades de 

desenvolvimento dentário e complicações infecciosas. Desse modo, é de suma 

importância a presença do cirurgião-dentista que tenha o conhecimento sobre os 

cuidados preventivos e tratamento de sequelas causados pela radioterapia. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho é descrever as alterações bucais mais frequentes em pacientes 

vinculados a radioterapia do câncer, evidenciando a necessidade da atuação do 

cirurgião-dentista na equipe de atendimento aos portadores de neoplasias malignas, 

colaborando com cuidados preventivos e tratamentos para sequelas causadas por este 

procedimento. Metodologia: Pesquisa em literatura da área e artigos de banco de dados 

Scielo e Lilacs sobre o tema, utilizando os seguintes descritores: radioterapia; 

odontologia; manifestações bucais, no período de 2000 à 2014.  Resultados: As 

principais alterações na cavidade oral em pacientes submetidos à radioterapia foram: 

dermatite, mucosite, perda do paladar ou hipoglosia, xerostomia, anormalidades de 

desenvolvimento dentário e complicações infecciosas. Constatou-se também, que essas 

mudanças podem acentuar o quadro de saúde do paciente e, consequentemente, na 

qualidade de vida do mesmo, dessa forma, o cirurgião dentista  tem o papel fundamental 

no tratamento desses doentes conduzindo-o e orientando-o antes, durante e após a 

radioterapia, auxiliando-o no diagnóstico, no tratamento preventivo e na minimização 

dos danos, implicando assim no bem estar do paciente mesmo sendo submetido à altos 

campos de radiação. Conclusão: A radioterapia aplicada no tratamento de câncer 

apresenta resultados comprovadamente eficientes, todavia, ela provoca efeitos colaterais 

quando entra em contato com células saudáveis, portanto, suas complicações e sintomas 

orais devem ser analisadas e tratadas, através do cirurgião-dentista visando a diminuição 

dos danos causados pela radioterapia e devolvendo bem estar e conforto ao paciente. 

Descritores: Radioterapia; Odontologia; Manifestações bucais. 
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Lara Line Nolêto Martins*, Mariana da Silva Corrêa Nolêto, Samuel Fontes Batista, 

Clairde da Silva Carvalho, Robson de Sousa Ferreira. 
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Painel 

Resumo 

A dependência química é uma doença complexa, caracterizada pela busca compulsiva, 

algumas vezes incontrolável, sendo que seu uso persiste mesmo diante de 

consequências extremamente negativas. Estudos epidemiológicos sobre o consumo de 

drogas apontam que este fenômeno vem tornando-se um problema dimensional na 

Saúde Pública. Há uma carência de informações sobre este tema voltado para a 

odontologia, apesar de que os primeiros a terem a oportunidade de diagnosticar o 

aparecimento de possíveis alterações surgidas em virtude do consumo de cigarro, álcool 

ou drogas ilícitas são muitas vezes os cirurgiões-dentistas. Cada substância de abuso, 

lícita ou ilícita, tem seu poder devastador sobre os tecidos bucais. A cavidade bucal 

pode apresentar características peculiares, sendo os principais achados em pacientes que 

usam drogas são xerostomia, CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados) elevado, 

bruxismo, doença periodontal, halitose, queilite angular entre outros. O objetivo deste 

estudo foi realizar uma revisão de literatura para avaliar as alterações da saúde bucal em 

dependentes químicos. Realizou-se um levantamento retrospectivo de artigos científicos 

publicados de 2002 a 2012. Na seleção dos artigos usaram-se as palavras chaves 

dependente químico, alterações bucais e saúde bucal. Utilizaram-se os bancos de dados 

Scielo e Portal Capes. Considerando as evidências expostas concluiu-se que o uso de 

drogas provoca alterações nas condições bucais havendo a necessidade de se elaborar e 

efetuar um tratamento odontológico em conjunto com uma equipe multiprofissional 

para que assim possam atender melhor essas pessoas, ajudando-as a se recuperar por 

completo da dependência e minimizando os efeitos deixados pelo uso de drogas. 

Descritores: Dependente químico, Alterações bucais e Saúde bucal. 
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Frenectomia Labial: Relato de Caso Clínico 

Francisca Martha Pereira Cavalcante*, Joyce de Moura Crisóstomo, Karissa Vieira 

Lopes Leitão, Wenton Gomes Pereira, Joyce Pinho Bezerra. 

marthapereiracavalcante@hotmail.com 

Apresentação Oral 

Resumo 

O freio ou frênulo labial superior (FLS) é uma dobra de tecido mucoso que se inicia na 

face interna do lábio, estendendo-se sobre a linha de junção dos maxilares, que pode 

inserir-se no limite mucogengival, estender-se além da gengiva inserida, ou finalmente 

atravessar as papilas interdentais. Essa condição pode dificultar a higienização, 

restringir os movimentos de lábio, possibilitar acúmulo de placa bacteriana e prejudicar 

a fonética. O tratamento cirúrgico do FLS possui indicações pré-protéticas, 

periodontais, ortodônticas, estéticas e fonoaudiólogas. O presente relato de caso objetiva 

demonstrar a técnica cirúrgica para remoção do FLS de uma paciente, idade 12 anos, 

que compareceu à clínica escola de odontologia da UESPI durante a disciplina de 

periodontia, por indicação de um ortodontista. Foi realizada anamnese, exame clínico 

extra e intra oral e notou-se que o FLS era o causador do diastema entre os elementos 11 

e 12. A técnica de frenectomia escolhida foi a de Archer, também conhecida como 

“duplo pinçamento”. O moti o para a inter enção cir rgica  oi a presença de  reio labial 

superior fibroso, que, se fosse mantido, não permitiria a estabilidade do caso após o 

fechamento do espaço interincisivo. Foi realizada assepsia e antissepsia para o 

procedimento cirúrgico, anestesia, duplo pinçamento com pinças hemostáticas, incisão, 

remoção do tecido, divulsão, desinserção das fibras, hemostasia e sutura. Conclui-se que 

é necessário um conhecimento apurado da comunidade odontológica sobre esse tipo de 

cirurgia, pois o correto manejo do paciente ameniza as disfunções causadas pelo freio 

labial mal posicionado. 

Descritores: Freio Labial. Cirurgia. Periodontia. Diastema. Tratamento 
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Endocardite Bacteriana e Doença Periodontal: Uma 

Importante Associação para o Cirurgião-Dentista 

Imglet Magna Ribeiro da SILVA*, Franacisca Joyssa Alves PEREIRA, Hélio Alves do 

NASCIMENTO, Sávio Moita MARQUES, Joyce Pinho BEZERRA. 

kelly_052@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: Caracterizada pela infecção do endotélio cardíaco, a endocardite bacteriana 

é uma doença rara, mas que pode provocar graves sequelas e até mesmo a morte. 

Iniciada por uma bacteremia transitória tem o potencial de comprometer as estruturas 

endocárdicas, principalmente as valvas cardíacas. Dados epidemiológicos estimam que 

a incidência da doença seja de 25 a 50 novos casos a cada milhão de habitantes, sendo 

mais prevalente em pessoas de baixo nível socioeconômico e cultural, do sexo 

masculino, com idade entre 47 e 69 anos e com histórico de cardiopatias. Revisão de 

literatura: De acordo com a etiopatogenia da endocardite bacteriana, é possível 

estabelecer uma associação com a doença periodontal, visto que bactérias patogênicas 

com alto grau de virulência presentes no periodonto comprometido podem migrar para a 

circulação sistêmica e, desta forma, alcançar o endocárdio, bem como outros órgãos e 

tecidos. Por ser um processo inflamatório, a doença periodontal compromete a 

integridade dos tecidos, causando reabsorção óssea, aumento da profundidade do sulco 

gengival e sangramentos, aumentando as chances de uma possível bacteremia e suas 

consequentes implicações cardiovasculares. Objetivo: o presente estudo buscou elucidar 

a provável relação causal existente entre a doença periodontal e a endocardite 

bacteriana, de forma que torne possível a orientação do cirurgião-dentista quanto aos 

procedimentos odontológicos que possam vir a desencadear processos inflamatórios 

sistêmicos. Metodologia: Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico 

direcionado à pesquisa no banco de dados Lilacs, BIREME e Scielo, publicados entre 

2010 e 2013 e que, em consonância, apresentassem discussão sobre: correlação da 

endocardite bacteriana com a doença periodontal, sua profilaxia e as novas orientações 

frente ao problema.  Conclusão: Dessa forma, o cirurgião-dentista deve estar atento à 

aplicação de métodos preventivos eficientes contra bacteremias, desde uma boa 

higienização da cavidade oral e tratamento clínico da doença periodontal a uma 

profilaxia antibiótica em pacientes odontológicos com risco para a doença. 

Descritores: Endocardite Bacteriana, Doenças Periodontais, Antibioticoprofilaxia, 

Assistência Odontológica Integral, Bacteriemia. 
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Importância da manutenção do espaço biológico na realização 

de restaurações com preparo subgengival 

Dalila Soares TÔRRES*, Ingrid Macedo de OLIVEIRA, Juliane BEIULFUSS, Antônio 

Francisco de Melo TÔRRES. 

dalila__torres@hotmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Existem casos em que a coroa clínica precisa ser aumentada 

cirurgicamente pois o preparo encontra-se subgengival, isso porque não importa o 

método ou material usado o epitélio juncional não consegue se aderir a outras estruturas 

que não o cemento radicular, causando um processo inflamatório nos tecidos 

periodontais. REVISÃO DE LITERATURA: O espaço biológico, ou largura biológica, 

é a distância compreendida entre a porção mais coronária do epitélio juncional (base do 

sulco gengival) e o topo da crista óssea alveolar. Constitui o espaço necessário para 

acomodar tanto o epitélio juncional como toda a inserção conjuntiva.  Considerando que 

a extensão média do epitélio juncional é de 0,97mm somada aos 1,07mm da inserção 

conjuntiva e 0,69mm do epitélio sulcular tem-se o valor aproximado de 2,7mm, essa 

soma resulta em torno de 3mm que corresponde ao espção biológico, e deve ser mantido 

em todo procedimento restaurador. Com a invasão de material restaurador no espaço 

biológico as bactérias presentes no biofilme dental na interface dente-restauração irão 

ocasionar no mínimo uma gengivite, que pode evoluir para a instalação de uma 

periodontite crônica, hiperplasia tecidual e até recessão gengival. Para restaurar a saúde 

do tecido gengival torna-se necessário estabelecer clinicamente o espaço entre o osso 

alveolar e a margem, e isso pode ser feito tanto através de uma cirurgia alterando o nível 

do osso, ou por extrusão ortodôntica, afastando a margem da restauração do nível do 

osso. OBJETIVO: Estudar a importância da manutenção do espaço biológico na 

realização de restaurações com preparo subgengival. METODOLOGIA: Pesquisa 

bibliográfica realizada em impressos. RESULTADOS: A manutenção do espaço 

biológico é de extrema importância para a longevidade de restaurações com preparo 

subgengival e para a saúde dos tecidos periodontais.  CONCLUSÃO: Para que haja um 

sucesso no tratamento restaurador em cavidades subgengivais é necessário que o 

periodonto permaneça em bom estado, preservando os dentes. 

Descritores: Periodontia, Espaço Biológico, Restauração Subgengival. 
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Análise de Exame Clínico, Diagnóstico e Tratamento 

Realizados por Cirurgiões-Dentistas do SUS em Teresina-PI 

Carolina Nascimento SOUZA*, Thaiane Oliveira FERREIRA, Irailde de Sousa 

SANTOS, Plínio da Silva MACÊDO 

carolinansouza0@gmail.com  

Painel 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Os Estados Unidos são um dos poucos países em que a informação 

detalhada sobre as mudanças na prevalência de doença periodontal têm sido 

documentadas com pesquisas nacionais (Newman, 2012 apud Dye, 2005). Assim, faz-se 

essencial a coleta e análise de tais dados no âmbito das políticas públicas de saúde bucal 

brasileiras, bem como a níveis regional e local, vista a lacuna existente sobre dados 

armazenados de forma consistente e representativos (Newman, 2012). 

METODOLOGIA: A escolha da amostra foi feita de forma casual simples no período 

de maio a agosto de 2014. Foram selecionados aleatoriamente 68 prontuários/fichas de 

cirurgiões-dentistas de Clínica Odontológica do SUS e/ou Serviço Público Estadual e 

Municipal em Teresina-Piauí. Desta forma, o tamanho da amostra foi de 68 prontuários 

de cirurgiões-dentistas. Todos os profissionais foram assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme Resolução 466/12 – MS que foi enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí para apreciação e 

aprovação. Antes de dar início à coleta de dados, esclareceu-se o tipo de trabalho de 

pesquisa que seria desenvolvido, em que somente procedimentos de diagnóstico 

analisados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliadas as fichas clínicas / 

prontuários de 68 cirurgiões-dentistas de quatro serviços de saúde pública de Teresina – 

PI. Três dos estabelecimentos visitados ofereciam atendimento ao público por meio do 

Serviço Único de Saúde – SUS. O outro estabelecimento oferecia atendimento gratuito 

vinculado ao poder público do Estado. Da amostra de 68 dentistas, 12 (17,65%) 

trabalhavam no SUS, e, destes, 11 (91,67%) ofereciam atendimento odontológico 

especializado nas áreas de Periodontia, Dentística, Endodontia e Cirurgia, e 1 (8,33%), 

atendimento geral. Apenas um (1,47%) dos dentistas avaliados realizava rotineiramente 

exame clínico completo, com a realização universal de profundidade de sondagem, 

avaliação de mobilidade dentária, recessão/retração gengival, sangramento à sondagem, 

mortalidade dentária, e utilização dos parâmetros dos parâmetros Índice Gengival e 

Índice de Placa. Dois dentistas (2,94%) ocasionalmente adotaram tais práticas no exame 

clínico. Os demais dentistas (95,59%) registraram ocasionalmente apenas o Índice 

CPOD. CONCLUSÃO: Demonstrou-se, a necessidade de inclusão do exame 

periodontal na prática rotineira dos dentistas que atendem serviço público de Teresina - 

PI. 

Descritores: Doença periodontal. Diagnóstico periodontal. Indicadores de Saúde Bucal. 
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Produtos botânicos aplicados a modelos de periodontite 

Moara e Silva Conceição PINTO*, Felipe Rodolfo Pereira DA SILVA, Daniel 

Fernando Pereira VASCONCELOS. 

 

Apresentação Oral 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A doença periodontal afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e é 

caracterizada pela destruição dos tecidos de suporte do dente e, até o momento, não 

possui tratamento efetivo que promova regeneração dos tecidos periodontais. 

OBJETIVO: A presente revisão propôs realizar um levantamento de produtos botânicos 

aplicados a modelos de periodontite induzida em cobaias, uma vez que esse modelo in 

vivo simula condições humanas. MÉTODOS: Pesquisas via PubMed e Science Direct 

resultaram em 27 trabalhos para análise descritiva quantitativa. RESULTADOS: A 

forma preferencial de indução da periodontite foi a ligadura em torno do molar (74%), 

envolvendo ratos machos (85,1%) e diversas espécies, em que 59,3% representada pelo 

Rattus norvegicus. O período de indução e tratamento variou de 24 horas para a 

periodontite aguda até acima de seis semanas, em que a maioria (63,%) dos estudos 

estabeleceu um período para periodontite crônica de uma a duas semanas. A redução de 

perda óssea medida da crista óssea (ABC) à junção cemento-esmalte (JCE) foi 

significativa em 20 de 25 produtos avaliados e metade (52%) dos trabalhos houve 

redução do processo inflamatório, bem como redução do fator de necrose tumoral TNF 

(33,3%) e mieloperoxidase MPO (22,2%). CONCLUSÃO: Diante da literatura 

pesquisada, pode-se concluir que todos os extratos de produtos naturais analisados 

tiveram efeito anti-inflamatório em níveis variáveis; houve redução da altura óssea após 

aplicação dos produtos na maioria dos estudos; evidenciando que os produtos naturais 

botânicos podem ser alternativas medicamentosas potenciais no tratamento coadjuvante 

da terapia periodontal. 

Descritores: Produtos Naturais; Periodontite; Ratos. 
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Técnica de Soldagem de Borda a Laser na Obtenção de 

Prótese Passiva Sobre Implantes – Relato de Caso Clínico 

Dilmara Lopes Ferreira GOMES*, Wagner Leal Serra e SILVA FILHO, Fabricio 

Moreira SERRA E SILVA, Maíra Daysê Moreira SERRA E SILVA. 

dilmaralopesfgomes@gmail.com  

Painel 

Resumo 

Para o sucesso das reabilitações implantossuportadas é necessário adequada precisão no 

assentamento das próteses uma vez que níveis de desajustes elevados podem induzir 

complicações mecânicas e biológicas. Diante dessas dificuldades alguns autores 

sugeriram técnicas clínicas e laboratoriais na tentativa de amenizar desajustes 

decorrentes do processo de fundição. Este trabalho descreve um caso clínico utilizando 

a técnica da soldagem de borda à Laser associada à cilindros de titânio em reabilitação 

do tipo protocolo Bränemark, no intuito de obter maior resistência mecânica, boa 

passividade, bem como, longevidade clínica. O acompanhamento clínico relatou 

resultados favoráveis com a técnica, a qual proporcionou adequado ajuste das margens, 

uma vez que as superfícies de assentamento se deram por peças pré-usinadas, além de 

restabelecer a eficiência mastigatória da paciente. 

Descritores: Implantes Dentários, Soldagem em Odontologia, Próteses. 
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Vantagens e Desvantagens da Montagem de Modelo em 

Articulador Semi-Ajustável Utilizando Mesa de Câmper e 

Arco Facial: Relato de Caso e Revisão da Literatura 

Mágnum Oliveira Castro*, Júlio Neto Souto Batista, Ruan de Sousa Viana, Francisco de 

Sousa Costa Júnior, Valdimar da Silva Valente. 

magnum_oliveira@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

O Articulador é um instrumento que permite a simulação da ATM (Articulação 

Temporomandibular), no qual modelos da arcada dentária confeccionados em gesso, 

superior e inferior, devem ser fixados, reproduzindo alguns ou todos os movimentos. É 

importante que o modelo superior esteja corretamente montado, pois ele é que irá 

orientar a fixação do modelo de gesso inferior, estabelecendo, assim, a relação entre 

ambos os arcos. Para a transferência do modelo superior ao articulador pode-se utilizar 

o Arco facial ou a Mesa de Câmper. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso 

clínico de montagem em articulador utilizando a mesa de câmper. Paciente M.S.S., 60 

anos, gênero masculino, compareceu a clínica de prótese parcial removível da 

Universidade Federal do Piauí para confecção de uma nova prótese parcial inferior. Para 

a montagem em articulador o recurso de transferência da arcada superior utilizado foi a 

mesa de câmper. Além de evitar incômodos ao paciente, característica esta do arco 

facial, o recurso utilizado conseguiu uma transferência adequada da inclinação com o 

mínimo de erro possível, muitas vezes presentes na montagem com arco facial. 

Portanto, pode-se concluir que embora este assunto seja bastante discutido na literatura, 

o método de escolha depende muito mais do operador do que dos resultados que os 

mesmos possam vir a apresentar de maneira satisfatória ou não. O mais importante, sem 

dúvidas, é a correta montagem do modelo, seja com o arco facial seja com a Mesa de 

Câmper. 

Descritores: Articuladores Dentários; Prótese Parcial Removível; Modelos Dentários. 
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Lentes de Contato e a Odontologia: Possibilidades Estéticas 

Atuais 

Jéssica de Carvalho Cardoso*, Renara Natália Cerqueira Silva, Lara Lustosa Teixeira 

Leal, Ana Paula Ribeiro de Carvalho, Eliana Campêlo Lago. 

jeskjcc@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

Introdução: A busca incessante pela estética leva a indústria odontológica a desenvolver 

e lançar produtos no mercado que se aproximem cada vez mais da estrutura dental. Os 

materiais utilizados nas especialidades de dentística e prótese, vem ao longo dos 

tempos, apresentando propriedades de adesão à estrutura dental, dureza aproximada dos 

dentes, com possibilidades de procedimentos menos invasivos e grande aceitação. 

Dentre estes materiais, destacam-se as porcelanas, atualmente empregadas no 

procedimento denominado”  Lentes de Contato”,  ue corrige pe uenos de eitos de 

forma e cor do sorriso do paciente. Objetivos: apresentar as indicações, contra-

indicações e vantagens  do uso das lentes de contato na Odontologia. Metodologia: 

trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada em literatura da área e artigos em banco 

de dados Scielo e Lilacs sobre o tema. Resultados e Discussão: as lentes de contato 

apresentam-se como uma técnica minimamente invasiva, segura, que corrige pequenos 

defeitos da estrutura dental, tais como dentes manchados, dentes com diastema ou 

desalinhados e dentes sem volume vestibular, sendo muito bem aceitas e requerendo do 

profissional conhecimento das indicações, contra-indicações  e técnica de cimentação. 

Conclusão: A utilização de porcelanas na Odontologia vem se mostrando bastante 

promissora, principalmente nas áreas de dentística, e prótese, sendo atualmente, bastante 

empregadas em procedimentos estéticos minimamente invasivos, devolvendo a estética 

do sorriso ao paciente. 

Descritores: Odontologia, Estética, Porcelana. 
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Ética e Humanização na Formação Odontológica 

Rayana Helen Brito de Santana*, Victor Willian Ferreira Dourado, Eduardo Araújo 

Rocha Júnior, João de Deus Rufino Neto, Laureni Dantas. 

rayanabrito8@gmail.com 

Painel 

Resumo 

Introdução: A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser 

humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou 

pretexto, de acordo com Código de Ética Odontológica. Embora este seja o perfil 

exigido na contemporaneidade, há evidência de insatisfação com a conduta humana e 

excessos de protocolos técnicos que conduzem a prática odontológica. A formação tem 

compromisso no desenvolvimento de habilidades desse profissional. Objetivos: Refletir 

sobre a formação odontológica sob a ótica da humanização e ética da atenção à saúde. 

Metodologia: Revisão bibliográfica indexada e publicada no Brasil nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) e Scielo nos cinco anos (2009-2014), bem como 

autores citados e publicados no período, quando considerado essencial para 

consubstanciar as discussões integrativas. Resultados: No campo da formação, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde (DCN, 2002), definem 

a capacitação profissional nos aspectos éticos/bioéticos, humanistas e de cidadania e não 

apenas nos aspectos técnicos, característicos do modelo biomédico. Porém os artigos 

revisados apontam uma tendência conservadora da educação odontológica centrada no 

professor, da teória em detrimento da prática, distanciado da realidade dos serviços de 

saúde do SUS e das comunidades. As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal/ 

Ministério da Saúde/SUS, geradas em congressos e encontros de saúde coletiva, bem 

como em consonância com as deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e da I 

e II Conferência Nacional de Saúde Bucal, se constituem no eixo político básico de 

proposição para a reorientação das concepções e práticas no campo da saúde bucal, 

capazes de propiciar um novo processo de trabalho tendo como meta à produção do 

cuidado. Associado à Política Nacional de Humanização na Saúde, a tendência é 

expandir as práticas terapêuticas, diminuir o consumo de medicamentos e fortalecer as 

relações entre profissionais/equipes e usuários de saúde. Conclusão: O estudo promove 

reflexões sobre a conduta humana, a política e aplicações da tecnologia e da ciência na 

vida humana, em relação à sociedade e o meio ambiente. Aponta para o estímulo à 

construção de uma consciência sanitária, em que a integralidade seja percebida como 

direito a ser conquistado com a participação social e o desenvolvimento de habilidades 

técnicas, políticas e éticas no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. 

Descritores: Humanização, Odontologia, Ética. 
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Interações lúdicas no processo de saúde bucal. 

Láyla Beatriz Garcia Lopes*, Karla Vanessa da Silva Coelho,  Thayris de Sousa 

Andrade, Isadora Moura Santana, Laureni Dantas de França. 

laylagarcialopes@gmail.com  

Painel 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Vale ressaltar a importância de desenvolver novas metodologias a fim 

de propiciar uma maior comunicação e integração entre a formação universitária e 

comunidade. O estudo procura descrever uma experiência de educação popular em 

saúde com realização de rodas de dialogo em um espaço publico comunitário. 

OBJETIVOS: Realizar promoção e prevenção da doença cárie baseado em ações 

socioeducativas, interdisciplinares integradas aos anseios e necessidades comunitárias 

através da realização de dinâmicas e rodas de conversas com o tema: ''Interações 

Lúdicas no processo de saúde bucal.'' METODOLOGIA: Segundo Paulo Freire, a roda 

de conversa pretende ser na educação de infância um espaço de partilha e confronto de 

ideias. É uma forma de educação em saúde onde se estabelece a igualdade e intercâmbio 

de saberes de uma forma descontraída. Durante a visita como projeto de extensão a uma 

creche da Vila Ladeira do Uruguai reuniu 100 crianças de 2-6 anos de idade no pátio da 

escola, divididas em rodas de diálogos, grupos de dinâmicas e danças.RESULTADO E 

DISCUSSÃO: É uma prática de educação em saúde que envolve a experiência cotidiana 

dos envolvidos nas práticas de saúde bucal. Reúne os saberes acadêmicos e populares a 

fim de possibilitar hábitos saudáveis. Os recursos educativos utilizados como fantasias, 

danças, músicas, pinturas, facilitaram as discussões, pois o lúdico desperta o interesse 

de forma prazerosa possibilitando a construção do conhecimento sobre os hábitos de 

higiene geral/oral e alimentação da dieta  cariogênica, com base no conceito geral 

ampliado de saúde bucal coletiva.O espaço favorável como pátio da creche permitiu o 

desenvolvimento de habilidades para o auto-cuidado em saúde a partir das práticas 

acessíveis de comunicação para crianças. Consolidou a ação comunitária, uma vez que, 

a autonomia dos participantes em relação a saúde bucal possibilitará a disseminação das 

informações dentro do próprio ambiente familiar. As interações lúdicas desenvolvidas 

dentro das rodas de diálogo propiciou uma melhoria na qualidade de vida de acordo 

com os preceitos da promoção e prevenção em saúde bucal, baseadas na atenção 

primaria do Sistema Único de Saúde-SUS. Com isso, o processo de saúde educativa 

procurou intervir através das brincadeiras, atuou de maneira critica de acordo com a 

realidade dos participantes da experiência, demonstrando que é possível fazer ações 

educativas conciliando o lúdico com a saúde e obter resultados satisfatórios. 

Descritores: Saúde bucal, Interações lúdicas, Rodas de diálogo. 
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FERREIRA. 
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Painel 

Resumo 

Introdução: Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho 

desenvolvido com um grupo de alunos de escola pública, através de atividades 

educativo-preventivo-curativas, estabelecendo a promoção, manutenção e motivação da 

saúde bucal. Objetivo: Despertar interesse em educação para a higiene bucal  e 

incorporação de hábitos saudáveis nos primeiros anos de vida escolar. Avaliar o estado 

de saúde bucal dos educandos e identificar aqueles com necessidade de 

tratamento.Metodologia: Foi realizado em uma escola pública da zona leste de Teresina-

PI com 80 alunos de 6 a 8 anos palestras educativas e uma dramatização sobre educação 

em saúde bucal,  hábitos saudáveis de dieta, e importância da higiene bucal. Na primeira 

etapa foi realizado orientação sobre os cuidados com a higiene oral e motivação para o 

auto cuidado, em seguida houve distribuição de kits odontológicos seguido da 

escovação supervisionada. Em uma segunda etapa realizado um exame odontológico, 

onde foi avaliada a necessidade de tratamento e classificação  das crianças de acordo 

com a severidade das lesões. Na terceira fase foi feito o tratamento restaurador 

atraumático (ART) que consiste na detenção da progressão da doença, pois reabilita as 

condições de saúde da cavidade bucal. Resultados: São a médio e longo prazo, buscou-

se uma ampliação do cuidado com higiene oral. As doenças bucais apesar da diminuição 

dos índices na média da população são de alta prevalência e custo para o tratamento. 

Prevenção sem custos elevados mantém as estruturas dos dentes e suporte visando 

realizar suas funções. Conclusão: Sendo a escola uma importante instituição de 

educação, que colabora na formação e melhoria na qualidade de vida da sociedade, a 

importância em promover saúde bucal nas escolas públicas de séries iniciais, está em 

concretizar o aprendizado, pois estas crianças estão em fase de descoberta do 

aprendizado, isto é, em idade propícia para incorporar as práticas de prevenção, hábitos 

de higiene bucal e colocar nas atividades diárias. 

Descritores: Exame, Cárie, ART. 
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crianças de 8 a 12 anos. 

Rayza Verônica Soares Carvalho*, Ana Carolina Bezerra Ribeiro, Iranilson Paiva 

Alrélio, Antonio Wallison Daywyds Bezerra, Danyege Lima Araújo Ferreira. 

rayzaveronica@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A odontologia, ao longo da história, pautou-se na evolução do processo saúde/doença, 

buscando atuar nos níveis de prevenção e intervindo o mais precocemente possível. O 

lúdico na educação infantil, tem por objetivo oportunizar ao educador a compreensão 

das crianças na educação infantil, procurando estimula-las, para que seus projetos 

educativos tornem-se mais divertido com intenções, objetivos e consciência clara de 

suas ações (DALLABONA, 2005). Este trabalho tem por objetivo motivar crianças de 8 

a 12 anos para uma melhor educação em saúde bucal por meio de atividades lúdicas. O 

trabalho foi realizado em uma escola da rede pública municipal de Teresina-PI, tendo 

como público alvo 70 crianças, de ambos os sexos, de 8 a 12 anos. A metodologia 

utilizada baseou-se na apresentação de uma peça teatral que abordou a higienização da 

cavidade bucal, orientação sobre a alimentação saudável e cariogênica. Posteriormente, 

foram realizadas brincadeiras educativas, abordando o conteúdo explorado na peça 

teatral, para que fosse constatado o aprendizado e o interesse das crianças, além disso, 

participaram de brincadeiras que envolviam coordenação motora com os instrumentos 

de higienização bucal. Em seguida, foram distribuídos kits de higiene bucal e realizado 

escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor.  Através das atividades 

desenvolvidas, os menores assimilaram o conteúdo ministrado (higienização bucal e 

bons hábitos alimentares). Visto que durante as brincadeiras, as crianças respondiam às 

perguntas corretamente e durante a escovação supervisionada mostravam-se aptas a 

desenvolverem uma limpeza oral correta.  Portanto, as atividades lúdicas utilizadas com 

estas crianças foi um importante veículo de motivação para promoção de saúde 

incentivando a prática de higiene bucal e alimentação saudável. 

Descritores: Saúde Bucal. Educação. Crianças. 
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do Sistema Estomatognático 

Ingrid Macedo de Oliveira*, Dalila Soares Torres, Juliane Beiulfuss, Laureni Dantas de 

Franca, Carla Maria de Carvalho Leite. 
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Painel 

Resumo 

Introdução: O aleitamento materno é considerado um fator importante na correta 

maturação e crescimento das estruturas do sistema estomatognático, estimulando o 

desenvolvimento das funções fisiológicas e garantindo sobrevivência e qualidade de 

vida para o binômio mãe/filho, portanto, é um tema que deve fazer parte do campo de 

atuação dos Cirurgiões-Dentistas. No Brasil, apesar do avanço científico as taxas de 

aleitamento, principalmente da amamentação natural exclusiva, esta aquém do 

recomendado pela OMS. A interrupção precoce da amamentação, que está associada a 

fatores como a falta de conhecimentos das mães sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo e a formação inadequada dos profissionais de saúde leva à ruptura 

harmoniosa do desenvolvimento motor-oral adequado, podendo prejudicar funções 

estomatognáticas. Objetivos: Estudar, por meio de uma revisão de literatura, a 

importância do aleitamento materno para o desenvolvimento adequado do sistema 

estomatognático. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura com base em dados 

da BVS, SCIELO E BIREME. Resultados: A amamentação gera benefícios tanto para a 

mãe quanto para o bebê. O sistema estomatognático que envolve, sobretudo, 

crescimento facial, articulação dos sons da fala, respiração, deglutição, estruturas 

musculares e ósseas está fundamentalmente relacionado à amamentação natural para o 

correto desenvolvimento de tais estruturas. Conclusão: O aleitamento materno é 

fundamental para a prevenção em saúde das crianças em todo o mundo. Torna-se 

necessário enfatizar a importância da amamentação natural não só para os aspectos 

nutricionais e psicológicos de mãe e filho, mas também para um desenvolvimento 

adequado do aparelho estomatognático e prevenção de hábitos deletérios. 

Descritores: Aleitamento Materno; Sistema Estomatognático; Benefícios. 
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Saúde Bucal de Paciente HIV-infectado: Revisão de literatura 

Ingred Bida Lopes*, Alessandra Silva Pontes, Helly Karinny Pereira Soares, Camila 

Siqueira Silva Coelho, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura. 

ingredbida@gmail.com  
Painel 

Resumo 

A manutenção da saúde bucal de indivíduos infectados pelo vírus HIV é fundamental 

para a prevenção da ocorrência de infecções oportunistas. Nesses pacientes, a presença 

de lesões cariosas ou focos infecciosos são fatores que podem interferir na saúde geral, 

tendo em vista o déficit imunológico apresentado pelos pacientes. Assim, diante da 

importância da saúde bucal de pacientes infectados pelo vírus HIV, este estudo teve por 

objetivo realizar revisão sobre o tema. Foram realizadas buscas de artigos científicos 

publicados no período de 2010 a 2014 nas bases de dados: Pubmed e Periódicos da 

Capes, utilizando os descritores: saúde bucal, cárie, HIV e AIDS. Foram encontrados 

185 artigos e selecionados 19. Trabalhos como teses, dissertações, livros e capítulos de 

livros, relatos de casos e estudos não relacionados diretamente ao tema foram 

excluídos. Indivíduos infectados pelo HIV apresentam saúde bucal deficiente, quando 

comparados à pacientes saudáveis. A cárie dentária é considerada uma das patologias 

mais presentes nesses pacientes. Essa maior prevalência tem sido atribuída ao maior 

consumo de medicamentos contendo açúcar, dieta rica em carboidratos fermentáveis, 

xerostomia e higiene bucal deficiente. Desta maneira, conclui-se que a saúde bucal é um 

componente indissociável da saúde geral e em pacientes HIV-infectados maior atenção 

deve ser dada durante o atendimento odontológico a fim de controlar o processo 

infeccioso e promover a manutenção e equilíbrio sistêmico do paciente. 

 

Descritores: Manifestações Bucais, Diagnóstico Bucal, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida. 
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Caracterização Epidemiológica de Pacientes com Tuberculose 

no Município de Parnaíba, Piauí. 

Sabrynna Gonçalves Candeira Portela*, Paulo Henrique Viana Pinto, Sávio Moita 

Marques, Elinelson Barbosa Castro, Simone da Silva Freitas. 

sabrynnagcp@hotmail.com  

Painel 

Resumo 

A tuberculose (TB) é uma doença progressiva causada, principalmente, pelo 

Mycobacterium tuberculoses. Ela afeta o homem desde a pré-história e, embora seja 

curável, ainda representa um grande problema de saúde pública. O objetivo deste estudo 

é descrever as características epidemiológicas da doença no município de Parnaíba, 

Piauí. O método utilizado foi descritivo baseado nos dados do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan) utilizando os casos notificados de TB pela Secretaria 

Municipal de Saúde entre os anos de 2008 e 2012.  Dos 401 casos  notificados,  247 são 

do sexo masculino e 154 do sexo feminino; 260 se consideraram pardos; 337 foram de 

casos novos; 190 indivíduos não completaram o ensino fundamental; 333 indivíduos 

realizou a cultura de escarro e 351 fez o teste tuberculínico; Em relação as 

comorbidades  12 tinham AIDS, 56 alcoolismo  e 35 diabetes; 127 gestantes e 14 

doentes mentais. Segundo a pesquisa confirmou-se uma alta incidência de casos novos 

de TB no município, nos quais os homens são mais afetados e uma faixa etária de 20 a 

34 anos, mais acometida. A forma pulmonar se sobressai sobre as demais. Conhecer as 

características epidemiológicas da população acometida por TB são importantes na 

adoção de medidas de intervenção e controle mais eficientes; sendo fundamental o 

preenchimento correto e completo das planilhas de notificação pelos profissionais de 

saúde.   

Descritores: Tuberculose, Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica. 
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Considerações acerca do Tratamento Restaurador 

Atraumático em Promoção de Saúde. 

Paulo Henrique Viana PINTO*, Elinelson Barbosa CASTRO, Luis Paulo da Silva 

DIAS, Rafael Viana PONTES, Ana de Lourdes Sá de LIRA. 

paulohenriquevp@hotmail.com  

Apresentação Oral 

Resumo 

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) consiste em uma técnica minimamente 

invasiva, caracterizada pela remoção seletiva da dentina infectada utilizando 

instrumentos manuais e preservação da dentina afetada, seguida da restauração imediata 

da cavidade utilizando material restaurador adesivo. O presente trabalho, por meio da 

revisão de literatura, teve como objetivo enfatizar as vantagens, indicações e limitações 

do Tratamento Restaurador Atraumático, bem como a importância do uso racional desta 

técnica no combate à doença cárie. Foram selecionados artigos extraídos das bases de 

dados Lilacs, Medline e Scielo, utilizando como descritores cárie dentária, saúde 

pública e promoção da saúde, tendo sido selecionados todos os tipos de pesquisas 

científicas e relatos de casos clínicos. Foram incluídos na pesquisa todos os artigos que 

relatassem a viabilidade do Tratamento Restaurador Atraumático como alternativa de 

tratamento da doença cárie. Os artigos que não abordaram o tema ou que divergiram do 

objetivo desse estudo foram excluídos da pesquisa. Devido à simplicidade, baixos 

custos e por favorecer maior conforto ao paciente, o Tratamento Restaurador 

Atraumático é uma alternativa simples e viável na prevenção, controle e tratamento da 

doença cárie, atendendo à demanda de promoção de saúde em populações 

socioeconômicas menos favorecidas. 

Descritores: Cárie Dentária; Saúde Pública; Promoção da Saúde. 
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Mariana da Silva Corrêa Nolêto*, Lara Line Nolêto Martins, Samuel Fontes Batista, 

Francisca Joyssa Alves Pereira, Robson de Sousa Ferreira. 
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Painel 

Resumo 

O cirurgião-dentista é vulnerável a danos à saúde, destacando-se os riscos ocupacionais, 

devido ao frequente esforço físico e visual, adoção de má postura e movimentos 

repetitivos no ambiente de trabalho. Dentre os problemas ocupacionais decorrentes 

destes fatores que mais acometem o profissional da Odontologia destacam-se os 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), problema 

extremamente relevante na saúde pública. As regiões do corpo mais afetadas são as 

colunas lombar e cervical, ombros e pescoço. Estas podem ser responsáveis pelo mau 

rendimento, ou até mesmo pela interrupção da carreira do profissional. Observando a 

necessidade de um aprofundamento no tema, buscou-se observar na literatura a 

importância da adoção de medidas preventivas de problemas osteomusculares que 

prejudiquem o bom desempenho do trabalho do odontólogo através de levantamento 

retrospectivo de artigos científicos publicados entre 2008 e 2014 encontrados nos 

bancos de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram usados como 

descritores os termos ergonomia, odontologia e saúde. A partir deste estudo, verificou-

se a importância de profissionais conscientes quanto à prevenção e a promoção da sua 

própria saúde osteomucular para seu maior bem-estar, podendo esta já ser estimulada 

durante sua formação acadêmica. 

Descritores: Ergonomia, Odontologia, Saúde. 
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Teresinha Soares Pereira Lopes, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura, 
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Painel 

Resumo 

A extensão universitária é um elo de comunicação da universidade com a comunidade, 

que tem como objetivo levar às populações carentes, ensinamentos adquiridos em seus 

departamentos acadêmicos, visando melhorar a qualidade de vida dos indivíduos 

assistidos. Assim, no ano de 1997, foi implantado no Instituto de Perinatologia Social 

do Piauí (IPSP), o projeto de Extensão Universitária da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) - Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) cujas metas estão 

relacionadas a sensibilização de mães quanto a importância que o pré-natal assume na 

saúde de crianças, além de motivá-las em seu papel de responsável pela saúde bucal de 

seus filhos. O projeto objetiva também a recuperação e manutenção da saúde bucal de 

crianças na faixa etária de zero a 36 meses, utilizando um modelo simplificado de 

atendimento educativo/preventivo, porém com rigor científico e acadêmico, criando um 

ambiente social de desenvolvimento. O objetivo desse trabalho é apresentar á 

comunidade odontológica, a metodologia de execução do projeto, bem como os 

resultados obtidos após 17 anos de sua implantação. 

Descritores: Prevenção e Controle, Saúde Bucal, Relação Mãe-Filho. 
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Resumo  

Maloclusões são anomalias de crescimento e desenvolvimento que afetam, 

principalmente, músculos e ossos da face, podendo produzir alterações estéticas e 

funcionais. O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto das maloclusões na 

qualidade de vida de pré-escolares de Teresina-PI. Este estudo observacional 

transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

do Piauí (Parecer: 817.193), foi desenvolvido com crianças de 5 anos de idade 

matriculadas em creches de Teresina-PI. Os dados foram coletados através de 

questionário sóciodemográfico, de instrumento de qualidade de vida validado 

(PedsQL
TM

 Oral Health Scale, PedsQL
TM

 4.0 Generic Core Scales) aplicado aos 

responsáveis e às crianças e exame clínico intrabucal realizado por um único 

examinador (Kappa = 0,91 para maloclusão e 0,96 para cárie). A análise estatística foi 

realizada através do programa SPSS®, versão 20.0 para Windows®. Foram utilizados 

os testes de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, teste Qui-quadrado de Pearson (²) e 

Regressão Logística Multivariada. Foram avaliados 425 pré-escolares divididos em dois 

grupos: grupo 1 (Maloclusão+) (n= 213, 50.1%) e grupo 2 (Maloclusão–) (n= 212, 

49,9%). A prevalência de mordida cruzada posterior foi de 6,8%; sobremordida 

reduzida/aberta de 18,8%; sobressaliência aumentada de 14,4%; relação canina classe II 

de 16,2%. Não houve associação entre percepção de qualidade de vida e presença de 

maloclusão no escore total (p=0,868) e relacionada à saúde bucal (p=0,132).  

Maloclusão não afetou negativamente a qualidade de vida das crianças avaliadas, 

entretanto sobremordida reduzida e mordida cruzada posterior afetaram a qualidade de 

vida no escore de saúde oral na percepção da criança. 

 

 

Introdução  

Maloclusões na dentição decídua podem ser consideradas um problema de saúde 

pública devido às altas taxas de prevalência e à necessidade de tratamento, bem como 

pelo impacto social que podem causar (SOUSA, 2014). Sobressaliência aumentada, 

mordida profunda, mordida cruzada posterior e mordida aberta anterior são as alterações 

oclusais prevalentes na dentição decídua. Fatores genéticos, étnicos, hábitos de sucção 

não nutritiva, respiração bucal e atrofia funcional da maxila são frequentemente 

associados com maloclusão (SOUSA, 2014). Na dentição decídua, a prevalência de 

maloclusão varia de 26,0 a 65,1% (FARIA, 2014). Os efeitos funcionais e estéticos 

ocasionados pelas maloclusões podem exercer impacto na qualidade de vida das 

crianças (SOUSA, 2014). Contudo os indicadores odontológicos, isoladamente, são 
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insuficientes para evidenciar o real impacto das maloclusões na saúde bucal dos 

indivíduos (SCARPELLI, 2013).  

O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto das maloclusões na 

qualidade de vida de pré-escolares de Teresina-PI.  

Metodologia 

Este estudo observacional transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí (Parecer: 817.193), foi desenvolvido 

com crianças de 5 anos de idade matriculadas em creches de Teresina-PI; com no 

mínimo dois incisivos decíduos presentes em cada arco dentário. Foram excluídas 

crianças com necessidades especiais que as impossibilitassem de responder ao 

questionário de qualidade de vida. Os dados foram coletados a partir de questionário 

sóciodemográfico, de instrumento de qualidade de vida validado (PedsQL
TM

 Oral 

Health Scale, PedsQL
TM

 4.0 Generic Core Scales) aplicado aos responsáveis e às 

crianças e exame clínico intrabucal realizado por um único examinador (Kappa = 0,91 

para maloclusão e 0,96 para cárie). Para o diagnóstico de cárie utilizou-se o Índice ceo-d 

e para o diagnóstico de maloclusão, os critérios de Foster e Hamilton (1969), além da 

determinação do tipo de arco e da relação terminal de molares. A análise estatística foi 

realizada através do programa SPSS®, versão 20.0 para Windows®. Foi aplicado o 

teste de Kolmogorov-Smirnov para testar a hipótese de normalidade, que teve 

distribuição não-paramétrica. Assim, foram utilizados os testes de Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis para comparar os escores do questionário de qualidade de vida; testes 

Qui-quadrado de Pearson (²) para avaliar a associação entre presença de maloclusão e 

as variáveis independentes. Foi utilizado o modelo de Regressão Logística Multivariada 

para  ariá eis com p≤0,20.  m todas as análises  oi considerado o n  el de signi ic ncia 

α=5%. 

Resultados 

Foram avaliados 425 pré-escolares divididos em dois grupos: grupo 1 

(Maloclusão+) (n= 213, 50.1%) e grupo 2 (Maloclusão–) (n= 212, 49,9%). Não houve 

associação entre a presença de maloclusão e as variáveis sociodemográficas. A 

prevalência de mordida cruzada posterior foi de 6,8%; sobremordida reduzida/aberta de 

18,8%; sobressaliência aumentada de 14,4%; relação canina classe II de 16,2%. Na 

análise da percepção dos responsáveis pelas crianças, não houve associação entre a 

presença de maloclusão e qualidade de vida geral no escore total (p=0,287) e 

relacionada à saúde bucal (p=0,665). Também não houve associação entre a percepção 

de qualidade de vida relatada pelas crianças e a presença de maloclusão no escore total 

(p=0,868) e no aspecto relacionado à saúde bucal (p=0,132). Contudo, foram 

observadas associações entre os escores do PedsQL em alguns parâmetros avaliados no 

exame clínico. O impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal foi maior nas 

crianças com mordida cruzada posterior (p=0,044), sobremordida reduzida (p=0,037) na 

percepção das próprias crianças e com arco superior tipo II (p=0,018) na percepção dos 

responsáveis. Essa associação também foi significativa no domínio de capacidade física 

do escore total dos pais (p=0,026). 

Discussão 

 A maloclusão pode ser considerada um problema de saúde pública, pois 

apresenta alta prevalência e causa impacto social devido a interferência na qualidade de 

vida dos indivíduos. O entendimento dos efeitos físicos, sociais e psicológicos causados 

por esta é importante, uma vez que fornece compreensão das conseqüências da 

maloclusão na vida das pessoas
 
(CARVALHO, 2013). A prevalência de maloclusão 
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encontrada foi alta (50,1%), semelhante a estudos realizados no Brasil (CARVALHO, 

2013; FARIA; GOMES, 2014) e em outros países (DIMBERG, 2013).  

Ainda há um limitado número de pesquisas que avaliem o impacto da 

maloclusão na qualidade de vida relacionada à saúde bucal (CARVALHO, 2013; 

GOMES; SOUSA, 2014). No presente estudo, foi observado que a presença da 

maloclusão não promoveu impacto significativo sobre a qualidade de vida das crianças 

tanto na percepção de seus responsáveis como da criança, corroborando outros autores 

(CARVALHO, 2013; GOMES; SOUSA, 2014). Apenas dois outros estudos 

encontraram associações entre maloclusão e impacto negativo na qualidade de vida 

(KRAMER, 2013; GOETTEMS, 2011). Goettems et al. (GOETTEMS, 2011) 

evidenciaram que a presença de mordida aberta anterior foi negativamente relacionada 

com o domínio funcional da criança.  

Neste estudo, a maloclusão mais prevalente foi a sobremordida reduzida/aberta, 

que assim como a mordida cruzada posterior podem resultar da presença de hábitos 

bucais deletérios ocasionando problemas funcionais e estéticos (VASCONCELOS, 

2011)
 
e que tiveram impacto na qualidade de vida. As variações no impacto da 

maloclusão podem estar relacionadas com a definição dos aspectos individuais da 

percepção dos responsáveis pelas crianças e da auto-percepção (SCARPELLI, 2013). 

 

Conclusão 

Maloclusão não afeta negativamente a qualidade de vida das crianças avaliadas, 

entretanto sobremordida reduzida e mordida cruzada posterior afetam a qualidade de 

vida no escore de saúde oral na percepção da própria criança. 

 

Palavras-chave: Maloclusão. Qualidade de Vida. Crianças Pré-escolares. Impacto 

Psicossocial. Estética. 
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Resumo 

O uso comercial da internet no mundo cresceu vertiginosamente nos últimos anos. 

Assim, houve uma maior facilidade nas buscas de temas relacionados à saúde geral e 

bucal. O presente estudo objetivou avaliar as tendências de busca dos usuários da 

Internet do mundo por informações relacionadas à cárie dentária e a defeitos de 

desenvolvimento de esmalte. Um estudo retrospectivo foi realizado pela utilização da 

ferramenta Google Trends Search Application. Foram utilizados os termos de pesquisa 

“caries” e “enamel de ects” para a reali ação da busca entre janeiro de 2004 a agosto de 

2014. Os dados foram analisados através do índice SVI (Search Volume Index). A 

análise estatística foi realizada no programa SPSS®, versão 20.0. Foram utilizados teste 

de Kruskal-Wallis e post-hoc de Bonferroni, com nível de significância de 5%. Para o 

termo “caries”, os maiores  olumes de busca  oram obser adas nos meses de abril, maio 

e outubro (78,27 ± 11,80, 77,00 ± 11,63, 76,10 ± 10,90, respectivamente) e os menores 

nos meses de janeiro, julho e dezembro (59,69 ± 7,44, 56,55 ± 5,32, 52,50 ± 5,77) 

(p<0,001).  Na análise das tendências ao longo dos anos, foram observadas diferenças 

significati as tanto para o termo “caries” (p<0,001) como para o termo “enamel 

de ects” (p=0,015). Foi obser ada uma tendência de  ueda no  olume global de 

pesquisas sobre cárie dentária, ao passo que cada vez mais aumentam as busca sobre os 

defeitos de desenvolvimento do esmalte. Um padrão sazonal de pesquisas sobre cárie 

foi observado pelos menores índices nos meses de janeiro, julho e dezembro. 

 

Introdução  

O uso comercial da internet no Brasil e no mundo cresceu vertiginosamente nos 

últimos anos. Assim, houve também uma maior facilidade nas buscas de temas 

relacionados à saúde, principalmente sobre doenças específicas e seus tratamentos 

(MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012). A cárie dentária ainda é um problema de 

saúde bucal bastante recorrente no mundo inteiro, especialmente na infância (SOFOLA; 

FOLAYANMO; OGINNI, 2014; VARGAS-FERREIRA, et al., 2014), sendo a doença 

bucal mais comum nessa faixa etária e está diretamente relacionada à situação 

socioeconômica da população (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012; VARGAS-

FERREIRA, et al., 2014; CYPRIANO, et al., 2011). Nos últimos anos, a ocorrência 

desta condição está em declínio devido ao uso de fluoretos e melhoria na higiene bucal 

em geral (SOFOLA; FOLAYANMO; OGINNI, 2014). Os defeitos de desenvolvimento 

de esmalte são alterações na estrutura do esmalte caracterizada pela diminuição local de 
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sua translucidez ou perda de estrutura (CONTALDO, et al., 2014) e vêm atraindo uma 

maior atenção (VARGAS-FERREIRA, et al., 2014), por ser um fator de risco para o  

desenvolvimento de cárie dental (TARGINO, et al., 2011; ALALUUSUA, 2012; 

CARVALHO, et al., 2011). Assim, o presente estudo objetivou avaliar as tendências de 

busca dos usuários da Internet de todo o mundo por informações relacionadas à cárie 

dentária e a defeitos de desenvolvimento de esmalte, de modo a correlacionar esses 

dados à dimensão atual nas quais se encontram tais patologias. 

 

Metodologia  

Um estudo retrospectivo foi realizado pela utilização da ferramenta Google 

Trends Search Application. Foram utili ados os termos de pes uisa “caries” e “enamel 

defects” para a reali ação da busca entre janeiro de 2004 a agosto de 2014. Os 

resultados obtidos foram demonstrados em dois gráficos (Gráfico 1 e 2) de análise 

temporal de tendência de variação do índice SVI (Search Volume Index), 

disponibilizado pelo Google Trends. Esse índice possui uma escala de valores entre 0 e 

100, representativo dos dados normalizados do termo de pesquisa em relação ao volume 

total de pesquisas na Internet. A análise estatística foi realizada através do programa 

SPSS®, versão 20.0 para Windows®. Foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov 

para testar a hipótese de normalidade, que teve distribuição não-paramétrica. Assim, 

foram utilizados os testes de Kruskal-Wallis e post-hoc de Bonferroni, com nível de 

significância de 5%. 

 

Resultados  

 Foram analisadas as tendências de busca ao longo dos meses do ano sobre os 

termos “caries” e “enamel defects”.  o  ue se re ere ao termo “caries”, os maiores 

volumes de busca foram observadas nos meses de abril, maio e outubro (78,27 ± 11,80, 

77,00 ± 11,63, 76,10 ± 10,90, respectivamente) e os menores nos meses de janeiro, 

julho e dezembro (59,69 ± 7,44, 56,55 ± 5,32, 52,50 ± 5,77) (p<0,001). Os índices 

médios dos meses de julho e dezembro foram significativamente menores que os 

índices médios dos meses de fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro e 

novembro. Não houve diferenças significativas no volume de buscas durante os meses 

do ano para o termo “enamel defects” (p=0,  6).  

 Na análise das tendências de busca ao longo dos anos, foram observadas 

di erenças signi icati as tanto para o termo “caries” (p<0,001) como para o termo 

“enamel defects” (p=0,015). O teste Post-Hoc de Bonferroni evidencia que o volume de 

buscas sobre cárie diminuiu significativamente. Nos anos de 2004 a 2006, não houve 

diferenças significativas, entretanto, a partir de 2007 (p<0,001) o volume de busca tem 

sido significativamente menor quando comparado aos anos anteriores. Já nas tendências 

de buscas re erentes ao termo “enamel defects”  oi obser ado  ue o  olume de buscas 

foi significativamente maior no ano de 2013 comparado aos anos posteriores entre 2010 

e 2012.  

 

Discussão 
O uso da Internet pela população em geral possui inúmeras vantagens, tais como 

a facilidade de acesso à informação e comunicação mútua. Essa ferramente tornou-se 

uma fonte nova, livre e gratuita de disseminação de informações na área da saúde. 

Assim, a busca na Internet pode aumentar o conhecimento sobre as doenças, ajudando o 

usuário a gerir melhor o curso da doença e seu tratamento e reduzindo a ansiedade 
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frente aos problemas de saúde (SAMADBEIK, et al., 2014). No Brasil, também houve 

essa amplicação do acesso às informações em saúde com a democratização do acesso à 

internet. Este cenário mundial, tem causado um impacto significativo na relação  

profissional da saúde/ paciente, pois este profissional passa a lidar com o conhecimento 

detido pelo paciente, até então monopólio de si (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 

2012). 

 A Health on Net Foundation (HON) elaborou um código de condutas 

(HONCode) para veicular informações na internet sobre saúde de maneira ética e 

proteger os cidadãos de informações de saúde enganosas, entretanto no Brasil, são 

poucos os sites creditados pela HON (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012). Na 

busca por informações em saúde,  uma série de preocupações, também são geradas 

acerca da credibilidade, qualidade e regulação, podendo se constituir num risco para a 

saúde pública inclusive no âmbito odontológico (LEITE; CORREIA, 2011).  

Com o declínio da prevalência da cárie dentária no mundo, a partir da década de 

1990, houve aumento significativo do número de estudos que evidenciavam os aspectos 

epidemiológicos dos defeitos de desenvolvimento do esmalte dentário (LYGIDAKIS; 

DIMOU; BRISENIOU, 2008). A introdução de fluoretos, tanto na água de 

abastecimento público como em dentifrícios associados a uma melhora considerável na 

higiene bucal da população podem explicar a tendência vertiginosa de declínio dos 

índices de cárie na população (SOFOLA; FOLAYANMO; OGINNI, 2014) e poderia 

também justificar a diminuição do volume de buscas na internet sobre o tema ao longo 

dos anos. Outros fatores como uma maior acessibilidade ao tratamento e à prevenção 

também estão associadas (LEITE; CORREIA, 2011). O volume mundial de pesquisas 

sobre informações relacionadas à cárie dentária na Internet parece diminuir nos meses 

de janeiro, julho e dezembro, meses relacionados às férias escolares, períodos em que os 

pacientes provavelmente estão menos preocupados com práticas adequadas de 

higienização bucal e dieta. 

 Alguns fatores podem estar associados à maior atenção dos usuários e tendências 

de buscas sobre os defeitos de desenvolvimento de esmalte ao longo dos anos, pois a 

deficiência na mineralização ou perda de estrutura dentária podem ocasionar desde 

experiências dolorosas a problemas de interação interpessoal dos indivíduos acometidos 

por estas alterações (LIGIDAKIS, 2010). Esse distúrbio geralmente se manifesta como 

mudanças na translucidez e espessura do esmalte dentário, comprometendo aspectos 

estéticos e funcionais, o que pode influenciar na percepção do indivíduo sobre sua saúde 

bucal (PIOVESAN, et al., 2011).  

Contudo não foi observada a mesma tendência das buscas sobre informações 

relativas à cárie durante os meses do ano para os defeitos de esmalte. Este resultado 

pode ser explicado, pois os volumes de busca para o termo só foram considerados 

significativos pelo índice SVI a partir do ano de 2010. Os dados referentes ao ano de 

2014 não foram analisados, pois havia somente valores parciais, até o mês de agosto. 

 

Conclusão 

 Foi observada uma tendência de queda no volume global de pesquisas sobre 

cárie dentária, ao passo que cada vez mais aumentam as busca sobre os defeitos de 

desenvolvimento do esmalte. Um padrão sazonal do volume de pesquisas sobre cárie foi 

observado pelos menores índices médios nos meses de janeiro, julho e dezembro, que 

foram significativamente menores que os meses de fevereiro, março, abril, maio, 

setembro, outubro e novembro.  
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Resumo  

A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do esmalte 

dentário que afeta entre 1 e 4 primeiros molares permanentes, frequentemente associada 

a alterações nos incisivos permanentes. A prevalência dessa alteração relatada na 

literatura varia entre 2,8 e 40,2%. Até o momento não existem estudos epidemiológicos 

sobre essa condição no Nordeste brasileiro. O objetivo desse estudo foi investigar a 

prevalência e fatores associados à hipomineralização molar-incisivo em escolares de 

Teresina, PI, Brasil. Trata-se de estudo observacional transversal realizado com 594 

escolares na faixa etária de 11 a 14 anos. O diagnóstico foi realizado de acordo com os 

critérios definidos pela Academia Européia de Odontopediatria. Os exames foram 

realizados por um único examinador, previamente treinado e calibrado (kappa=0,91). 

Para investigação dos possíveis fatores associados, aplicou-se questionário às mães. 

Realizaram-se análise descritiva dos dados, teste Qui-quadrado de Pearson e Fisher e 

regressão de Poisson. A prevalência da hipomineralização molar-incisivo foi de 18,4% 

(IC95%: 15,2-21,5). Os molares permanentes superiores foram os dentes mais afetados 

pela alteração (36.1%). Indivíduos portadores desse defeito apresentaram CPOD médio 

maior (RP=2.18 IC 95%1.46-2.85, p=0.001). Não houve correlação entre número de 

molares e de incisivos afetados (coeficiente de correlação de Spearman = 0.066). 

Verificou-se que houve associação entre com nascimento pré-termo (RP=1.76 IC 

95%1.22-2.12, p=0.039) e dificuldades respiratórias ao nascer (RP=1.83 IC 95%1.25-

2.18, p=0.002). Observou-se uma prevalência expressiva da hipomineralização molar-

incisivo nos escolares, e esses apresentaram CPOD médio maior que àqueles livres da 

condição. Complicações respiratórias durante o parto e nascimento pré-termo 

apresentaram associação com a condição. 

Introdução 

 A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do 

esmalte dentário que afeta os primeiros molares permanentes frequentemente associado 

aos incisivos (WEERHEIJM et al., 2003). Os dentes comprometidos apresentam 

opacidades demarcadas e assimétricas, variando em coloração, do branco ao marrom e 
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em severidade, de leve à severa (WEERHEIJM et al., 2003; SOVIERO et al., 2009)
 
. 

Quanto mais escura a opacidade, mais severo é o defeito (FARAH et al., 2010). O 

esmalte afetado é frágil, podendo sofrer colapso pós-eruptivo com a força mastigatória, 

ocasionando sensibilidade e a instalação da doença cárie
 
(SOVIERO et al., 2009). Os 

estudos relativos à epidemiologia da HMI apresentam prevalências que variam de 2,4% 

a 40,2% (JALEVIK, 2010). Atualmente, não existem informações sobre a HMI relativas 

ao nordeste brasileiro. A investigação epidemiológica da doença é imprescindível para o 

estabelecimento de um protocolo de atendimento ao paciente, a partir do diagnóstico 

precoce e da execução de condutas preventivas, visando assim, minimizar os danos 

provocados pela alteração e melhora na qualidade de vida do indivíduo afetado. Diante 

disso, o propósito deste estudo foi identificar a prevalência e descrever as características 

clínicas da HMI em escolares da cidade de Teresina – (PI), Brasil. 

 

Metodologia 

 

 O presente estudo observacional transversal foi aprovado pelo Comitê de ética 

em pesquisa (CEP) da UFPI (Parecer 03129312.2.0000.5214). Em 2011, 54.056 

adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos estavam matriculados em escolas 

particulares e públicas de Teresina-PI. A amostra foi calculada utilizando o software 

Epi-info 3.5.2., no módulo STATCALC utilizando intervalo de confiança 4.0 e nível de 

confiança 95%. Assim, a amostra ideal para o desenvolvimento desta pesquisa foi 

estimada em 629 escolares distribuídos por rede e por zona de localização. Foram 

incluídos no estudo indivíduos entre 11 a 14 anos de idade que apresentaram os quatro 

primeiros molares permanentes totalmente erupcionados. Foram excluídos adolescentes 

com fluorose dental em grau moderado/avançado; hipoplasia do esmalte ou 

amelogênese imperfeita, ou que estivessem no momento da avaliação sob tratamento 

ortodôntico fixo. Os dados foram obtidos através da aplicação de questionários sócio-

econômico-demográficos e exame clínico intra-bucal. As características 

sociodemográficas (renda familiar, escolaridade e tipo de escola) e os fatores pré-, peri- 

e pós-natais associados foram investigados junto aos pais ou responsáveis através de 

questionário semiestruturado. Para o diagnóstico da HMI, foram utilizados os critérios 

de julgamento propostos pela Academia Europeia de Odontologia Pediátrica: 

opacidades demarcadas maiores que 1,0 mm de diâmetro; fratura pós-eruptiva do 

esmalte; restaurações atípicas e ausência de primeiro molar permanente e opacidade em 

outros dentes (WEERHEIJM et al., 2003). A hipomineralização de molares e incisivos 

foi classificada quanto à coloração (branca, amarela e marrom) e severidade (leve, 

moderada e grave) (LEPPANIEMI; LUKINMAA; ALALUUSUA; 2001). A análise 

estatística foi realizada utilizando-se software SPSS
®
 versão 18.0. As condições bucais, 

classificações socioeconômicas e fatores associados foram utilizadas como variáveis 

independentes e de controle. Foram realizados os testes Qui-quadrado, exato de Fisher e 

de Mann Whitney. Para explicar o efeito conjunto das variáveis sobre a HMI utilizou-se 

a Regressão de Poisson Múltipla (RPM). O critério para inclusão de variáveis no 
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modelo Poisson foi a associação com as características socioeconômicas e os fatores 

associados com p<0,20 na análise bivariada. Em todas as análises foi considerado o 

nível de significância de 5%.  

 

Resultados 

 

 A prevalência da hipomineralização molar-incisivo foi de 18,4% (IC95%: 15,2-

21,5). A média de dentes afetados pela HMI foi de 2,45 dentes (molares e incisivos) por 

pessoa. Os molares superiores foram os dentes mais afetados (36,1%), sendo o primeiro 

molar superior esquerdo mais atingido com 59 dentes diagnosticados. Quanto à 

severidade, o grau leve esteve presente em 235 dentes (70,36%), seguido pelo moderado 

em 65 dentes (19,46%) e o grave, que foi observado em 34 dentes (10,18%). A 

coloração amarelada foi a mais prevalente (206 dentes -61,67%). Indivíduos portadores 

desse defeito apresentaram CPOD médio maior (RP=2.18 IC 95%1.46-2.85, p=0.001). 

Nove molares já haviam sido extraídos devido à cárie. Sendo também os molares, os 

dentes que mais necessitavam de selamentos e restaurações de uma ou mais faces. Além 

dos molares e incisivos, outros dentes examinados também apresentaram características 

clinicas compatíveis com HMI. Sete segundos molares decíduos, 28 caninos 

permanentes, 23 primeiros pré-molares permanentes e 26 segundos pré-molares 

permanentes possuíam opacidades demarcadas, sendo a maioria em grau leve e 

coloração esbranquiçada e amarelada. Verificou-se que houve associação entre com 

nascimento pré-termo (RP=1.76 IC 95%1.22-2.12, p=0.039) e dificuldades respiratórias 

ao nascer (RP=1.83 IC 95%1.25-2.18, p=0.002). 

 

Discussão 

 

O percentual de hipomineralização de molares e incisivos encontrado na 

população de Teresina, PI, Brasil foi considerado elevado, estando entre as taxas mais 

elevadas de prevalência de HMI já descritas na literatura. Este dado é concordante com 

os resultados apresentados por Costa-Silva et al.
 
(2010) e Soviero et al. (2009) que 

encontraram uma prevalência de 19,8% em Botelhos (MG) e 40,2% no Rio de Janeiro 

(RJ) respectivamente.  Desta forma, observa-se que o Brasil é o país que exibe as 

maiores prevalências de HMI já relatadas. Estudos sugerem que a gravidade da 

condição dos dentes hipomineralizados está relacionada à duração, à severidade e ao 

período em que a agressão afetou os ameloblastos na fase de maturação do esmalte. Os 

dentes acometidos ao irromperem na cavidade bucal estão mais suscetíveis à cárie e à 

fratura do esmalte, sobretudo pela força mastigatória (LYGIDAKIS; DIMOU; 

BRISENJOU, 2008). Eles deterioram-se rapidamente, favorecendo o acúmulo de 

biofilme e expondo a dentina, que é um tecido mais suscetível ao desenvolvimento de 

lesões cariosas (JALEVIK; KLINGBERG; BARREGARD, 2001). Não foi observada 

relação entre HMI e fatores socioeconômicos. Outros estudos também não encontraram 

essa associação (JALEVIK; KLINGBERG; BARREGARD, 2001; SOVIERO et al., 
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2009). Entretanto, um estudo no Quênia verificou que os resultados sobre a prevalência 

de HMI pareciam estar associados aos elevados níveis de pobreza e aos problemas de 

saúde nas crianças envolvidas, devido ao acesso reduzido aos serviços de saúde
 

(KEMOLI, 2008). Os primeiros molares permanentes foram afetados com maior 

severidade. A coloração amarelada das opacidades foi prevalente. O esmalte 

amarronzado apresenta um teor de proteína cerca de 8 a 21 vezes superior ao esmalte 

com manchas amareladas ou brancas, o que o torna mais frágil (FARAH et al., 2010). 

Apesar de a hipomineralização afetar molares e incisivos permanentes, foi encontrada a 

presença de defeitos característicos em segundos molares decíduos, caninos e pré-

molares permanentes, corroborando os achados de outros estudos (WEERHEIJM et al., 

2003; ELFRINK et al., 2008) . O desenvolvimento dos segundos molares decíduos 

inicia-se previamente ao desenvolvimento dos primeiros molares e incisivos 

permanentes, mas a maturação dos dentes permanentes ocorre de forma mais lenta
 

(ELFRINK et al., 2012).  Assim, se um fator de risco ocorrer durante este periodo, a 

alteração pode ocorrer nas duas dentições (ELFRINK et al., 2008). 

 

Conclusão 

 

 Observou-se uma prevalência expressiva da hipomineralização molar-incisivo 

nos escolares, e esses apresentaram CPOD médio maior que àqueles livres da condição. 

Apenas as complicações respiratórias durante o parto e o nascimento pré-termo 

apresentaram associação com a condição. 
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RESUMO  

 

A visão fornece informações ambientais que nenhum outro órgão sensorial é 

capaz de proporcionar. O desenvolvimento neuromotor de pessoas com deficiência 

visual, em especial da criança, pode ser igual à população com visão normal. Porém, sua 

postura e o descolamento são mais lentos em quase todos os casos de deficiência severa. 

Contudo, não estimular esta criança pode originar alterações no tônus, na coordenação e 

no equilíbrio estático e dinâmico. A experiência de cárie nesse grupo de pessoas possui 

caráter cumulativo, sua higiene oral é deficiente e incidência de problemas periodontais 

é menor em crianças que em adultos, sendo a gengivite condição periodontal mais 

frequente. O objetivo deste estudo foi caracterizar o estado de saúde bucal de uma 

amostra de crianças situadas na faixa etária de até 12 anos de idade, com deficiência 

visual matriculadas na escola da ACEP-PI e o efeito da deficiência visual sobre o seu 

estado de saúde bucal. As crianças com deficiencia visual foram comparadas com seus 

irmão sem deficiencia visual. Foram examinadas 23 crianças com deficiência visual 

(GT - 26,1% cegas e 73,9% baixa visão) e 9 irmãos sem a deficiência (GC). O CPO-D 

para GC foi de 1,83 e para CT= 0,7 (p=0,137). Do total de 535 dentes examinados, 

75,7% tiveram Indice de Sangramento Gengival (ISG) positivo. As crianças que 

possuem irmãos sem a deficiência tiveram em média apenas 5,1 dentes com ISG 

negativo e seus irmãos 11,88 dentes em média (p=0,027). Assim, as crianças com 

deficiência visual possuem uma baixa experiência de cárie e possuem uma pior 

condição periodontal.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A visão fornece informações ambientais que nenhum outro órgão sensorial é 

capaz de proporcionar, sendo fundamental ao ser humano (MANCINI 2010). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a deficiência visual em categorias que 

abrangem da perda visual à ausência total de visão, baseada em valores de acuidade 

visual, e estima que existam 38 milhões de pessoas cegas no mundo (OMS). No Brasil, 

mais de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual (IBGE de 2010).  

O desenvolvimento neuromotor de pessoas com deficiência visual, em especial 

da criança, pode ser igual à população com visão normal (FARIAS, 2003). Porém a 

postura e o descolamento são mais lentos (FARIAS, 2003; HYVARINEN 1988). Não 
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estimular pode originar alterações no tônus muscular, na coordenação e no equilíbrio 

estático e dinâmico (FIGUEIRA, 2000).  

A relação entre irmãos normais e a criança com cegueira amplia o entendimento 

sobre uma relação constitutiva do ser humano, que pode influenciar a pessoa durante 

toda a vida. A compreensão das particularidades dessa relação gera uma aproximação 

da forma de perceber, sentir e agir (BAZON, 2007).  

A experiência de cárie nesse grupo de pessoas possui caráter cumulativo, sua 

higiene oral é deficiente e incidência de problemas periodontais é menor em crianças 

que em adultos, sendo a gengivite condição periodontal mais frequente. (MACIEL, 

2009; COELHO et al, 2009). Entretanto, estudos sobre a saúde bucal de crianças com 

deficiência visual são escassos, em especial os que comparam crianças cegas e não 

cegas, de forma controlada.  

O objetivo deste estudo foi caracterizar o estado de saúde bucal de uma amostra 

de crianças situadas na faixa etária de até 12 anos de idade, com deficiência visual 

matriculadas na escola da ACEP-PI e o efeito da deficiência visual sobre o seu estado 

de saúde bucal.  

 

METODOLOGIA  

 

Este foi um estudo transversal prospectivo com aprovação do Comitê de Ética – 

da Universidade Federal do Piauí (nº 0143.0.045.000-11) que avaliou condição de saúde 

bucal de crianças assistidas pela ACEP-PI.  

Foram incluídos todas as crianças que os pais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e excluídas aquelas que tivessem outro tipo 

de deficiência, utilizando medicações com efeito sobre a cavidade bucal ou rica em 

açúcar.  

Os pais ou responsáveis responderam um formulário sobre as características 

sócio-demográficas, de saúde bucal e das condições sistêmicas da criança. Em seguida 

foi feito anamnese, exame clínico geral e odontológico.  

Paralelamente, foi realizado anamnese, exame clinico geral e odontológico nos 

irmãos das crianças com deficiência visual, para compor o grupo controle (GC). Como 

critérios de inclusão os componentes deste grupo deveriam: possuir os mesmos pais, 

residir no mesmo domicílio, não possuir deficiência física ou mental.  

Durante o exame clínico odontológico foi mensurada a experiência de cárie 

através do índice CPO-D (OMS), determinada as necessidades de tratamento dos dentes 

cariados e avaliada a condição periodontal com o Índice de Sangramento Gengival 

(ISG) (BASSANI & LUNARDELLI, 2005).  

Os dados foram agrupados e tabulados usando o programa SPSS 18.0 e também 

foi realizado o Teste T de Student, para associação entre as variáveis estudadas para 

comparação do grupo das crianças com visão normal (GC) e dos irmãos deficientes 

(GE).  

 

RESULTADOS  

 

Foram examinadas 23 crianças assistidas na ACEP-PI durante o período de 

outubro de 2011 a maio de 2012, das quais 26,1% possuíam cegueira total e 73,9% 

possuíam baixa visão. Todos os responsáveis afirmaram que as crianças faziam uso de 
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escova e dentifrício diariamente. Na maioria dos casos a escovação dentária era 

realizada ou pela mãe (39,1%) ou pela própria criança (39,1%).  

Em estudo realizado em Santa Catarina com deficientes visuais a partir dos 14 

anos, observou que a condição visual não influenciou significativamente no índice de 

controle de placa bacteriana. Embora exista a necessidade de desenvolvimento de novas 

formas de ensino voltadas para este grupo visando a realização de uma higiene oral 

adequada, a ausência ou dificuldade de visão não é um fator preponderante ou agravante 

em relação ao índice CPO-D (CERICATO & FERNANDES 2008).  

A prevalência de traumatismo dentário entre as crianças da pesquisa foi elevada 

(39,1%), sendo o gênero masculino o mais acometido, tendo ainda incisivos centrais 

superiores como dentes mais afetados. Estes resultados corroboram, com pesquisa 

realizada na mesma cidade deste estudo, sobre injúrias traumáticas com pacientes de até 

14 anos frequentadoras da clínica infantil da UFPI, a qual constatou também um 

predomínio do gênero masculino e incisivos centrais superiores como elementos mais 

envolvidos, no entanto, a prevalência observada foi de 10,6% (MOURA et al 2008).  

A maioria dos responsáveis (73,9%) afirmou que a última visita da criança ao 

dentista ocorrera a mais de um ano, sendo um possível fator para esta característica, o 

modelo de atendimento para população que restringe o acesso de pessoas com 

necessidades especiais. Locais de atendimento na área da saúde voltados para estes 

grupos são poucos e sem infraestrutura adequada, sendo suas políticas, muitas vezes, 

restritas a campanhas temporárias enquanto programas de diagnóstico precoce e 

trabalho efetivo junto à comunidade são insuficientes (MACIEL, 2000).  

Dentro da pesquisa realizada o grupo 1 apresentou ceo-d 0,5 composto por uma 

média 0,25 dentes cariados e 0,25 dente restaurado por paciente (Gráfico 02). O grupo 2 

apresentou CPO-D 0,47 sendo o mesmo composto apenas pela média de dentes cariados 

(Gráfico 03). Valores inferiores aos encontrados em estudo realizado no Instituto dos 

Cegos da Paraíba, o qual revelou crianças de cinco a dez anos de idade apresentaram 

CPO-D médio de 4,73, enquanto pacientes de 11 a 19 anos apresentaram CPO-D médio 

de 10,59, sendo o mesmo mais elevado e expressivo na faixa etária adulta (MACIEL et 

al 2009).  

Uma possível explicação para essa baixa experiência de cárie demonstrada nesta 

pesquisa, seja a motivação de autocuidado que seus responsáveis transmitem, já que em 

60,9% dos entrevistados a mãe é responsável pela higiene oral da criança 

exclusivamente ou auxiliando a mesma. Em trabalho realizado no Instituto para crianças 

cegas, da Fundação Juan Antonio Pardo Ospina - Bogotá / Colômbia - alcançou-se uma 

redução de placa bacteriana de 39,2% por meio medidas de motivação e ajuda didática 

em um programa de higiene oral, sendo o programa baseado em canções, 

macromodelos, conversa personalizada e cartilha em Braile (PRIETO RODRÍGUEZ et 

al 1998).  

Quanto às necessidades de tratamento, todos os dentes presentes nas crianças 

foram avaliados e observou-se que 26 procedimentos deveriam ser executados para uma 

adequação da saúde oral dos pacientes, os quais se concentravam especialmente em 

procedimentos restauradores de uma ou mais superfícies dentárias (Gráfico 04). 

Resultado que vai ao encontro de estudo realizado com crianças sem deficiência de uma 

creche municipal filantrópica, localizada em uma área periférica no município de Porto 

Velho - RO, no qual a necessidade de tratamento para esses indivíduos concentrou-se de 

sobremaneira em tratamentos restauradores, seguido de exodontias e tratamentos 

endodônticos (ALMEIDA et al 2011).  
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O índice de sangramento gengival (ISG) apresentou-se bastante elevado 

(75,7%), o que revela um alto número de dentes com inflamação gengival na amostra 

estudada. Estes resultados são superiores aos encontrados em trabalho com deficientes 

visuais no estado da Paraíba, o qual constatou que em 42,5% dos pacientes do estudo, a 

condição mais frequentemente encontrada foi a gengivite, condição esta justificada por 

uma higiene oral considerada deficiente, devido a falta de visualização durante o ato de 

escovação e a dificuldade no uso de fio dental (MACIEL et al 2009).  

Um dos motivos para o elevado ISG encontrado pode ser pode ser o fato que a 

higiene oral das crianças é feita apenas por escovação dentária sem uso de fio dental 

como complemento. Este resultado corrobora com Cericato & Fernandes (2008) o qual 

obteve uma frequência relativa de 97,2% quanto a escovação e 20,8% quanto ao uso de 

fio dental diariamente. Em um estudo realizado no Departamento de Estimulação Visual 

da Fundação Altino Ventura em Recife - PE, Malta e colaboradores (2006) concluíram 

que o desempenho das atividades funcionais de autocuidado foi diferente entre crianças 

típicas e crianças com visão subnormal tanto aos 2 quanto aos 6 anos, o que 

provavelmente ilustra a influência dos déficits visuais na execução destas tarefas, 

incluindo os cuidados com a higiene oral.  

Outro fator que possa ser considerado é o, já relatado, baixo número de visitas 

ao dentista, resultado que corrobora pesquisa na qual a utilização de serviços 

odontológicos foi significativamente associada a melhores condições de saúde gengival 

(ANTUNES et al 2008). 

Tal fato pode ser explicado pela hipótese de que apenas este profissional tende a 

avaliar sistematicamente a cavidade oral, preocupando-se não apenas com os dentes 

promovendo instruções adequadas de higiene oral e motivação do paciente.  

Após a análise dos dados do estudo, observou-se que a média do número de 

dentes com ISG negativo no grupo controle (irmãos não cegos) foi de 11,8 dentes 

contrapondo-se com o grupo de estudo em que a média encontrada foi de 5,1 dentes. Foi 

realizado o Teste T de Student, para associação entre os números de dentes com ISG 

negativo das crianças com deficiência e seus irmãos, onde foi obtido o valos de 

p=0,027, portanto, foi comprovado estatisticamente que houve diferença significativa 

entre os dois grupos.  

Tal fato, levando-se em conta que nenhum indivíduo de ambos os grupos usam 

fio dental, pode ser justificado pelo melhor domínio e habilidade motora para escovação 

por parte das crianças do grupo controle, além da capacidade de visualização da matéria 

orgânica residual, que serve como alimento para as colônias de bactérias, 

principalmente as precursoras da gengivite, existentes cavidade oral.  

Observou-se ainda que, das crianças com deficiência visual e que possuem 

irmãos sem a deficiência, 60% tem sua escovação dentária realizada ou supervisionada 

pela mãe enquanto que apenas 33,3% dos irmãos possuem tal benefício. Isso demonstra, 

também, que há uma falha na técnica de escovação utilizada pelas mães ou até mesmo, 

negligência em relação à saúde bucal da criança, o que contribui para a manutenção do 

quadro de gengivite que foi observado.  

Uma observação que merece destaque é que em uma família, onde existem duas 

crianças com 4 anos de diferença de idade, a mais nova com deficiência (cegueira total) 

e a outra com visão normal, as escovações da criança cega são realizadas pela mãe e, 

observou-se que 28 dentes possuem ISG positivo. Já as escovações do irmão, que são 

realizadas sem o auxílio da mãe, foi observado apenas 8 dentes com ISG positivo. Tal 

observação corrobora com o que já foi exposto anteriormente.  
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CONCLUSÃO  

 

As crianças com deficiência visual possuem uma baixa experiência de cárie e possuem 

uma pior condição periodontal.  
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Resumo  

Periodontite é uma doença infecciosa que resulta da resposta inflamatória contra 

microrganismos com destruição das estruturas de suporte do dente. Mediadores 

inflamatórios estão relacionados à doença assim como variações genéticas. Este estudo 

objetivou avaliar o polimorfismo rs4073 na interleucina 8 e o risco de desenvolvimento 

de periodontite com condução de uma metanálise. Para isso uma revisão da literatura foi 

realizada nas bases de dados PUBMED e Medline para artigos publicados anteriormente 

a Setembro de 2014, os resumos dos artigos foram avaliados sendo selecionados aqueles 

que trouxessem associação entre o polimorfismo e a periodontite, a extração dos dados 

foi feita por três examinadores calibrados. Os cálculos da metanálise foram obtidos pelo 

software estatístico Review Manager versão 5.2 com cálculo do índice de 

heterogeneidade (I²), Odds Ratio (OR) e Funnel plots com P < 0,05. Quatro estudos com 

811 pacientes com periodontite e 596 controles compuseram a metanálise onde o alelo 

A foi associado ao desenvolvimento de periodontite quando comparado ao alelo T (OR 

= 1,23, 95% CI: 1,06 - 1,44. P = 0,007). O alelo A não foi associado à periodontite 

agressiva nem a crônica (OR = 1,28, 95% CI: 0,95 – 1,72. P = 0,11), apenas na análise 

geral. O polimorfismo no gene IL8 está envolvido em outras doenças inflamatórias com 

o alelo A acarretando aumento nos níveis de IL-8, particularmente quando estimulado 

por lipopolissacarídeos. Em conclusão o alelo A foi associado ao risco de 

desenvolvimento de periodontite e o alelo T como um sugestivo fator de proteção contra 

a doença.  

  

Introdução  

A periodontite é uma doença multifatorial que resulta da resposta inflamatória contra 

acúmulo de placa na superfície dentária com destruição do osso alveolar ao redor das 

superfícies radiculares dentais e eventual perda do dente (DARVEAU, 2010).  

mailto:felipe.9945@hotmail.com


 Anais Eletrônicos da XII Jornada Acadêmica de Odontologia de Parnaíba – JOPAR 

 ISSN 2317-658X  

Parnaíba – PI, 13 a 15 de Novembro de 2014  122 

 

Embora os microrganismos detenham importante papel no desenvolvimento da 

periodontite, a presença de células inflamatórias como linfócitos T e B e outras lesões 

pericapais sugerem que a resposta imunológica também está envolvida na patogênese da 

doença (AMAYA et al., 2013). Interleucina 8 (IL-8) também está envolvida na 

inflamação por recrutamento de monócitos e neutrófilos, bem como está associada a 

diferentes doenças inflamatórias tais como artrite reumatoide, gastrite e doenças 

pulmonares (PENNA et al., 2007) por promoção de resposta angiogênica nas células 

endoteliais potencializando a infiltração de neutrófilos (LIU et al., 2009). Por outro 

lado, os níveis de IL-8 também estão elevados no sangue quando estimulados por 

lipopolissacarídeos liberados por periodontopatógenos capazes de iniciar inúmeros 

mediadores de processo destrutivo tecidual (BODET; CHANDAD; GRENIER, 2007).  

O desenvolvimento de periodontite envolve diversos fatores incluindo variações 

genéticas de dão susceptibilidade a doença e estudos como os realizados por Housmand 

et al. (2012) relataram o polimorfismo rs4073 no gene da interleucina 8 e o risco de 

desenvolvimento de periodontite. De qualquer forma os resultados são contraditórios e 

não se chegou a uma conclusão sobre a influência deste polimorfismo na patogênese da 

periodontite.  

Portanto, o princípio desta metanálise foi esclarecer a associação entre o polimorfismo 

rs4073 no gene IL-8 (-251A/T) e o risco de desenvolvimento de periodontite com 

avaliação deste polimorfismo como possível marcador genético para a doença.   

  

Metodologia  

Estratégia de Pesquisa  

Uma busca sistemática na literatura foi conduzida nas bases de dados PUBMED e 

Medline para artigos publicados anteriormente a Setembro de 2014 para identificar 

todos os estudos com associação entre o polimorfismo no gene IL-8 e a periodontite. 

Para pesquisa foram usadas as palavras-cha e  “polymorphism”, “ L-8”, 

“periodontitis”, “rs4073 polymorphism and  L-8 gene”. Três autores independentemente 

revisaram todas as citações e resumos para identificar estudos que contivessem 

informações suficientes e claras da associação entre o polimorfismo -251 A/T no IL-8 e 

periodontite. Critérios de Inclusão  

Para serem incluídos no trabalho os estudos tinham que conter os seguintes critérios: (1) 

Avaliação da associação entre o polimorfismo no gene IL-8 e periodontite; (2) Estudos 

serem do tipo caso-controle; (3) Terem as frequências genotípicas documentadas; (4) Os 

pacientes avaliados terem diagnóstico confirmatório de periodontite por meio de 

achados radiográficos e manifestações clínicas; (5) As distribuições dos alelos estarem 

dentro do Equilíbrio de HardyWeinberg (HWE).  
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Extração dos dados  

Um investigador revisou todos os estudos extraindo os dados por meio de formulário 

padronizado. Os dados foram coletados por autor, ano de publicação, grupo do estudo 

(caso, controle), número de casos e controles com genótipos AA, AT, TT, distribuição 

dos alelos e tipo de periodontite. Análise Estatística  

A análise estatística dos dados foi feita por meio do software estatístico Review 

Manager versão 5.2 (RevMan, Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 

2012).  

A análise do HWE para a distribuição genotípica entre os casos e controles foi feita 

usando o texto do qui quadrado. O teste do qui-quadrado baseado no teste estatístico Q 

(I²) foi usado para avaliar a presença de heterogeneidade. Quando a heterogeneidade 

não foi significante (I²<50%, P>0,05) o modelo de efeitos-Fixos foi utilizado para 

estimar o índice Odds Ratio agrupado. Funnel plots foram usados para atestar a 

heterogeneidade e viés de publicação das associações relatadas, todos os dados dos 

estudos foram dicotômicos e expressos com OR com 95% de intervalo de confiança 

(CI) para estimar a associação entre o polimorfismo rs4073 e periodontite. O valor de P 

<0,05 foi considerado estatisticamente significante.  

  

Resultados e Discussão  

Baseados na estratégia de pesquisa o total de onze estudos focando o tópico “associação 

do polimorfismo -251 A/T no gene IL-8 com periodontite”  oram detectados (   Y  

et al., 2013; ANDIA et al., 2011; ANDIA et al., 2013; CORBI et al., 2014; 

HOUSHMAND et al., 2012; KHOSPORANAH et al, 2013; KIM et al., 2009; LI et al., 

2012; LINHARTOVA et al., 2013; SIPPERT et al., 2013; ZHANG et al., 2014).  

No entanto dois estudos foram excluídos (CORBI et al., 2014; SIPPERT et al., 2013) 

devido trazerem outras análises, mas não diretamente com avaliação genética por meio 

da reação em cadeia da polimerase e enzimas de restrição, ou associação do 

polimorfismo estudado a outros fatores, respectivamente.  

Assim, nove estudos envolvendo 1.730 pacientes com periodontite e 2.174 controles 

estiveram dentro dos critérios de inclusão e foram selecionados para esta metanálise.  

A frequência do Alelo A no grupo com periodontite e controle foi de 44,60% e 43,80%, 

respectivamente. A alta frequência desse alelo mostra a relação do polimorfismo com 

mudanças no desenvolvimento de periodontite. Scarel-Caminaga et al. (2011) 

encontraram em seu estudo uma significante associação do polimorfismo rs4073 e 

susceptibilidade a periodontite crônica em Brasileiros, mas quando associado a outros 

polimorfismo na forma de haplótipo, apesar de que outros estudos trouxeram resultados 

discrepantes a este (CORBI et al., 2014).  
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Estudos com amostras contendo amostras reduzidas acarretam o que alguns autores 

denominam de efeito curto, fato corrigido pela metanálise, assim seu o uso vem 

aumentando pela sua maior capacidade de detectar associação entre estudos (ZEGGINI 

& IOANNIDIS, 2009).  

A metanálise presente nestes resultados foi composta por quatro estudos. No total, a 

análise agrupada mostrou heterogeneidade maior que 50% (I² = 86%, P<0,00001). Este 

evento foi causado pelos estudos de Amaya et al. (2013), Houshmand et al. (2012), Li 

et al. (2012), Khosropanah et al. (2013) e Zhang et al. (2014). Heterogeneidade prova o 

quanto os estudos são inconsistentes podendo afetar o modelo estatístico aplicado aos 

dados (VILLA et al., 2007) sendo a detecção de tais estudos realizada através de Funnel 

plots. Assim, após tal exclusão, a heterogeneidade decaiu sendo não interferente na 

análise (I² = 16%, P = 0,31).  

A metanálise mostrou que o alelo A foi associado ao grupo de pacientes com 

periodontite (OR = 1,23, 95% CI: 1,06 – 1,44. P = 0,007). O alelo A está envolvido no 

câncer de próstata e câncer colo-retal pelo aumento da produção de IL-8 quando 

estimulado por lipopolissacarídeos no sangue (TAGUCHI et al., 2005). Sendo 

importante mediador inflamatório altos níveis de IL-8 podem influenciar na progressão 

de periodontite bem como na ocorrência de infiltrado linfóide em tumores cerebrais ou 

infiltrado celular no câncer gástrico (NASR et al., 2007).   

A frequência do genótipo AA foi significante em pacientes com periodontite (OR = 

1,36, 95% CI: 1,02 – 1,82. P = 0,04) e associado ao aumento no risco de câncer gástrico 

na população Chinesa (34). O alelo T foi significantemente associado ao grupo controle 

(OR = 0,82, 95% CI: 0,70 – 0,95. P = 0,01) sugerindo este como fator de proteção para 

a doença (ANDIA et al., 2011).  

Periodontite crônica e agressiva tem fisiopatologia e aspectos genéticos distintos 

(SHAO et al., 2009), assim uma análise separada para estas duas formas da doença 

foram feitas. A frequência do alelo A não foi associado à periodontite agressiva (OR = 

1,28, 95% CI: 0,85 – 1,72. P = 0,11) nem à crônica, devido ter havido forte 

heterogeneidade e aplicado assim o modelo de efeitosrandomizados (OR = 1,24, 95% 

CI: 0,84 – 1,83. P = 0.28) com I² = 68% (P = 0,08). Nenhum viés de publicação foi 

encontrado nesta análise validando os resultados da metanálise (STERNE & 

HARBORD, 2004).  

  

  

Conclusão  

Esta metanálise, com 811 pacientes com periodontite e 596 controles, indica que o 

polimorfismo rs4073 no gene IL-8 está envolvido com o risco de desenvolvimento de 

periodontite com o alelo A mais associado ao grupo caso e o alelo T indicado como 

fator de proteção contra a doença.  
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RESUMO 

Durante a graduação os enfermeiros recebem noções elementares de saúde bucal, 

servindo de apoio no processo de educação em saúde e sensibilização do paciente. Na a 

mulher mostra-se psicologicamente receptiva a obter novos conhecimentos que trarão 

benefícios à saúde do bebê. Com o objetivo de avaliar os conhecimentos e atitudes dos 

enfermeiros e gestantes sobre saúde bucal durante a gravidez e suas implicações neste 

período, foram aplicados questionários com perguntas objetivas a todos os enfermeiros 

responsáveis pelo pré-natal e às gestantes nas 39 UBS da cidade de Parnaíba-PI. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI. Durante a aplicação 

dos questionários, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido após os devidos esclarecimentos sobre o mesmo. Metade dos enfermeiros 

receberam orientações de saúde bucal, sendo que a maioria orienta as gestantes sobre a 

sua importância, assim como as encaminham para o atendimento odontológico. A 

autoavaliação sobre os conhecimentos de saúde bucal desses profissionais apontou que 

a minoria julga ser satisfatório. As características sócio-demográficas das gestantes são 

de maioria jovem, com baixo nível de instrução, baixa renda e maioria sem emprego 

com carteira assinada. Um número expressivo de gestantes relatou não ter recebido 

orientações de saúde bucal ou da sua importância. Constatou-se que muitos enfermeiros 

não apresentam conhecimentos sobre saúde bucal e a necessidade da consulta 

odontológica para a manutenção da saúde da gestante e do bebê.  As gestantes 

desconhecem a importância da saúde bucal neste período e não foram corretamente 

orientadas no pré-natal. 

 

Palavras- chave: Enfermeiros, Gestantes, Pré-Natal 

 

 

INTRODUÇÃO 

           A gravidez destaca-se dos demais períodos do ciclo vital da mulher por constituir 

um momento de alterações fisiológicas, físicas e emocionais. A saúde física e mental da 

mãe antes e durante a gestação terá efeito concomitante sobre a saúde do filho no pré e 

pós-parto. No período gestacional a mulher se mostra psicologicamente receptiva a 

obter conhecimentos que trarão benefícios à saúde e ao desenvolvimento do bebê 

(PEREIRA, 2003). 
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 Durante o período gestacional podem aparecer algumas manifestações bucais, 

como cárie e doença periodontal, embora a gestação por si só não seja responsável pelo 

surgimento dessas anomalias. É necessário o acompanhamento odontológico no pré-

natal visando à identificação de riscos à saúde bucal, a necessidade do tratamento 

curativo e a realização de medidas educativo-preventivas (REIS et al., 2007). Deve 

existir uma troca de saberes com os demais profissionais para melhor oferecer uma 

atenção integral ao indivíduo (CODATO, 2005). O atendimento às necessidades 

odontológicas durante a gestação permite a manutenção da saúde integral da paciente e, 

consequentemente de seu bebê, diminuindo os riscos de transmissibilidade de 

microrganismos bucais patogênicos e transformando a mãe em um agente educador 

ativo, promovendo, assim, a prevenção primária em sua totalidade (MOIMAZ et al., 

2006). 

 No âmbito dos cuidados com a saúde, existe uma cultura que não valoriza nem 

incita a atenção odontológica durante a gravidez (LEAL e JANNOTTI, 2009). A 

resistência das gestantes ao acompanhamento odontológico é real e fundamenta-se em 

crenças populares de que esse tratamento possa interferir na sua saúde e na do bebê 

(ALBUQUERQUE, ABEGG, RODRIGUES, 2004). Embora as gestantes considerem 

importante o tratamento odontológico preventivo, o principal motivo ao se consultar é 

meramente curativo (BASTIANI et al., 2010). Há indícios que profissionais de 

odontologia compartilham ideias e temores presentes em suas pacientes. Assim, muitas 

gestantes que procuram o atendimento odontológico são aconselhadas a não realizar 

intervenções dentárias durante a gravidez (ROMERO et al., 2001). A gravidez não 

contraindica o tratamento odontológico. O ideal seria que toda gravidez fosse planejada, 

pois assim a mulher se preocuparia em estar com adequado estado de saúde antes de 

engravidar. Como essa não é a realidade, todo procedimento odontológico essencial 

pode ser feito preferencialmente no segundo trimestre de gestação (TIRELLI, 2004). 

 Alterações cardiovasculares, hematológicas, gastrointestinais e endócrinas são 

algumas alterações que ocorrem durante o período gestacional. O conhecimento dessas 

mudanças fisiológicas pelo cirurgião-dentista, auxiliado pela anamnese bem realizada, é 

fundamental para se estabelecer um plano de tratamento seguro e individualizado à 

paciente (SILVA, STUÁNI e QUEIROZ, 2006). A associação entre a reação 

inflamatória crônica da doença periodontal na gravidez e complicações clínicas de risco 

para a gestante e o feto, como parto prematuro, baixo peso, eclampsia e 

subdesenvolvimento fetal, ressalta a importância da avaliação periodontal da paciente 

durante a gestação (AARESTRUP, SALES e AARESTRUP, 2008). Porém, não se deve 

chegar à conclusão de que a inflamação gengival por si só levou ao parto prematuro sem 

considerar os outros fatores de risco (DANTAS et al., 2004). 

 Embora algumas mulheres sofram aumento do número de lesões cariosas 

durante a gestação, seu estado não contribui diretamente no processo da cárie 

(ARAÚJO, POHLMANN e REIS, 2009). 

 A suplementação de flúor pré-natal não é recomendada porque é o no período de 

maturação pré-eruptiva que há maior absorção de minerais e do flúor pelo esmalte 

dentário, que se dá após o nascimento – exceto para incisivos superiores (LOSSO e 

RAMALHO, 2001). 

 Os profissionais de enfermagem, durante a graduação, recebem noções 

elementares sobre saúde bucal, com o objetivo de servir como apoio no processo de 

educação em saúde e sensibilização do paciente, nunca a fim de realizar diagnósticos e 

ou tratamento da cavidade oral. É possível perceber que os próprios enfermeiros acabam 
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apresentando uma atenção curativa, associando a busca pelo cirurgião-dentista somente 

a fim de solucionar problemas pré-existentes. O enfermeiro pode auxiliar o trabalho do 

cirurgião-dentista incentivando a gestante a passar pela consulta odontológica por meio 

de orientações básicas que desmistifiquem suas crenças (VENANCIO et al., 2011). Em 

2005, o Ministério da Saúde editou o manual técnico de pré-natal e puerpério com o 

objetivo de guiar os profissionais responsáveis pelo pré-natal. 

 A promoção em saúde bucal no pré-natal deve ser considerada como parte da 

Saúde Integral da gestante e do bebê, visando transformar a gestante em um agente 

educador ativo. Eliminar os mitos do atendimento odontológico como causador de risco 

para a gestante e o bebê é um passo indispensável para melhorar a adesão, segurança e 

motivação ao pré-natal odontológico, garantindo uma educação em saúde de forma 

continuada (SILVA e MARTELLI, 2009). O enfermeiro deve ser orientado sobre a 

atenção à saúde bucal da gestante. É necessário investir em capacitações que ampliem o 

conhecimento, sensibilizando-os para uma maior interdisciplinaridade e fortalecimento 

do vínculo com o odontólogo (VENANCIO et al., 2011). 

 De acordo com o contexto, faz-se necessário realizar um estudo abrangendo as 

informações e atitudes dos enfermeiros e o conhecimento das gestantes sobre a saúde 

bucal durante a gravidez para que seja enfatizada a necessidade da participação do 

cirurgião-dentista na equipe de atenção à família. 

Esta pesquisa objetiva investigar os conhecimentos sobre saúde bucal das 

gestantes, analisar os aspectos sócio-demográficos deste grupo, avaliar o conhecimento 

dos enfermeiros sobre saúde bucal, a postura dos enfermeiros perante a saúde bucal 

durante o pré-natal, desmistificar o atendimento odontológico à gestante e verificar a 

presença de alterações bucais nas gestantes durante a gravidez. 

 

 

METODOLOGIA 

Os pesquisadores deverão estar munidos de um termo de consentimento da 

prefeitura, autorizando a realização do desenvolvimento da pesquisa. 

 Os indivíduos participantes da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS), após 

serem informados que sua participação será facultativa, confidencial, as informações 

não serão utilizadas em seu prejuízo, não havendo a possibilidade de quaisquer riscos e 

poderão desistir a qualquer momento da pesquisa. 

 A pesquisa consistirá em um estudo conclusivo, descritivo e transversal, sendo 

que serão visitadas 39 Unidades Básicas de Saúde da cidade de Parnaíba-PI em busca 

das gestantes e dos enfermeiros responsáveis por elas. Questionários objetivos 

direcionados aos enfermeiros responsáveis pelo pré-natal e às gestantes da Estratégia de 

Saúde da Família serão aplicados para a coleta de dados. 

 O questionário elaborado para os enfermeiros apresentarão perguntas sobre seus 

conhecimentos sobre saúde bucal e suas atitudes, durante o pré-natal, diante da 

importância da saúde bucal no período gestacional. Às gestantes, o questionário irá 

conter perguntas sócio-demográficas e dos seus conhecimentos sobre saúde oral e sua 

importância durante a gestação assim como a aparecimento de alguma alteração durante 

a gravidez. 

 As informações coletadas serão catalogadas em banco de dados no Excel 

Windows 2007 Microsoft ® e em seguida serão analisadas estatisticamente e agrupadas 

em tabelas a fim de facilitar a discussão. 
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RESULTADOS 

Todos os 39 módulos da 

cidade de Parnaíba-PI foram visitados e os questionários 

aplicados a 39 enfermeiros e 100 gestantes.  

 

 

Dos gráficos de 1 a 3 pode-se observar que quase metade dos enfermeiros 

receberam informações de saúde bucal durante a graduação e todos orientam, ou pelo 

menos eventualmente, a gestante sobre saúde bucal e sua importância. Entretanto, 11 

enfermeiros (28,20%) orientam a gestante para a consulta odontológica somente quando 

necessário. Este dado coincide com o estudo de Araújo et al. (2009) feito com médicos 

ginecologistas/obstetras, na qual 36,2% orientam apenas eventualmente. Apenas 1 

enfermeiro afirmou não haver relações entre gestação e alterações bucais, sendo a 

gengivite a mais apontada por eles (33) seguida pela cárie (20). Porém, a gestação por si 

só não é responsável por estas alterações (REIS et al., 2007). A radiografia foi o 

procedimento mais apontado pelos enfermeiros como sendo contraindicado na gestação, 

visto que 94,87% consideram o tratamento odontológico seguro. Exposições a doses de 

radiação inferior a 50 mGy não tem sido associadas ao aumento do risco de aborto, 

anomalias congênitas, retardo mental ou anomalias neonatal ( ’   OL  O e 

MEDEIROS, 2005).  

 Sobre o período mais adequado para realizar a consulta odontológico, 21 

apontaram, de forma correta, o segundo trimestre. Segundo Tirelli (2004), no segundo 

trimestre a gestante apresenta maior estabilidade fisiológica e psicológica. Foi 

questionado ao enfermeiro se as condições bucais da gestante têm relações com o baixo 

peso do bebê ao nascer e o parto prematuro, 24 confirmaram, estando de acordo com o 

trabalho de Quinsan (2009). Com relação aos enfermeiros que achavam necessário a 

prescrição de suplementos de flúor à gestante, 13 (33,33%) consideraram necessário, 16 

(41,03%) afirmaram que não e 10 (25,64%) somente às vezes. Vinte e cinco 

enfermeiros (64,10%) afirmaram dar orientações quanto ao consumo de sacarose à 

gestante. A autoavaliação feita sobre seus conhecimentos de saúde bucal mostrou que 

25 profissionais consideram mediano, 11 insatisfatório e apenas 3 avaliaram como 

satisfatório. 

 Com relação aos dados sócio-demográficos das gestantes, encontrou-se uma 

maioria na faixa etária de 14 a 19 anos, com nível de instrução de 5º ao 9º ano, grande 

maioria não estando com carteira assinada, com renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos, primigesta e no terceiro trimestre de gestação. Foi questionado à gestante se a 

gravidez poderia causar alguma alteração na sua boca ou dentes, 54% acredita que não. 

Sobre os hábitos de higiene bucal, a pesquisa mostrou um bom padrão, visto que a 

Gráfico 3. Gráfico 2. Gráfico 1. 
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maioria afirmou escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia (56%) e utilizar o fio 

dental (64%). Porém, segundo Catarin et al. (2008), este é um dado que deve ser 

interpretado com cautela, pois o entrevistado tende a responder aquilo que seja 

considerado correto pelo avaliador. A maioria das gestantes não relatarou o surgimento 

de alterações bucais durante este período, mas também não foram orientadas que 

deveriam realizar a consulta com o cirurgião-dentista. Um número considerável delas 

não recebeu orientações de higiene bucal ou como de como da saúde bucal do bebê e 

pelo menos 19% delas não consultam-se há 3 anos ou mais. 

 

CONCLUSÕES 

 As gestantes estão desinformadas, tanto em relação aos cuidados com a sua 

saúde bucal, quanto aos cuidados com a saúde bucal do seu filho; sobre as 

características sócio-demográficas, observou-se uma população predominantemente 

jovem, baixo nível de escolaridade e baixa renda; os enfermeiros apresentaram atitudes 

positivas referentes à intenção de promover um atendimento mais holístico à gestante; a 

minoria das gestantes apresentaram alterações de saúde bucal; orientações sobre saúde 

bucal forma dadas às gestantes durante a aplicação dos questionários e artigos foram 

enviados aos enfermeiros visando estimular um maior aprofundamento destes 

profissionais sobre o tema. 
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RESUMO  
O câncer de boca é uma doença crônica multifatorial, provocada por diversos fatores de 

risco, como álcool, fumo e exposição solar excessiva, acometem preferencialmente o 

sexo masculino acima dos 50 anos de idade. O objetivo desse estudo foi identificar a 

adoção de medidas preventivas de câncer bucal pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACSs) da cidade de Timon- MA, verificar se eles realizam o auto-exame bucal, 

identificar se há presença de fatores que predispõe o câncer de boca e enumerar os 

meios de prevenção utilizados por eles. Realizou- se a pesquisa de campo, de 

abordagens qualitativas de caráter descritivo, com uma amostra de 41 ACSs da cidade 

de Timon- MA. E após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi realizada a entrevista. Observou-se que o perfil dos ACSs encontra-se em 

uma faixa etária de 31 a 40 anos e a cor parda é predominante (76%), pode-se verificar 

ainda que a maioria são do sexo feminino. E que 98% não fazem uso do fumo, 73% não 

ingerem álcool e 76% não utilizam prótese dentária, tornando-os assim menos 

vulneráveis a adquirir câncer bucal. Em relação ao conhecimento, 73% e 63% 

conhecem o câncer de boca e realizam o auto- exame, respectivamente; porém 59% não 

o realizam No entanto, eles utilizam outros meios de prevenção como protetor solar para 

o lábio e corpo, camisas de manga longas e boné. Conclui-se que os ACSs adotam 

medidas de prevenção contra o câncer bucal, porém, negligenciam na realização do 

auto- exame bucal.  

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. Câncer Bucal. Prevenção 

1 INTRODUÇÃO  
A saúde pública no Brasil, até meados da década de 1970, caracterizava-se por 

ações pontuais voltadas para o combate às endemias. A partir de então, são trazidas para 

o debate político as primeiras propostas de reorganização do sistema de saúde brasileiro. 

Começa a se constituir uma série de programas com a finalidade de expandir os serviços 

de atenção primária (VASCONCELOS, 2000).  

Surge o movimento denominado Reforma Sanitária, cujas propostas foram 

amplamente discutidas por ocasião da VIII Conferência Nacional de Saúde, e suas 

repercussões culminaram com o artigo 196 da Constituição de 1988, estabelecendo a 

saúde como direito de todos e dever do Estado. Com a aprovação da lei n. 8.080, 

complementada pela lei n. 8.142, em 1990, consolida-se o Sistema Único de Saúde 

(SUS), sob responsabilidade das três esferas governamentais (BRASIL, 1997).  

De acordo com Vasconcelos (2000), os anos 90 do século passado trouxeram 

para o setor saúde uma revalorização do tema família. E é nesse cenário que surge o 
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profissional agente comunitário de saúde (ACS), com a implantação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), em 1991. Formulado pelo Ministério da Saúde, 

o programa visava a contribuir para a redução das mortalidades infantil e materna, por 

meio da extensão de ações de saúde (ROSA E LABATE, 2005).  

Em 1994, o Pacs ganha um redimensionamento com a formação das primeiras 

equipes do Programa Saúde da Família (Velloso, 2005). Assim, a equipe mínima passa 

a ser composta pelos profissionais médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e ACS, e a equipe ampliada conta ainda com os profissionais cirurgião- 

dentista, auxiliar de consultório dentário e/ou técnico em higiene dental (Brasil, 2007). 

Posteriormente, o programa passa a se chamar Estratégia Saúde da Família (ESF) e se 

apresenta como a nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a família como centro de 

atenção, facilitando a aproximação e a criação de vínculos entre profissionais e pessoas.  

Nas equipes da ESF atuam os ACS. São eles que visitam os moradores das 

comunidades, orientam sobre os serviços de saúde e levam as informações a sua equipe 

sobre os principais problemas da comunidade. Assim, o papel dos agentes comunitários 

é fundamental na percepção de patologias e alterações, inclusive as bucais, através da 

avaliação dos fatores de riscos aos quais estão expostos. (MARZARI; JUNGES; SELLI, 

2011).  

Dentre as patologias bucais, as neoplasias vêm chamando a atenção devido a sua 

crescente incidência. O câncer de boca, no Brasil ocupa o sétimo lugar dentre todos os 

cânceres diagnosticados De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 

2012, 14.170 pessoas sendo 9.990 homens e 4.180 mulheres, estavam suscetíveis a 

terem câncer bucal, onde está envolvido o lábio e cavidade oral. O câncer de lábio é 

mais frequente em pessoas brancas, registra maior ocorrência no lábio inferior em 

relação ao superior e em outras regiões da boca, acometendo principalmente tabagistas e 

estes riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra. Essa doença muita das 

vezes é fácil de ser identificada, porém o diagnóstico tem sido realizado tardiamente 

com isso o prognóstico vai depender do estágio de detecção da doença.  

Portanto, o conhecimento sobre os fatores de risco é de suma importância para 

que se implante uma ação que seja eficaz para prevenção e detecção precoce dessa 

doença, identificando os indivíduos que apresentem exposição a um ou mais fatores. 

Por isso, surgiu o interesse de realizar o presente trabalho uma vez que os ACSs são 

profissionais que podem ficar expostos ao sol durante as visitas domiciliares e sabe-se 

que a exposição prolongada sem o devido cuidado, por exemplo, pode causar mudanças 

na estrutura da pele, fazendo com que as células se multipliquem de forma desordenada. 

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo: identificar a adoção de medidas 

preventivas de câncer bucal pelos Agentes Comunitários de Saúde; verificar se os ACSs 

realizam o auto-exame bucal; identificar a presença dos fatores predisponentes como 

tabagismo, consumo de álcool, próteses mal adaptadas e enumerar os meios de 

prevenção de câncer bucal utilizados pelos ACSs.  

2 METODOLOGIA  

2.1 Procedimentos Éticos  
Inicialmente o trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

faculdade Integral Diferencial- FACID/DeVry e aprovado no dia 07/08/14, sob o 

número do CAAE 17883613.1.0000.5211, estando de acordo com a resolução n°466/12 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  
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O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE foi assinado pelos 

participantes, que tendo concordado em participar da pesquisa, tiveram guardados seus 

dados pessoais sob sigilo, sendo- lhes garantido o acesso aos resultados da mesma.  

2.2 Métodos da Pesquisa  
Este estudo se tratou de uma pesquisa de campo de caráter descritivo, que foi 

aplicada aos ACSs tendo uma abordagem quantitativa sendo esta realizada através de 

um levantamento de dados.  

2.3 Cenário e Participante do Estudo  
Essa pesquisa teve como cenário a Unidade Básica de Saúde (UBS), zona urbana 

da cidade de Timon- MA, o endereço de cada UBS visitada, foi devidamente repassada 

pela Secretária Municipal de Saúde de Timon- MA (SMS). Tendo como participantes 

do estudo os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). Essa pesquisa refere-se a uma 

população de 337 agentes comunitários de saúde, realizando um cálculo para 

amostragem tendo como 95% de confiança, sendo a margem de erro de 3%, obtendo o 

tamanho da amostra de 41 formulários a serem aplicados entre aos ACSs da cidade de 

Timon- MA e para realização dessa pesquisa utilizou-se o número de equipe por UBS 

sorteadas aleatoriamente.  

2.4 Critério de Inclusão  
Agentes Comunitários de Saúde do município de Timon MA exercendo 

regularmente sua atividade profissional no ano de 2013.  

2.5 Coletas de Dados  
A coleta de dados foi realizada no período de agosto a dezembro de 2013. 

Inicialmente, foi realizado o sorteio da equipe que atua na ESF de Timon-MA e 

posteriormente todos os ACSs da equipe sorteada foram entrevistados. A pesquisa 

ocorreu nos dias úteis onde os ACSs se reuniam com a sua equipe, por ser o dia em que 

os mesmos se encontram na UBS e as informações foram obtidas através de um 

formulário contendo 11 perguntas abertas e fechadas, em seguida, foram distribuídos 

folders que continham informações de como deve ser realizada uma higiene bucal 

adequada, higienização de prótese dentária e realização do auto-exame.  

2.6 Organização e análise dos dados  
Foram utilizadas as ferramentas da estatística descritiva com cálculo de 

percentuais na base 100%. Os dados foram apresentados através de gráficos, os quais 

foram organizados no programa SPSS versão 20.0 (Microsoft Excel).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Observou-se na população de ACSs entrevistadas que 59% encontram-se em 

uma faixa etária de 31 a 40 anos e a cor parda é predominante entre os mesmos, pode-se 

verificar ainda, que 76% são do sexo feminino. Nesse ínterim é notório que a 

prevalência feminina nesta pesquisa seja um ponto importante a se observar. Uma vez 

que as mulheres têm um cuidado maior com sua saúde em geral, como também nos 

cuidados com a saúde bucal, sendo elas mais adeptas às medidas preventivas, 

principalmente quando se refere à área odontológica. O grau de instrução também 

influencia no quesito prevenção, pois um indivíduo dotado de informações, cuida mais 

da sua aparência e do seu bem estar físico.  

Existem outros fatores de risco que agravam o câncer bucal, e pode-se perceber 

que há uma maior incidência quando há um uso constante e/ou frequente de álcool e 

tabaco. Entre os ACSs entrevistados 2% deles fazem uso do fumo e 27% do álcool, 

tornando-os muito expostos à doença, afinal o fumo e o álcool são considerados um dos 

fatores predisponentes ao câncer de boca. Não obstante aos fatores acima mencionados, 
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há outros fatores que contribuem para o câncer bucal. Assim incluem-se outros fatores 

de risco, como dieta precária, as condições de saúde do indivíduo e a qualidade de 

informação adquirida, sendo que todos estes estão relacionados ao estilo de vida 

adotado pelas pessoas conforme apontam (MARTINS et al., 2008; RAMOS, 2007; 

FREITAS, 2010; CARRAD, 2007; ARAÚJO, 2009, e BRASIL, 2002).  

Respectivamente 73% e 63% dos ACSs conhecem o câncer de boca e o auto-

exame. Contudo, o número de agentes que praticam o auto exame foi baixo, apenas 

41% realizam. Uma vez que, tal prática é de fácil realização, não necessita de custos 

adicionais, podendo ser praticada na sua residência e pelo próprio ACSs.  

De acordo com Vidal et al. (2009), é importante ressaltar que o dentista tem o papel 

fundamental de repassar as devidas informações para os ACSs, pois, na pesquisa, 27% 

dos agentes não conhecem o câncer de boca e 37% nunca ouviram falar sobre auto 

exame.  

Com relação aos meios de prevenção utilizados pelos ACSs, observa-se que 

56% dos ACSs não fazem uso do protetor labial, fator este que se torna preocupante. 

Contudo, mostraram um cuidado melhor para com o corpo, uma vez que 80% dos 

entrevistados utilizam protetor solar, assim como, os outros meios de prevenção guarda-

chuva (36%) e camisas de manga longa (39%).  

Com relação ao tempo de atuação dos ACSs e os horários que realizam suas 

visitas, a maioria dos ACSs trabalha pela manhã, mais precisamente no horário de 

07h00min às12h00min horas. Isso demonstra o fato de realizarem suas visitas em um 

horário crítico (até 12:00), período em que o sol encontra-se mais quente. Portanto, 

esses profissionais têm que estarem atentos quanto ao uso correto de todos os meios de 

prevenção de câncer bucal, já que estão no grupo de risco por se tratar de trabalhadores 

expostos ao sol.  

O fato dos ACSs terem um bom conhecimento sobre câncer bucal, sobre o auto-

exame e a utilização dos meios de prevenção, isso pode refletir de forma positiva na 

comunidade onde esses profissionais atuam, pois situações de risco podem serem 

rapidamente identificadas por eles e dessa forma o encaminhamento dos usuários aos 

demais serviços de atenção à saúde será realizada de forma rápida.  

4 CONCLUSÕES  
Após a análise dos dados obtidos na pesquisa realizada entre os ACSs da cidade 

de Timon-MA foi observado que as medidas preventivas não são adotadas em sua 

totalidade, sendo muitas vezes negligenciadas. Os agentes revelam já ter entrado em 

contato com fatores de risco, sendo o mais citado a exposição solar, em decorrência da 

ocupação profissional, além do álcool, fumo e prótese dentária mal ajustada. Foi 

também observado que menos da metade dos agentes realizam o autoexame, mas todos 

utilizam pelo menos um dos meios de prevenção do câncer bucal.  

Baseado na análise do estudo realizado sugere-se uma melhoria no treinamento 

dos ACSs, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito à utilização 

de TODOS os meios de prevenção de câncer bucal por parte dos mesmos no exercício 

da profissão, bem como a realização de campanhas profiláticas periódicas para 

informação e esclarecimento junto à população, inclusive com a confecção de folders 

informativos.  
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______________________________________________  
Conhecer a percepção individual sobre a saúde bucal é essencial para o sucesso do 

tratamento e ignorar este aspecto pode resultar na recusa ou negligência para o 

atendimento odontológico. Este foi um estudo transversal de avaliação da 

autopercepção de saúde bucal de pacientes de uma universidade pública, realizada ao 

início e ao final do tratamento odontológico. Os índices CPO-D e CPI foram usados 

para caracterizar a saúde bucal; e o questionário OHIP-14 para análise da autopercepção 

e impacto do tratamento odontológico sobre a qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal. A amostra consistiu de 91 pacientes, divididos em: G1 – em início de tratamento 

(n=71) e G2 - em conclusão de tratamento (n=20). O teste qui quadrado foi utilizado 

para verificar a associação entre variáveis qualitativas (p<0,05). A idade média da 

amostra foi de 43,8 (+15,4) anos, com predomínio do gênero feminino (58,3%) e de 

renda entre 2-4 salários mínimos (82,5%). O CPO-D médio foi de 17,3 (+7,20) para G1 

e 22,6 (+6,30) para G2. Quanto à condição periodontal, tanto para G1 (76,2%) como 

para G2 (83,3%), houve predomínio do sextante excluído. Observa-se, ao associar 

OHIP com CPI, que G1 apresenta maioria acima da média para percepção, mas 

componente excluído é predominante, assim como em G2 (p=0,023). A autopercepção 

de saúde bucal não reflete a condição clínica de saúde bucal dos pacientes, 

comprovando que os indivíduos dão maior importância aos sintomas e aos impactos 

sociais das doenças bucais do que aos sinais visíveis da doença.  

Palavras-chave: Saúde Bucal, Qualidade de Vida, Promoção da Saúde. 

 

Introdução  
Comumente a avaliação das necessidades populacionais ignora os aspectos 

sócio-comportamentais e culturais, realizando o planejamento dos serviços de saúde 

considerando apenas necessidades normativas, baseadas no diagnóstico e grau de 

severidade das doenças sem levar em consideração a percepção subjetiva do paciente 

(LEÃO e SHEIHAM, 1995). Emergiu então a necessidade de complementar os achados 

clínicos com dados subjetivos obtidos a partir de experiências e preocupações do 

paciente.  

Nas últimas três décadas, medidas vêm sendo desenvolvidas para avaliar com 

eficácia esta percepção, pois entender como a pessoa percebe sua condição bucal é 

essencial para o processo terapêutico, visto que o comportamento de cada sujeito é 
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condicionado por tal percepção e pela importância que ele assume. A ignorância dessa 

necessidade implica diretamente na recusa ou negligencia do cuidado odontológico. 

(LOCKER et al,2007)  

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar a autopercepção da 

situação de saúde bucal dos pacientes atendidos em duas instituições de ensino de 

odontologia da capital, sendo uma particular e outra pública.  

Metodologia  
Este é um estudo de corte transversal da autopercepção de saúde bucal de 

pacientes de uma universidade pública e outra particular. O estudo seguiu as normas que 

regulamentam a pesquisa em seres humanos contidas na resolução nº466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) e a DECLARAÇÃO DE HELSINQUE II 

(2000) e o projeto foi encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Piauí. Foi utilizado questionário OHIP-14 traduzido para a 

língua portuguesa, adaptado e validado pelos estudos brasileiros. Os pacientes foram 

identificados e caracterizados quanto à idade, renda, escolaridade e gênero dados esses 

coletados em um formulário individual. A experiência de cárie da amostra foi 

mensurada usando-se o índice CPO-D e sua condição periodontal dos pacientes, 

utilizando-se o índice periodontal comunitário (CPI), o qual verifica a ocorrência de 

sangramento, cálculo e presença de bolsa periodontal (rasa e profunda) tendo como 

referência o exame por sextante. Os dados foram armazenados em planilha do programa 

SPSS v. 18.0 e submetidos à análise estatística a fim de comparação de médias, seguido 

de teste de T, quando necessário e testes de associação (qui-quadrado).  

Resultados e Discussão  
A estreita relação entre as condições de saúde bucal e padrões sociais foram 

relatadas por Bastos et al (1996). Todavia, Spencer, Sanders e Slade (2006) não relatam 

haver influência das diferenças sociodemográficas no comportamento com cuidados 

dentais. A amostra consistiu de 91 pacientes (sendo 71 em início de tratamento [G1] e 

20 com tratamento finalizado [G2]). Houve prevalência de baixa renda familiar (inferior 

ou igual a um salário mínimo) e 40,9% da população com nível médio de escolaridade 

(com até 13 anos de estudo). Houve predomínio do gênero e a média de idade foi de 

43,8 anos para a pública.  

Não houve associação entre OHIP e o gênero do individuo (p=0,058). Contudo, 

de acordo com a literatura, existe maior tendência para que mulheres percebam melhor 

sua condição bucal, isso se deve ao fato delas possuírem maior preocupação com a 

condição bucal. (Bastos et al, 1996).  

Para a experiência de cárie obteve-se CPO-D médio de 18 (dp=7,2), sendo que 

G1=17,3±7,20 e G2=22,6±6,3 - p=0,093). Isso caracteriza elevada experiência de carie 

na IES pública. Todavia, os dados clínicos a respeito da experiência de cárie e condição 

periodontal não foram coletados para G3. Estes números evidenciam que a amostra 

pesquisada apresenta valores de CPO-D inferiores aos encontrados para as mesmas 

faixas etárias no último levantamento epidemiológico realizado em território nacional 

(SB-BRASIL, 2010), no qual a média de dentes perdidos, cariados ou obturados foi de 

16,75 para faixa etária de 35 a 44 anos e de 27,53 para idosos (65 a 74 anos).  

A perda dental foi a condição periodontal mais frequente - se tante “e clu do” 

77, %.  or m, a “presença de cálculo” ( ,3%), seguido de “bolsa de 4-5 mm” (4,7%) 

também foram condições encontradas na amostra. Diante deste quadro, podemos 

afirmar que o Brasil vivencia um quadro precário de saúde bucal da faixa etária adulta e 

especialmente a faixa etária idosa, resultado justamente da ausência de programas 
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específicos para esse grupo populacional e que frente a esse abandono e dificuldades, 

ações voltadas à educação em saúde, com ênfase na auto-proteção e autopercepção, 

deveriam ser mais exploradas (BORTOLI et al, 2003).  

A análise do índice OHIP-14 revelou baixa autopercepção (6,8±6,2 para IES 

particular e 7,2±5,5 para IES pública, p=0,874), com médias de 8,1 e 3,5 (p<0.05), 

respectivamente para G1 e G2.  

Ao agrupar pacientes segundo mediana para CPO-D, encontramos que 51,6% estavam 

acima e 48,4% abaixo. A associação entre o índice OHIP e a experiência de cárie 

revelou diferença estatisticamente significante, i.e., pacientes com CPOD acima da 

mediana, possuem autopercepção pior que aqueles abaixo da mediana, respectivamente 

8,62 e 6,14 (p=0.040).  

As condições periodontais (CPI) mais frequentemente encontradas foram: 

se tante “e clu do” (77, %), “presença de cálculo” ( ,3%), seguido de “bolsa de 4-5 

mm” (4,7%). G1 apresentou a maioria dos indi  duos com percepção acima da m dia. 

Entretanto existe predomínio do componente excluído, assim como em G2 (p=0,023).  

Não detectamos associação entre OHIP e condição de renda (p=0,060; porém 

estudos como de Bastos et al. (1996), mostram que quanto menor a renda da população 

menor será a percepção de sua condição bucal.  

Conclusão  
A condição clínica dos pacientes não interfere na sua percepção sobre o estado 

de saúde bucal. Os pacientes que estão em fase final de tratamento tem uma percepção 

melhor da própria saúde bucal do que os que estão em início de tratamento. Isto sugere 

impacto positivo do tratamento odontológico proporcionado pelas instituições de ensino 

superior sobre a sua qualidade de vida relacionada à saúde oral.  

 

Apoio: Universidade Federal do Piauí (bolsa PIBIC UFPI)  
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RESUMO  
Durante a gestação, existe uma variedade de manifestações orais que requer cuidados 

odontológicos, clínicos e educacionais. Dessa forma, a gestante deve ser preparada para 

ser uma mãe em bom estado de saúde bucal e educada para cuidar da saúde bucal do seu 

filho. O presente trabalho trata de um estudo quantitativo, descritivo, realizado no 

período de setembro a novembro de 2012, na Maternidade Dona Evangelina Rosa 

(MDER), Teresina-PI. A coleta de dados foi realizada, pelo próprio pesquisador, através 

de uma entrevista com 61 adolescentes gestantes após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. Em seguida, cada participante recebeu um folder 

contendo informações sobre higienização e alimentação e um kit de higiene bucal com 

escova, creme dental e fio dental. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento 

destas gestantes sobre o impacto dos problemas bucais na saúde geral durante o período 

gestacional e das alterações bucais durante a gestação; identificar se as mesmas 

acreditam nos mitos populares relacionados com a saúde bucal e gravidez. Observou-se 

que a maioria das gestantes possui consciência sobre os impactos dos problemas bucais 

sobre a saúde geral; pode-se perceber que as gestantes desacreditam nas crenças e mitos 

relacionados à gestação; além disso, acreditam que a gravidez por si só não causam 

problemas bucais ocorrendo apenas uma exacerbação dos problemas preexistentes. 

Portanto, é importante a implantação de medidas educativas e preventivas às gestantes, 

bem como uma maior integração entre classe médica e odontológica.  

Palavras-chave: Saúde bucal. Gestante. Adolescentes. 

 

1 INTRODUÇÃO  
A saúde bucal é parte da saúde geral que é essencial para a qualidade de vida. 

Todos os indivíduos devem dispor de uma condição de saúde bucal que lhes permitam 

falar, mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver livre de dore desconforto, 

e se relacionar com outras pessoas sem constrangimento (PETERSEN, 2003).  

Durante o período da gestação a saúde bucal da mulher encontra-se em íntima 

relação com a saúde geral, podendo influenciar no bem-estar da criança. Portanto, a 

prevenção deveria ser praticada desde os primeiros anos de vida, para que esta reflita na 

mailto:danyege@hotmail.com
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manutenção da saúde bucal do indivíduo durante toda a vida, desenvolvendo atitudes e 

comportamentos saudáveis (GARBIN et al., 2011).  

Desta forma, é primordial o desenvolvimento de estratégias para inserir as 

gestantes em um programa de cuidados odontológicos que considere todos os aspectos 

envolvidos em sua condição de saúde bucal (ALVES et al., 2010). Os benefícios de 

boas práticas de saúde certamente se estenderão ao futuro bebê, por meio da adoção de 

hábitos alimentares adequados e de medidas preventivas, minimizando a possibilidade 

do surgimento de várias patologias na criança, dentre elas a cárie dentária. A literatura 

tem demonstrado que mães bem 22 informadas e motivadas cuidam melhor da saúde 

bucal de seus filhos (CODATO et al., 2011).  

As orientações quanto à saúde bucal durante o período gestacional são de 

extrema importância, visto que, durante a gravidez, as mulheres estão ávidas a receber 

novos conhecimentos e receptivas às mudanças de determinados padrões que possam ter 

conseqüências positivas sobre a saúde do bebê. Dessa forma, a gravidez é uma época 

oportuna para desmistificar algumas crenças e preocupações sobre o tratamento 

odontológico, conscientizar sobre as possíveis alterações bucais que possam ocorrer 

durante a gestação e o que pode ser feito para preveni-las. É imperioso que a relação do 

trinômio médico/dentista/ paciente redefina os padrões de atendimento em um contato 

preventivo amplo, com vistas à promoção da saúde. Para tanto, deve-se estabelecer o 

intercâmbio de informações, buscando desenvolver um atendimento de qualidade à 

gestante e ao bebê. Por esta razão, o trabalho objetiva avaliar o conhecimento das 

gestantes sobre o impacto dos problemas bucais na saúde geral durante o período 

gestacional e das alterações bucais durante a gestação; identificar se as mesmas 

acreditam nos mitos populares relacionados com a saúde bucal e gravidez.  

 

2 METODOLOGIA  

2.1 Procedimentos Éticos  
O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em 

seres humanos contidas na resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 

1996), nas quais estão previstas as referências de autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça, preservando a identidade do indivíduo participante. Antes de 

iniciar o estudo, foi solicitada a autorização da diretoria da Maternidade Dona 

Evangelina Rosa (MDER), para a realização do estudo nesta instituição. Depois este 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade Integral 

Diferencial e aprovado no dia 14/09/2012 sob o número de protocolo: 98.438, estando 

de acordo com a resolução nº. 196/96, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS). Os participantes que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para que pudessem ser incluídas na pesquisa. Os 

mesmos tiveram seus dados pessoais em sigilo, sendo-lhe garantido o acesso aos 

resultados da mesma. A pesquisa não ofereceu riscos, nem danos físicos, psíquicos e 

financeiros aos participantes.  

2.2 Métodos de pesquisa  
A presente pesquisa trata de um estudo quantitativo, descritivo com 

delineamento transversal.  

2.2.1 Cenário e Participantes do Estudo  
A pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro de 2012, na 

Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), situado no bairro Ilhotaas, no município 

de Teresina-PI. Segundo dados do Instituto de Perinatologia Social do Piauí, a MDER 
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atende ao ano um total de 258 adolescentes gestantes, em média 22 por mês, o horário 

de funcionamento é das 07h00 às 17h00, de segunda à sexta. Dessa forma, foram 

entrevistadas 61 adolescentes gestantes na idade de 12 a 18 anos. Essa idade foi 

estabelecida segundo a Lei n 8.069 de 13julho de 1990 que dispõem sobre o estatuto da 

criança e do adolescente (BRASIL, 1990). O tamanho da amostra foi feita de acordo 

com a Equação para cálculo de uma amostra finita, baseada num erro relativo de 3% e 

intervalo de confiança de 95%.  

2.2.2 Critérios de Inclusão  
Participaram da pesquisa gestantes adolescentes, com idade entre 12 a 18 anos 

cadastrados na Maternidade Dona Evangelina Rosa. As que concordaram em participar, 

assinaram o TCLE junto com os pais ou responsáveis.  

2.2.3 Pré- teste  
Para ajustar o instrumento de coleta foi realizado um pré-teste do formulário 

desenvolvido para esta pesquisa, que foi aplicado a cinco usuários com a finalidade de 

averiguar a adequação do referido instrumento. Dessa forma, garantiu a uniformidade 

na coleta das informações e conferiu fidedignidade aos resultados obtidos.  

2.3 Coleta de dados  
A coleta de dados ocorreu no período de setembro a novembro de 2012, na 

MDER, situado na região sul da cidade de Teresina - PI, foram determinados dois dias 

da semana para a coleta, de acordo com a disponibilidade do pesquisador, e 

participaram todas as adolescentes gestantes que estavam presentes no período 

correspondente à pesquisa, e que estivessem fazendo acompanhamento pré- natal. As 

adolescentes jovens foram abordadas na sala de espera, enquanto esperavam a consulta. 

A entrevista foi realizada na presença do responsável.  

A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com as participantes da 

pesquisa com o objetivo de avaliar o conhecimento das gestantes adolescentes em 

relação ao impacto dos problemas de saúde bucal sobre a gravidez. A entrevista foi 

realizada pelo próprio pesquisador. A estrutura das perguntas foram elaboradas com 

base em pesquisas realizadas na literatura e adaptada de acordo com os objetivos do 

estudo. Em seguida as adolescentes receberam folder explicativo, com orientações de 

higiene bucal e dieta para as gestantes e um kit de higiene bucal, contendo: escova, 

creme dental e fio dental.  

2.4 Organização e Análise dos Dados  
Para criação do banco de dados, foi utilizado o programa Microsoft Excel Starter 

2010®. Os dados de cada variável foram digitados e, em seguida, foram revisados para 

identificar potenciais outliers. Os erros identificados foram corrigidos. A análise 

descritiva dos dados foi realizada por meio do pacote estatístico SPSS para Windows 

(versão 10).3637  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A gravidez é um período que envolve mudanças fisiológicas e psicológicas 

complexas. Assim, torna-se uma etapa favorável para a promoção de saúde, pela 

possibilidade de estabelecimento, incorporação e mudanças de hábitos, pois esse 

período remete a uma série de dúvidas que podem estimular a gestante a buscar 

informações e, com isso, adquirir novas e melhores práticas de saúde. Dessa forma, é 

possível que se obtenham melhorias no autocuidado da gestante em relação à saúde 

bucal e conseqüente diminuição do aparecimento de cáries dentárias e da doença 

periodontal durante a gravidez.  
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No que se refere às características sócio-demógráficas da população estudada, 

observa-se, uma diferença expressiva quanto ao grau de escolaridade, pois a maioria 

58,83% possui o 1º grau incompleto, ao passo que apenas 2,08% possuem o 3° grau 

completo.  

Quanto à idade as gestantes apresentaram entre 12 a 18 anos, com uma média 15 

anos. Um ponto positivo a ser considerado, com relação a faixa etária, é que as gestantes 

estariam mais propícias à incorporação de novos hábitos bucais. Outro fator a ser 

considerado quanto à escolaridade seria relacionado aos programas de educação em 

saúde bucal, que, por ventura, possam vir a ser implantados nas unidades básicas; pois, 

estes devem procurar incorporar e respeitar padrões populares de linguagem. 

Quanto ao período gestacional, observa-se que 18,75% das gestantes 

pesquisadas encontram-se no primeiro trimestre da gestação, enquanto 25% estão no 

segundo trimestre e 56,25% já se encontram no terceiro trimestre.  

Observa-se que 72,91% das gestantes afirmam que problemas na boca podem 

prejudicar a sua saúde geral, enquanto 20,83% afirmaram que problemas bucais não 

interferem na saúde geral e 6,25% das gestantes não souberam responder. Das gestantes 

que afirmaram que problemas 40 bucais podem prejudicar a saúde geral, observa-se que 

47,5% acreditam que podem ter parto prematuro, enquanto 27,5% afirmam que podem 

sofrer abortos, 15% responderam que correm risco de desenvolver hipertensão e 10% 

diabetes.  

Quanto ao fato da gravidez levar ao desenvolvimento da cárie observa-se que 

está de acordo com os dados encontrados por Bastiani et al. (2010) onde 48,75% das 

gestantes acharam que era normal desenvolver cárie dentária durante o período 

gestacional. Uma vez que a maioria (54%) das gestantes adolescentes relacionaram que 

os dentes ficam mais fracos pela transmissão de minerais, como o cálcio, para os dentes 

do bebê. A crença de que a mulher grávida tem um quadro bucal abalado, como uma 

situação inevitável do período gestacional, pode ser um dos fatores de dificuldade para 

procura de cuidados odontológicos durante essa fase. A gravidez por si só não pode ser 

vista como causadora de alterações bucais, embora alguns quadros clínicos pré-

existentes fiquem mais evidentes durante o período gestacional. Há alterações 

hormonais significativas que, associadas ao aumento da freqüência de ingestão de 

alimentos e a uma higiene oral deficiente, podem agravar um quadro de inflamação 

gengival.  

Um acompanhamento pré-natal adequado deve conceber a saúde bucal como 

parte integrante da saúde sistêmica. Desta forma, é primordial o desenvolvimento de 

estratégias para inserir as gestantes em um programa de cuidados odontológicos que 

considere todos os aspectos envolvidos em sua condição de saúde bucal são de 

particular interesse para a Odontologia. Estudos indicam que estes hormônios 

colaboram expressivamente na maior suscetibilidade à doença periodontal que as 

gestantes apresentam.  

Quanto ao tratamento odontológico trazer risco á gestação observa-se, que 48% 

das gestantes pesquisadas acreditam que o tratamento odontológico traz algum risco a 

gestação, enquanto 46% afirmam que não traz nenhum risco e apenas 6% não souberam 

responder. Portanto, o receio de que o tratamento odontológico possa prejudicar o bebê 

em desenvolvimento ainda persiste, embora, nesse estudo pode-se verificar que 

praticamente não houve diferença entre as que responderam que não traz nenhum risco.  

A maioria dos procedimentos odontológicos pode ser realizada durante a 

gravidez, observando-se alguns cuidados: planejar sessões curtas, adequar a posição da 
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cadeira e evitar consultas matinais, já que neste período as gestantes têm mais ânsia de 

vômito e r isco de hipoglicemia.  

Observa-se que a maioria 76% não acreditam que os problemas bucais podem 

induzir o parto prematuro. Quanto à perda dos dentes durante a gestação 90% da 

amostra entrevistada acreditava poder manter sua saúde bucal, sem perder nenhum 

dente,  a endo com  ue o mito “a cada gra ide  se perde um dente” comece a perder 

validade entre as gestantes. Apesar de atualmente os mitos relacionados à cárie dentária 

e à gestação estarem menos dissipados na sociedade, ainda existem crenças errôneas 

que devem ser esclarecidas, salientando o fato de que os principais motivos para 

ocorrência da cárie dentária são a negligência com a higiene bucal e o “d  icit” de 

cuidados com os hábitos alimentares.  

Portanto, torna-se necessário incentivar as pacientes grávidas a procurarem 

atendimento odontológico, para que estas tenham os devidos cuidados, com os dentes e 

estar mais atentas a higiene oral para saúde de ambos (mãe-filho), de modo a prevenir 

complicações futuras, aproveitando também, para reforçar a necessidade de um 

atendimento multiprofissional para a gestante, de modo a atuar na saúde global da 

mesma. Devem ser desenvolvidas ações de promoção da saúde e programas educativos 

- preventivos, visando à prevenção de doenças nesta população tão especial. 

Considerando a ocorrência de diversas alterações durante o período gestacional que, 

embora sejam fisiológicas, podem modificar a condição de saúde bucal da gestante, e a 

importância das mães no núcleo familiar, especialmente no tocante à saúde de seus 

integrantes, é imperioso que elas tenham acesso às informações que contemplem a 

melhoria de sua qualidade de vida. Nessa perspectiva, ressalta-se a necessidade de os 

cirurgiões-dentistas estarem inseridos em programas de pré-natal e, dessa forma, 

vivenciarem seu papel de educadores.  

 

4 CONCLUSÃO  
Diante dos resultados obtidos concluiu-se que:  

•   maioria das gestantes possui consciência sobre os impactos dos problemas  

bucais sobre sua saúde geral;  

•  ode-se perceber que as gestantes consideram importante o atendimento odontológico 

preventivo, desacreditando nas crenças e mitos que estão relacionados à gestação;  

•  s gestantes pes uisadas acreditam  ue a gra ide  por si só não causa problemas 

bucais pode ocorrer apenas uma exacerbação dos problemas preexistentes;  

Portanto, torna-se imprescindível a instalação de medidas educativa- preventivas 

freqüentes às gestantes bem como uma maior integração entre classe médica e 

odontológica.  
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RESUMO  
A promoção de saúde nas escolas incentiva as aptidões das crianças e adolescentes, a 

potencialidade de criar um mundo melhor torna-se ilimitado, uma vez que, estão 

saudáveis, pode aproveitar ao máximo toda oportunidade de aprender. O objetivo geral 

deste trabalho foi avaliar o conhecimento sobre saúde bucal dos escolares de 9 a 12 anos 

de idade. O trabalho foi realizado após ser autorizado pelo Secretário Municipal de 

Educação-SEMEC, sob ofício nº 1551/2012. Após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo responsável realizou a pesquisa 

quantitativa de caráter descritivo, com uma amostra de 140 crianças de 09 a 12 anos; 

posteriormente foi realizada a aplicação do questionário com perguntas fechadas para 

avaliar os conhecimentos sobre saúde bucal das crianças, supervisionada por um único 

examinador. O índice CPO-D foi formulado originalmente por Klein e Palmer (1937), e 

permanece sendo o mais utilizado em todo o mundo, mantendo-se como o ponto básico 

de referência para o diagnóstico das condições dos dentes permanentes para a 

formulação e avaliação de programas de saúde bucal. Após análise dos resultados 

verificou-se que os escolares têm conhecimento quanto aos meios de prevenção contra a 

cárie, onde 92,8% escovam três vezes ao dia, 80% responderam corretamente quanto a 

função do creme dental; com relação ao consumo de doces e sua associação com a cárie, 

pode-se observar que houve uma diferença significativa, onde 87,8% associaram o doce 

com o aparecimento da cárie, ao passo que 9,3%, não fizeram essa associação; quanto a 

frequência do consumo de doces 58,6% responderam que comer doce a cada dez 

minutos é prejudicial ao dente; por outro lado, ao serem questionados sobre o conceito 

de placa bacteriana, observa-se que 65,7% acertaram. Portanto, pode-se observar que os 

escolares têm conhecimento sobre saúde bucal, sabem identificar as doenças bucais e 

como preveni-las e reconhecem a importância dos dentes de leite e as consequências de 

perdê-los precocemente.  

 

Palavras-chave: Saúde bucal. Crianças. Escola. 

 

 

 

mailto:danyege@hotmail.com


 Anais Eletrônicos da XII Jornada Acadêmica de Odontologia de Parnaíba – JOPAR 

 ISSN 2317-658X  

Parnaíba – PI, 13 a 15 de Novembro de 2014  149 

 

1 INTRODUÇÃO  

No Brasil, a incidência de cárie ainda é bastante alta e o ciclo restaurador 

repetitivo é uma realidade, acarretando em ônus para o sistema de saúde e 

comprometimento da capacidade funcional do cidadão. Sabe-se que a eficácia da 

terapêutica instituída no combate a estas patologias não depende somente do 

conhecimento científico e da habilidade técnica do profissional, mas também do apoio 

do paciente na busca de um efetivo controle da placa bacteriana, principal fator 

etiológico da cárie dental e da doença periodontal (SB Brasil, 2010).  

A infância é o período que pode ser considerado o mais importante para o futuro 

da saúde bucal do indivíduo, pois é nessa fase que as noções e os hábitos de cuidados 

com a saúde começam a se formar, permitindo assim que as ações educativas 

implementadas mais tarde se baseiem no reforço de rotinas já estabelecidas. Nadanovski 

et al (2000), explicam que a escola tem grande influência sobre a saúde dos  jovens. Daí 

o desenvolvimento do conceito de escolas promotoras de saúde, ou escolas saudáveis, 

que têm como meta genérica atingir estilos de vida saudáveis para a população total da 

escola por meio do desenvolvimento de ambientes que apoiem e conduzam à promoção 

da saúde.  

Baseando-se neste sentido Antunes et al. (2006), afirmam que os programas 

educativo-preventivos dirigidos a escolares do ensino fundamental têm obtido 

resultados altamente satisfatórios, quanto à melhoria das condições de higiene bucal e 

de redução do índice de cárie. A despeito de que educar para a saúde seja 

responsabilidade de muitas instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a 

escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço 

genuinamente de promoção de saúde.  

Ao se promover saúde nas escolas, incentivando as esperanças e as aptidões das 

crianças e adolescentes, o potencial de criar um mundo melhor torna-se ilimitado, uma 

vez que, se estão saudáveis, podem aproveitar ao máximo toda oportunidade de 

aprender. A criação de hábitos alimentares e de higiene dental deve ser realizada através 

de métodos adequados ao grau de raciocínio, aprendizagem e psicomotricidade das 

crianças (AQUILANTE et al. 2003).  

É muito importante que no ensino fundamental o assunto sobre saúde bucal seja 

abordado, porque é na infância que a formação dos hábitos e interesses se estabelece, 

auxiliando na manutenção da saúde bucal da criança. Mesmo reconhecendo a 

importância da higiene bucal para a saúde dental, o conhecimento sobre o papel da dieta 

é precário, tornando-se necessário estabelecer de forma clara e inequívoca a influência 

que esta exerce na saúde dental.  

Desta maneira, a idade escolar é um período propício para o trabalho de 

motivação, porque além das habilidades manuais, a criança já desenvolveu uma noção 

das relações causa/efeito, contribuindo para o reconhecimento da importância da 

prevenção (CORONA; DINELLI, 1997).  

Portanto, os objetivos dessa pesquisa foram: avaliar o conhecimento sobre saúde 

bucal de escolares de 9 a 12 anos de idade; avaliar as condições bucais dos escolares 

através do indíce CPO-D, identificar se os escolares têm conhecimento sobre a doença 

cárie e como preveni-la e identificar conhecimento deles sobre a importância dos dentes 

decíduos.  
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2 METODOLOGIA  
O presente trabalho foi realizado após ser autorizado pelo Secretário Municipal 

de Educação-SEMEC, sob ofício nº 1551/2012 (anexo B), logo em seguida foi 

submetido e aprovado (358/2014), pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP (anexo A), 

da Faculdade Integral Diferencial – FACID. Os dados foram coletados após a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE pelos sujeitos da 

pesquisa.  

A pesquisa seguiu os critérios éticos de acordo com a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que rege a pesquisa com seres humanos, com a utilização 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, com o qual permite aos 

participantes o livre arbítrio de participarem ou não da pesquisa, após tomar 

conhecimento dos objetivos, metodologia e justificativa do estudo. E também foi 

garantido às mesmas no TCLE que será mantido o anonimato.  

Os pais ou responsáveis dos sujeitos da pesquisa que aceitaram participar do 

estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para serem incluídos na 

pesquisa.  

2.3.1 Critérios de inclusão  
Participaram da pesquisa as crianças que estavam regularmente matriculadas nas 

escolas cujos pais e /ou responsáveis concordaram em participar do estudo e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido.  

2.3.2 Critério de Exclusão  
Foram excluídos da pesquisa às crianças com déficit de atenção que não 

conseguiram entender e responder às perguntas do questionário.  

2.3.3 Pré-teste  
Para ajustar o instrumento de coleta foi realizado um pré-teste do questionário 

desenvolvido para esta pesquisa, que foi aplicado a seis crianças com a finalidade de 

averiguar a adequação do referido instrumento. Dessa forma, foi garantida a 

uniformidade na coleta das informações e conferido fidedignidade aos resultados 

obtidos.  

2.4 Coleta de Dados  
A coleta de dados ocorreu no período de agosto de 2013 à junho de 2014, foi 

realizada nas escolas (Extrema, prof. Marcilio Rangel, prof. Valter Alencar, prof. Joca 

Vieira, escola Landri Sales), de ensino público municipal em Teresina-PI, onde foram 

analisadas 28 crianças em cada escola, de um total de 140 para a análise de 

conhecimentos sobre saúde bucal. Foram sorteadas cinco Escolas Municipais das 293 

existentes em Teresina, distribuídas por regiões (norte, sul, sudeste, leste oeste), em 

seguida foi feito o sorteio das 28 crianças em cada escola selecionada de acordo com o 

número da chamada.  

2.5 Organização e Análise dos Dados  
Os dados foram organizados em planilhas do programa Microsoft Office Excel 

2010 onde foram distribuídos por idade. Posteriormente foram transferidos para o 

programa estatístico Graph Pad Prism 5,0 onde foram submetidos à análise de variância 

com Intervalo de Confiança em 95% e significância estabelecida em p<0,05.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O conhecimento em saúde bucal e considerado um requisito essencial para 

comportamentos positivos relacionados a saúde. Assim, Programas Educativos e 

Preventivos em Saúde Bucal podem contribuir para mudanças de comportamento por 
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meio da aquisição de conhecimentos, o que refletira nos índices de saúde bucal e na 

qualidade de vida.  

É importante que, na realização do processo educativo para escolares, o dentista, 

no papel de educador, saiba, além do conhecimento técnico, atuar como agente de 

saúde, tendo conhecimento sobre ciências sociais e psicologia e envolver os professores 

e pais como agentes multiplicadores. O envolvimento de pais e professores é crucial 

para que o programa atinja seu objetivo e obtenha êxito. Para isso, a disseminação do 

saber é imprescindível. Não que o dentista seja portador da verdade absoluta, uma vez 

que essa relação deve ser baseada no diálogo e na troca de experiências, havendo 

sempre uma ligação entre o saber científico e o saber popular. Além do mais, 

professoras e cuidadoras são elementos fundamentais para as ações, pois elas conhecem 

muito bem as crianças e nos auxiliam na sua abordagem. 

Os resultados foram favoráveis com relação aos meios de prevenção contra a 

cárie, onde 92,8% das crianças responderam que deve-se escovar três vezes ao dia. Da 

mesma forma, 80% dos escolares acertaram a função da pasta de dente, mostrando que 

os alunos tem o conhecimento necessário quando se trata de prevenção contra a cárie.  

Dados desta pesquisam mostram que 59,3% tem conhecimento sobre a 

importância do flúor para a saúde bucal, sendo que a maioria respondeu que o flúor 

serve para reduzir a cárie.  

Ramos et al. (1999), enfatizaram ainda que os métodos empregados por programas 

educativos em saúde bucal realizados em escolares brasileiros têm ressaltado a 

escovação como cuidado de higiene bucal, sendo, portanto, este um assunto bastante 

familiar às crianças.  

Quanto ao conhecimento das crianças sobre o consumo de doces e sua 

associação com a cárie, pode-se observar que houve uma diferença significativa 

segundo o teste de variância (p<0,05), onde 87,8% associaram o doce com o 

aparecimento da cárie, ao passo que 9,3%, não fizeram essa associação.  

A abordagem sobre o que seria mais prejudicial aos dentes, a quantidade de 

acertos 58,6% foi superior à quantidade de erros 35,7%, onde os mesmos responderam 

que o mais prejudicial seria comer um bombom da caixa de chocolates a cada dez 

minutos e só depois de comer o último bombom, realizar a higiene bucal.  

Quando se fala sobre como é originada a cárie dentária nota-se um declínio no 

número de acertos (42,1%),o contrário é observado no número de erros (57,1%), 

tornando bem acima do esperado se comparado aos valores obtidos nas tabelas 

anteriores, isso, mostra uma preocupação pelo pesquisador referente às crianças que 

participaram da pesquisa por não terem o conhecimento do que causa a cárie dentária.  

Ao serem questionados sobre o conceito de placa bacteriana, observa-se que 

65,7% acertaram, a irmando  ue   “uma camada bem  ina de bact rias e aç cares  ue 

 icam grudadas no dente”.  

Da mesma forma, Toassi e Petry (2002), observaram bons resultados 

relacionados ao biofilme dental e sangramento gengival em uma pesquisa realizada com 

escolares do ensino fundamental onde a maioria (62,2%), relatou que o biofilme dental 

era formado por bactérias que ficavam presas nos dentes.  

Os conhecimentos das crianças em relação à importância dos dentes de leite 

refletem aos antepassados dos pais quando os mesmos pensavam e agiam de forma a 

não tratá-los no intuito de não haver necessidade. Isso se observa comparando os 

resultados de acertos 46,4%, e erros 45,7%. Não havendo diferença significativa 

segundo o teste estatístico (p<0,05). Por outro lado, quanto a possibilidade de perca 
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precoce de um dente decíduo ou permanente e seus possíveis danos à saúde bucal, pode 

observar que 77,1% e 17,8%, acertaram e erraram, respectivamente, demonstrando que 

as crianças têm o conhecimento necessário sobre a importância de mantê-los saudáveis 

e livres da doença cárie pra evitar danos possíveis como, por exemplo, a necessidade do 

uso de aparelhos ortodônticos.  

As crianças brasileiras apresentam altos índices de extrações dentárias sem a 

devida manutenção do espaço perdido. Estas ocorrem principalmente devido a presença 

de extensas lesões de cárie.  

Com relação ao índice de cárie dentária das crianças examinadas, calculada através do 

índice CPO-D, observa-se um baixo índice de cárie (Tabela 5), em todas as idades isso 

quer dizer que os mesmos utilizam do conhecimento e aplicam nas práticas do dia a dia 

no intuito de adquirirem melhores condições de saúde bucal. Condições essas que são 

adquiridas também através de uma boa higienização utilizando-se de dentifrício 

fluoretado, como também do consumo de água de abastecimento fluoretado. 

Comparando os resultados dessa pesquisa com levantamento feito no estado do Piauí, 

pelo Ministério da Saúde (SB BRASIL, 2010), observa-se que na faixa etária de 12 anos 

houve uma redução do índice CPO-D, determinando dessa forma que os escolares estão 

tendo acesso ao uso de água de abastecimento fluoretado e utilizando creme dental 

fluoretado durante a higienização bucal. Contudo os mesmos estão adquirindo mais 

informação de como se manterem com uma saúde bucal adequada.  

Ao longo da experiência, é evidente que os escolares ampliam seus 

conhecimentos de saúde, de forma a não limitar o conceito de saúde à ausência de 

doenças, e, sim, à valorização de ações que resultem em qualidade de vida e os tornam 

agentes promotores de saúde.  

De acordo com essa pesquisa, inferiu-se que os benefícios para os escolares são 

extremamente positivos, tanto do ponto de vista biológico (controle melhor da formação 

do biofilme bacteriano), social (os escolares tornam-se colaboradores e multiplicadores 

de in ormação), psicológico (dei am de serem “objetos recebedores de assistência” e 

passam a serem “sujeitos”) e econ micos (adoecem menos).  

 

4 CONCLUSÃO  
De acordo com a pesquisa concluiu-se que:  

A maioria dos escolares tem conhecimento sobre saúde bucal;  

Sabem identificar a doença cárie e como preveni-la;  

Reconhecem a importância dos dentes de decíduos e as consequências de perdê-los 

precocemente.  
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RESUMO  
Este estudo avaliou clinicamente a eficiência de um localizador apical eletrônico 

disponível no mercado, bem como o uso e grau de satisfação entre endodontistas de 

Teresina-PI. Foram utilizados neste estudo 39 dentes unirradiculares com indicação de 

tratamento endodôntico, com polpa viva ou necrosada, seguindo-se o protocolo de 

tratamento endodôntico da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A odontometria foi 

realizada utilizando o localizador apical eletrônico ROOT ZX, considerando valores de 

referência de 1mm aquém do ápice, seguindo orientação do fabricante. Posteriormente 

foi realizada uma radiografia periapical utilizando a técnica da bissetriz para aferir a 

distância radiográfica (X) entre a ponta do instrumento e o ápice radicular, com auxílio 

de um negatoscópio e um paquímetro digital. Valores de X compreendidos entre 0,5 

mm e 2 mm foram considerados confiáveis, e corresponderam a 94,8% do total da 

amostra. Um questionário aplicado entre 23 endodontistas mostrou que 73% usam 

localizador apical eletrônico, com grau de satisfação entre bom (29%) e ótimo (53%). 

Conclui-se, através da análise dos resultados, que o localizador apical ROOT ZX 

constitui-se em um recurso auxiliar aceitável na determinação do comprimento real de 

trabalho e que há boa aceitação e ótima satisfação por parte dos endodontistas quanto ao 

uso dessa tecnologia.  

 

INTRODUÇÃO  
O sucesso da terapia endodôntica depende, fundamentalmente, da correta 

execução de todas as suas etapas operatórias, que vão desde o diagnóstico até a 

obturação. Entre elas, a determinação do comprimento de trabalho constitui um desafio 

para o profissional, em função da anatomia da região apical (ANELE et al, 2010).  

Muitos estudos têm apontado bons resultados com o uso da odontometria 

eletrônica, demonstrando que medidas precisas são obtidas com diversos tipos de 

localizadores apicais existentes atualmente, como os aparelhos de quarta geração que 

trabalham de forma mais precisa na presença de umidade no interior do canal radicular 

(HEIDEMANN et al, 2009; ELAYOUT, 2009) aumentando substancialmente a 

confiabilidade dos resultados obtidos (RAMOS & BRAMANTE, 2005).  

No entanto o constante surgimento de novos aparelhos no mercado odontológico 

reforça a importância de que novas pesquisas sejam realizadas a fim de avaliar e 

comparar sua eficiência. Este estudo avaliou clinicamente a eficiência de um localizador 

apical eletrônico disponível no mercado, bem como o uso e grau de satisfação dessa 

tecnologia entre endodontistas de Teresina-PI.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  
Este estudo avaliou clinicamente a eficiência de um localizador apical eletrônico 

disponível no mercado, bem como o uso e grau de satisfação entre endodontistas de 

Teresina-PI. Clinicamente foram avaliados 39 dentes unirradiculares com indicação de 

tratamento endodôntico, com polpa viva ou necrosada, seguindo-se o protocolo de 

tratamento endodôntico da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A odontometria foi 

realizada utilizando o localizador apical eletrônico ROOT ZX, considerando valor de 

referência de 1mm aquém do ápice, seguindo orientação do fabricante. Posteriormente 

foi realizada uma radiografia periapical utilizando a técnica da bissetriz para aferir a 

distância radiográfica (X) entre a ponta do instrumento e o ápice radicular, com auxílio 

de um negatoscópio e um paquímetro digital. O método eletrônico foi avaliado através 

da imagem radiográfica, e foi considerado confiável quando o valor de X ficou 

compreendido entre 0,5 mm e 2mm.  

Paralelo à pesquisa clínica com o uso do Localizador Apical Eletrônico foi 

aplicado um questionário junto aos endodontistas de Teresina-PI. A amostra constou 

inicialmente de 50 endodontistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO) 

e atuantes, sendo que desse valor 10 endodontistas se recusaram a responder o 

questionário, 8 não exercem mais endodontia e os demais mudaram seu logradouro e 

não alteraram junto ao CRO-PI. Do total, apenas 23 endodontistas participaram da 

pesquisa no período de fevereiro a dezembro de 2013, obtendo-se, assim, uma amostra 

por conveniência. O questionário aplicado avaliou o uso de localizadores apicais 

eletrônicos na vivência clínica e o grau de satisfação dos mesmos para com o aparelho.  

O processamento e a análise dos dados foram realizados através do programa 

SSPS®, versão 18.0. As variáveis quantitativas foram apresentadas por meio de 

estatística descritiva: média, desvio padrão, mediana, mínimos e máximos e as 

qualitativas por meio de proporção. Inicialmente aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk para 

avaliar a normalidade das variáveis e para verificar diferença entre a média e o valor de 

referência utilizou-se teste t student, considerado estatisticamente significativo um valor 

de p<0,05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Em relação aos nossos resultados, obtivemos índices de confiabilidade 

semelhante aos estudos com este tipo de metodologia. Nesse experimento, em 

aproximadamente 37 casos (94,8%) obtivemos resultados odontométricos com medidas 

entre 0,5 mm e 2 mm aquém do vértice apical radiográfico, limites apicais estes 

considerados aceitáveis e respaldados por autores como Ingle (1957) e Paiva et al. 

(1984). Os localizadores apicais de quarta geração são reconhecidos na literatura 

pertinente como tendo uma confiabilidade que varia de 75% a 100% (KUTTLER)  

O localizador apical eletrônico Root ZX foi utilizado neste estudo, por 

apresentar maior precisão e confiabilidade nas medições em relação a outras marcas. No 

entanto, é importante salientar que o dispositivo indica a localização do forame, que na 

maior parte dos casos não coincide com o vértice (BERNARDES, et al, 2007). Isso 

provavelmente explica o valor de X ter sido diferente de 1mm em alguns casos, já que o 

mesmo foi obtido em relação ao vértice radiográfico.  

Um questionário aplicado entre 23 endodontistas mostrou que 73% usam 

localizador apical eletrônico, com grau de satisfação entre bom (29%) e ótimo (53%). 

Dentre as marcas de localizadores existentes a grande maioria dos endodontistas da 
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amostra entrevistada utiliza o localizador Mini Apex e Novapex. Isto pode ser 

justificado pelo baixo custo deste em relação a outros localizadores (RENNER, 2007).  

Um dado importante neste estudo foi que todos os entrevistados que utilizam 

localizador, responderam que mesmo fazendo uso do mesmo, lançam mão da 

radiografia para confirmar a odontometria, coincidindo com dados de outros estudos 

que mostram o uso freqüentede radiografia convencional ou digital para confirmar a 

medição eletrônica. (ELAYOUT, 2009). A combinação do método eletrônico com o 

radiográfico auxilia na tomada de decisão quanto ao comprimento de trabalho, uma vez 

que, deve-se levar em consideração a possibilidade de existirem reabsorções apicais, 

ramificações e múltiplas foraminas apicais. (SILVA & ALVES, 2011)  

 

CONCLUSÃO  
Conclui-se, através da análise dos resultados, que o localizador apical ROOT ZX 

constitui-se em um recurso auxiliar aceitável na determinação do comprimento real de 

trabalho e que os endodontistas que fazem uso dessa tecnologia estão satisfeitos com a 

mesma.  

 

DESCRITORES: Forame Apical, Odontometria, Endodontia. 
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 RISCOS AUDITIVOS EM ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA 
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RESUMO  
Ao longo da sua trajetória, a odontologia traz alguns riscos ocupacionais severos em seu 

exercício profissional, dentre eles, os problemas auditivos oriundos dos ruídos no 

ambiente clínico que são frequentes e causam danos irreversíveis aos profissionais 

atuantes. O presente estudo objetivou avaliar a percepção dos estudantes de odontologia 

de uma instituição pública quanto aos riscos que os ruídos podem acarretar, bem como 

suas consequências e os métodos de prevenção. Realizou-se um estudo do tipo 

descritivo transversal com 62 alunos selecionados cursando do 5º ao 10º bloco em que a 

coleta de dados foi realizada por meio de questionário. Os dados foram analisados 

através da análise descritiva, com a distribuição das frequências absolutas e relativas, e 

foi aplicado o Teste Exato de Fisher e o Teste do Qui-quadrado de Pearson em que o 

nível de significância utilizado foi de 5%. Os resultados mostraram que 88,7% dos 

acadêmicos sabe que o cirurgião-dentista é um profissional susceptível à Perda Auditiva 

Induzida por Ruído (PAIR), 53,2% dos pesquisados já haviam recebido alguma 

orientação sobre a PAIR na própria IES (81,82%). A proteção geral/individual não é 

utilizada pelos alunos, apesar de 75,81% conhecerem medidas básicas de prevenção. A 

legislação com relação à tolerância ao ruído não é conhecida por 77,42% dos 

acadêmicos, enquanto que a dificuldade de concentração foi a queixa mais relatada 

(53,33%). Diante dos resultados obtidos, conclui-se que os estudantes de odontologia da 

instituição pesquisada conhecem os riscos, as consequências e as medidas de prevenção 

relacionadas ao ruído, embora não as utilizem.  

 

Palavras-chave: Ruído Ocupacional. Perda Auditiva Provocada por Ruído. Estudantes 

de Odontologia. 

 

1 INTRODUÇÃO  
Os cirurgiões-dentistas estão entre as diversas categorias profissionais que se 

expõem ao ruído e que, mesmo atuando em ambientes de trabalho considerados menos 

agressivos, convivem com fontes ruidosas, como compressores de ar, turbinas de alta 

rotação, sugadores de saliva, amalgamadores, ruído externo, entre outros (NOGUEIRA, 

BASTOS, COSTA, 2010; SAQUY, PÉCORA, 1996).  

O cirurgião-dentista necessita de um grau de concentração elevado no exercício 

de sua profissão onde o nível de ruído não deva exceder de 30 a 40 decibéis (dB), pois 

acima desses valores poderá haver problemas como irritação e perda de concentração 

(GARBIN, GARBIN, FERREIRA, 2004). Para que os níveis de ruído não causem 

danos à saúde, estes devem ficar situados entre 60 e 70 dB; acima disto já trarão 

sensação de desconforto, se for acima de 65 dB, podem provocar hipertensão e com 

valores acima de 140 dB poderão resultar em dano irreversível na membrana timpânica 

(SAQUY et al., 1994).  

O ruído pode causar danos à audição e comprometer diversos outros órgãos, 

aparelhos e funções do organismo (GARBIN, GARBIN, FERREIRA, 2004; SANTOS, 
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1996). A um desses danos dá-se o nome de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), 

uma patologia progressiva e irreversível que cresce ao longo dos anos de exposição ao 

ruído no ambiente de trabalho e é passível de prevenção (PRESADO, PECK, SOUZA, 

2011).  

Desde a década de 70, a PAIR é considerada como um problema preocupante na 

saúde, devido ao impacto negativo que causam na qualidade de vida dos trabalhadores. 

Além disso, é um importante problema de saúde pública, devido ao grande contingente 

de trabalhadores afetados (DANIELL et al., 1998). O indivíduo acometido por essa 

doença é capaz de ouvir, porém incapaz de compreender o que está sendo dito. Na 

odontologia, o ruído pode provocar ainda uma queda de 60% na produtividade por 

dificultar a concentração, propiciando erros, desperdícios e acidentes por distração. 

Mesmo quando ainda não se verifica a alteração auditiva, o nível de ruído encontrado 

nos consultórios odontológicos pode causar ao profissional desconforto e outros 

sintomas não auditivos. (LACERDA et al., 2002, SAQUY, PÉCORA, 1996; OMS, 

2002).  

A prevenção dos danos causados pelo ruído certamente é o melhor caminho para 

evitar danos. Entre as medidas de prevenção e controle das doenças ocupacionais 

auditivas estão a inclusão do protetor auricular no Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) pelo cirurgião-dentista, uso de material fonoabsorvente para promover o 

isolamento acústico, colocar o compressor em um local longe da sala de atendimento, 

realização de manutenção técnica periódica dos instrumentos rotatórios, principalmente 

das turbinas de alta rotação, e fazer acompanhamento do perfil audiológico por meio de 

audiometria para a prevenção da perda auditiva (FÉLIX, 2005; GAMBARRA et al., 

2012, GARBIN et al., 2006; SAQUY et al., 1994).  

Diante desses fatos, é importante verificar com que ênfase esse problema vem 

sendo discutido nos cursos de graduação. A abordagem de um tema relacionado à 

execução segura do trabalho odontológico visa, de forma incisiva e analítica, contribuir 

para a conscientização do profissional quanto aos riscos ocupacionais aos quais se 

encontra exposto. Sendo assim, buscou-se avaliar a percepção sobre os riscos e efeitos 

auditivos e a adoção de medidas preventivas em estudantes de odontologia de uma 

instituição pública, averiguar a percepção dos acadêmicos de odontologia quanto aos 

riscos ocupacionais à PAIR e efeitos expostos pelo ruído, investigar se os pesquisados 

conhecem e utilizam as medidas de prevenção adequadas contra o ruído e verificar se as 

variáveis de gênero e período em curso estão relacionadas com a percepção e com o uso 

de medidas de proteção. 

 

2 METODOLOGIA  
Trata-se de um trabalho descritivo transversal, realizado na Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI nos anos 2012/2013, em que, foram utilizados como 

amostra, os alunos devidamente matriculados no curso de odontologia e frequentando 

um dos períodos pertencentes ao universo de estudo, 5º ao 10º bloco, totalizando uma 

amostra de 62 alunos (n=62).  

A coleta de dados foi realizada através de questionário individual estruturado 

(APÊNDICE A) aplicado aos alunos após assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) que após entendido, facultou-se a participação, 

assinando o termo somente os estudantes que concordaram.  

Os resultados foram catalogados e submetidos à análise estatística com a 

distribuição das frequências absolutas e relativas. Foi aplicado o Teste do Qui-quadrado 
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de Pearson onde o nível de significância utilizado foi de 5% e, para os casos em que as 

frequências observadas foram menores que 5%, foi utilizado o Teste Exato de Fisher.  

Foram utilizados no presente trabalho o software Microsoft Office® Excel 2010 

como meio de catalogação dos dados e o programa PASW-18, a partir da criação de um 

banco de dados com os resultados obtidos através do questionário e posterior 

processamento dos dados.  

A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Faculdade de Ciências Médicas (FACIME) da UESPI com o número do parecer 

39609 e CAAE nº. 03958512.4.0000.5209 (ANEXO B). Os princípios regidos pelas 

normas nacionais e internacionais que regulam as pesquisas com seres humanos foram 

seguidas por este trabalho, assim respeitando as determinações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), garantindo a confidencialidade, anonimato e não 

utilização das informações em prejuízo dos indivíduos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foram entrevistados 62 alunos distribuídos entre os 5º (22,58%), 7º (22,58%), 9º 

(27,42%) e 10º blocos (27,42%) selecionados por terem maior contato com as clínicas. 

A amostra foi composta por alunos do gênero feminino (48,39%) e masculino (51,61%). 

Na referida instituição o ingresso de alunos é anual, portanto, os blocos são alternados.  

88,7% alunos entrevistados consideram o cirurgião-dentista um profissional 

susceptível à PAIR. Ao ser realizada a análise estatística buscando associação sobre 

essa questão com relação e as variáveis sexo e período cursado não foi verificada 

associação significativa – p > 0,05. Semelhante a um estudo realizado por Félix (2005), 

onde 95% dos entrevistados afirmaram que o cirurgião-dentista é um profissional de 

risco para a PAIR. No estudo de Keenan (1999), observou-se que, para 85,1% dos 

profissionais, o ruído existente no consultório é nocivo à audição.  

Ao questionar se os acadêmicos envolvidos na pesquisa conheciam alguma 

medida de proteção à PAIR, 75,81% responderam que sim, e estes relataram a mais 

importante sendo o protetor auricular (74,19%). Semelhante ao trabalho de Keenan 

(1   ), onde  uase ⅔ dos pro issionais (61,7%) conhece alguma maneira de prevenir a 

PAIR no consultório odontológico, sendo o protetor auditivo (93,1%) o mais conhecido 

por estes. Porém, não o utilizam e relatam como motivo (19%) a falta de costume 

quanto ao uso dentro da rotina do consultório.  

Apenas um acadêmico afirmou lubrificar instrumentos rotatórios antes e depois 

do atendimento, e 98,39% responderam não usar nenhuma medida de prevenção. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Félix (2005) em que 97,8% dos 

dentistas participantes não utilizavam EPI. Contrastando com o trabalho de Fernandez 

(2000), com profissionais da área, em que 95,8% dos entrevistados calibravam 

periodicamente seus equipamentos.  

No presente estudo verificou-se que os estudantes citaram a turbina de alta 

rotação, o amalgamador e o micromotor como as fontes mais ruidosas durante o 

atendimento em clínica. Observa-se na literatura resultados semelhantes, como o de 

Keenan (1999) em que 91,5% dos dentistas participantes da pesquisa relataram que a 

turbina de alta rotação é o equipamento no consultório causador de maior ruído, seguida 

pelo sugador (78,7%), micromotor (74,5%), compressor de ar (68,1%) e o ar-

condicionado (31,9%). Ainda, os participantes do trabalho de 53,2% receberam 

informações sobre a PAIR, dos quais 81,82% foi na própria IES. Semelhante ao estudo 

de Tôrres et al. (2007) em que 43% dos acadêmicos já haviam recebido orientações 
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sobre a PAIR e todos esses na própria IES na disciplina de Odontologia Social. 

Contrastando com o estudo de Gonçalves et al. (2009) realizado com odontólogos do 

Paraná onde apenas 25,76% dos profissionais relataram que receberam informações e 

orientações sobre os efeitos nocivos do ruído e as maneiras de se proteger dos mesmos 

durante sua formação acadêmica. Ao ser realizada a análise estatística buscando 

associação sobre essa questão com relação e as variáveis sexo e período em curso não 

foi verificada associação significativa – p > 0,05.  

Quanto ao conhecimento sobre a legislação com relação à tolerância ao ruído 

(NR - 15, anexo Nº 1, da portaria Nº 3.214/78 do Ministério da Saúde – MS), observou-

se nesse estudo que 77,42% dos acadêmicos entrevistados relataram não conhecê-la. 

Segundo Tôrres et al. (2007) nenhum acadêmico relatou conhecer a NR com relação à 

tolerância ao ruído e Souza, Matos e Nunes (2002) afirmam que é necessário que as 

informações inerentes a PAIR, bem como as normas que regulam os limites dos ruídos, 

sejam divulgadas para que os cirurgiões-dentistas protejam-se contra suas agressões.  

Foi observada associação para a variável período em curso onde o grupo de 

acadêmicos do 5º e 7º período conhecem mais a legislação que aqueles do 9º e 10º 

período (p < 0,05). Isso pode ser justificado pelo fato de esse grupo terem cursado à 

disciplina de Ergonomia há menos tempo, 4º bloco, que contempla os riscos 

ocupacionais, inclusive os ruídos, em seu conteúdo.  

As queixas mais citadas ao final de um dia de atendimento foram dificuldade de 

concentração (53,33%) e dificuldade em compreender a fala (43,33%). Resultado 

semelhante no trabalho realizado por Gonçalves et al. (2009 ) onde 34,4% dos 

cirurgiões dentistas citaram a dificuldade de concentração como efeito nocivo do ruído.  

Os graduandos em sua maioria (80,65%) responderam nunca ter feito nenhum 

exame de audição. Dos que responderam já ter realizado exame de audição, questionou-

se o motivo da realização do exame onde 66,67% responderam que foi apenas por 

exame de rotina e 33,33% foi por sensação da perda de audição. Assim como no estudo 

de Keenan (1999) que apenas 19,1% dos dentistas entrevistados já haviam realizado 

audiometria e destes, apenas 33,3% por solicitação do empregador para avaliação.  

 

4 CONCLUSÃO  
De acordo com a metodologia empregada, conclui-se que:  

cimento sobre os riscos 

ocupacionais à PAIR e efeitos expostos pelo ruído;  

porém, não as utilizam;  

 a 

percepção dos riscos ocupacionais à PAIR e uso de medidas de proteção 
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RESUMO  
A saúde bucal é parte integrante da saúde geral do indivíduo e deve estar contemplada 

nas políticas relativas à saúde do idoso. Para avaliar o perfil epidemiológico e a 

autopercepção da saúde bucal de idosos atendidos em 4 unidades do Programa de Saúde 

da Família em Parnaíba-PI foi realizado um estudo prospectivo, exploratório e 

descritivo em que foram aplicados questionários e realizados anamnese e exame clínico 

em 100 idosos. A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino de 65 a 70 anos, com 

o 1º grau de escolaridade e residentes em Parnaíba. A maioria já fumou e bebe, usa 

medicação, tem uma boa saúde geral, uma condição bucal ruim, usa prótese há 4-10 

anos, nunca mudou a alimentação por essa causa, deglute confortavelmente, é feliz com 

a aparência, realiza higiene bucal apenas uma vez, não usa fio dental e teve atendimento 

odontológico de 6 meses a 1 ano por estar sentindo dor. A maioria buscou atendimento 

por exame de rotina. Hipertensão e cardiopatias foram as enfermidades mais relatadas. 

No exame extrabucal, 6% dos idosos apresentavam queilite angular. No intrabucal, 

apenas 8% com aftas, 6% com rebordo alveolar inflamado e 3% com gengivas 

hiperplásicas. No odontograma, observou-se que 74% da amostra faziam uso de Prótese 

(Total ou Parcial), destes 52% com uso de PT em pelo menos um arco. 3% 

apresentaram-se desdentados. Apenas 4% dos idosos apresentados os dentes restantes 

hígidos. Conclui-se que são precárias as condições de saúde bucal da população 

avaliada e existe grande necessidade acumulada por tratamento odontológico.  

Palavras-chave: Saúde Bucal. Perfil Epidemiológico. Autopercepção. 

1 INTRODUÇÃO  
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o período entre 1975 e 

2025   considerado a “era do en elhecimento”. O processo ocorre de  orma global e em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, é bastante acelerado. Em 2025 estima se 

que entre os dez países com maior número de idosos, cinco serão países em 

desenvolvimento, incluindo-se o Brasil na sexta posição (SALIBA et al., 1999; 

SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO, 2002).  

A saúde bucal é parte integrante da saúde geral do indivíduo e assim, deve estar 

contemplada nas políticas relativas à saúde do idoso. No caso do Brasil, observa-se, no 

entanto, que a saúde bucal tem sido relegada ao esquecimento quando se discute as 

condições de saúde das pessoas idosas (PUCCA JR, 2002).  

A realidade nos mostra que o envelhecimento passa a ser um estágio de 

“degradação” humana, principalmente  uando esses idosos são dependentes e estão 

institucionalizados, uma vez que a falta de estrutura organizacional é falha e os 
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responsáveis não possuem conhecimento adequado para que, na prática, desempenhem 

as funções de modo adequado. Esses idosos, por apresentarem doenças crônicas ou 

sistêmicas, ou por motivos de outra natureza, são abandonados em casas de repouso.  

A intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos dentes e a 

prevalência de edentulismo são reflexos, principalmente, da sua condição de vida e do 

acesso às ações e serviços em saúde bucal, com forte componente social. A 

compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e econômica do idoso é 

importante para a formulação de um plano preventivo/terapêutico adequado à sua 

realidade. (BRASIL, 2006)  

Assim, é de extrema necessidade que ocorra uma ampliação do conhecimento 

sobre saúde bucal do idoso para que possa ocorrer uma melhora na qualidade de vida 

desta faixa etária. O Programa de Saúde da Família (PSF) veio trazer diversas ações 

específicas aos problemas encontrados na saúde bucal da terceira idade, sugerindo uma 

nova perspectiva de melhora e bem-estar ao idoso brasileiro.  

De acordo com o contexto, é necessário realizar um estudo abrangendo diversos 

aspectos da saúde bucal dos indivíduos idosos assistidos pelos PSFs, para que se possa 

conhecer o perfil epidemiológico e as condições bucais desta população, e durante a 

pesquisa, sugerir um modelo organizacional, se necessário, uma vez que a equipe do 

PSF é essencial no processo de mudança e melhoria da saúde bucal.  

 

2 METODOLOGIA  
Os pesquisadores apresentaram-se munidos de uma carta de apresentação da 

UESPI, solicitando a autorização da coordenação de saúde bucal de Parnaíba-PI para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Resolução 196/96), após serem advertidos que sua 

participação não é obrigatória.  

A pesquisa consistiu em um estudo prospectivo, exploratório e descritivo em que 

foram visitadas 4 unidades do Programa de Saúde da Família em regiões distintas de 

Parnaíba-PI em busca de 25 pacientes em cada unidade totalizando 100 pacientes. O 

critério de inclusão foi paciente masculino ou feminino superior a 60 anos. Alguns 

minutos antes do atendimento foram aplicados questionários objetivos onde nesse 

momento foram colhidos dados cadastrais averiguando hábitos de higiene bucal, 

determinantes de saúde geral, condição social, conhecimento da importância do 

autoexame como prevenção do câncer bucal. Durante a anamnese habitual, com o apoio 

do cirurgião-dentista, foram realizados exames clínicos no local, com preenchimento das 

fichas clínicas e detecção de possíveis alterações orofaciais.  

Os questionários e dados de cada ficha clínica foram catalogados em banco de 

dados no Excel Windows 2007 Microsoft®, e em seguida submetidos à análise 

estatística, através da técnica de estatística descritiva, com distribuições absolutas e 

percentuais. Os resultados serão apresentados em tabelas de contingência.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (54%) entre 65 a 70 anos 

(51%). Em relação à queixa principal relatada, grande parte dos entrevistados foi 

procurar atendimento apenas por exame de rotina (86%) e uma pequena parcela porque 

a prótese estava mal adaptada (14%).  As enfermidades sistêmicas os idosos 

entrevistados encontram se listadas na Tabela 1. 
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No exame extra-oral foram detectados idosos com queilite angular (6%). No 

intra-oral, aftas provocadas pela prótese mal adaptada (8%), rebordo alveolar inflamado 

(6%) e gengivas hiperplásicas (3%), os demais se apresentavam normais.  

Ao realizar o odontograma, observou-se que 74% da amostra faziam uso de 

Prótese (Total ou Parcial), destes 52% com uso de PT em pelo menos um arco. Três por 

cento apresentaram-se desdentados sem uso de nenhuma prótese. E o restante 

apresentava dentes em qualidade deficiente necessitando de tratamento. Apenas 4% dos 

idosos apresentados os dentes restantes hígidos.  

Nas questões apresentadas nos questionários, obtiveram-se os seguintes 

resultados (Tabelas 2, 3, 4 e 5).  
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A maioria dos idosos reside em Parnaíba com suas famílias em casas próprias e 

já tinha ido ao cirurgião-dentista. Observou-se alto número de indivíduos edêntulos, alta 

prevalência de cárie em dentes remanescentes e condição bucal ruim. Algum tipo de 

prótese é usado pela maioria, sendo a prótese total superior a mais utilizada. Vale aqui 

comentar que é alta a incidência, entre idosos, de problemas psicossomáticos, entre eles 

a depressão e ansiedade. A presença destes distúrbios é associada à menor satisfação 

com a vida e aos piores padrões de qualidade de vida (XAVIER et al., 2001). Os 

problemas de fundo emocional, como a depressão, podem fazer com que os idosos 

negligenciem os cuidados com o corpo, entre eles, a higiene e cuidados bucais 

(PARAJARA e GUZZO, 2000).  

Srisilapanan & Sheiham (2001) também encontraram diferenças entre a 

necessidade observada e sentida a respeito da necessidade de tratamento protético, em 

idosos tailandeses. Berti (2002) encontrou maior relato de insatisfação, bem como 

menor porcentagem de uso, com próteses inferiores, devido à instabilidade e problemas 

com a adaptação.  

Muitos idosos e seus familiares acreditam ainda que só devam procurar por 

atendimento odontológico em caso de dor. Além disso, muitas alterações que podem 

ocorrer na cavidade bucal de idosos são vistas, equivocadamente, como naturais, 

decorrentes do processo de envelhecimento. Esses fatores, associados a uma precária 

percepção das necessidades de tratamento, com certeza contribuem para a relativamente 

baixa proporção de idosos que acreditam precisar procurar por um dentista, como se 

pode observar neste estudo onde a grande maioria, 86%, procurou atendimento por 

rotina (JITOMIRSKI & JITOMIRSKI, 1997). 

4 CONCLUSÃO  
A partir da análise dos dados encontrados, pode-se concluir que são precárias as 

condições de saúde bucal da população avaliada e existe grande necessidade acumulada 

por tratamento odontológico.  

A maioria apresenta uso de prótese ou necessidade de trocá-la, o que não é um 

bom indicativo de saúde bucal. É preciso retirar da população de terceira idade o 

estigma de naturalmente doente, ideia que, inclusive, o próprio indivíduo idoso tem de 

si, só assim as necessidades de saúde serão percebidas. 

O hábito de higiene bucal também necessita ser melhorado, o que pode ser feito 

nas UBS durante atendimento odontológico, mesmo que de rotina, dando enfoque ao 

autoexame do câncer bucal.  

A informação e a orientação básica da população podem ser meios efetivos para 

modificar a autopercepção em relação à saúde bucal dos idosos.  
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RESUMO:  
A escovação dentária juntamente com o uso do fio dental e antissépticos bucais são os 

métodos de maior eficácia para alcançar e manter uma boa saúde bucal. Entretanto 

pouca importância tem sido dada ao custo desses produtos para uma família ou 

individuo de baixa renda. Avaliar o impacto do custo dos produtos de higiene oral em 

Teresina- PI sobre a o salário mínimo brasileiro ao longo de dois anos de observação. 

Doze estabelecimentos comerciais nas zonas geográficas do município foram visitados 

em quarto meses consecutivos em 2011 e 2013 para coletar o preço de escovas dentais, 

dentifrícios, fios dentais e antissépticos bucais de diferentes marcas, os quais foram 

escolhidos baseados na opinião de vendedores e consumidores. Para o cálculo do 

consumo mensal, considerou-se que os produtos foram consumidos em quantidade ideal 

para o uso eficiente. Para o impacto do custo dos itens, o salário mínimo (SM) brasileiro 

foi usado como parâmetro. O custo mensal médio por indivíduo seria de R$17,93 em 

2011 (2,88% do SM) e R$24,92 em 2013 (3,67% do SM). Houve aumento de 38,9% no 

preço dos produtos e o impacto sobre o SM aumentou em 27,43% no período do estudo. 

Os cirurgiões-dentistas devem estar bem informados sobre o custo desses produtos ao 

prescrevê-los a seus pacientes.  

 

INTRODUÇÃO:  
A escovação dentária é o meio mecânico individual de mais ampla utilização 

para o controle do biofilme dental. O correto uso do fio dental e os antissépticos, 

comprovadamente, elevam a eficácia deste procedimento (GEBRAN e GEBER, 2002; 

SANTOS, 2008). Entretanto, estudos demonstram associação entre a condição 

socioeconômica e a adoção de cuidados com a saúde bucal; indivíduos de baixa renda 

acabam negligenciando o uso de alguns produtos de higienização bucal devido ao seu 

alto custo (BOTTAN et al., 2010; BRATTHALL et al., 1996; CARVALHO et al. 

1987).  

Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar o impacto que o custo de 

produtos de higiene oral mecânicos e químicos disponíveis no mercado varejista de 

Teresina – Piauí possuem sobre o salário mínimo (SM) em vigor no Brasil. 

  

 

 

mailto:rosendo_prado@ig.com.br
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MATERIAIS E MÉTODOS:  
Este foi um estudo transversal que fez uma pesquisa de preços de quatro itens de 

higiene bucal (escovas dentais, dentifrícios, fios-dentais e antissépticos) durante os anos 

de 2011 e 2013, para acompanhar a variação do preço e seu impacto sobre o SM. Para a 

seleção dos produtos comerciais foram levadas em conta: as informações dos 

vendedores quanto à rotatividade de cada tipo e/ou marca de produto e a avaliação de 

alguns consumidores presentes no momento da coleta de dados. Vinte e dois itens de 

apresentações comerciais de preços variados foram selecionados: seis escovas dentais, 

seis dentifrícios, cinco fios dentais e cinco antissépticos bucais.  

Em um segundo momento, cada produto foi analisado quanto a características 

ideais: escovas dentais com cerdas macias e cabeça pequena; dentifrícios com 

concentração mínima de flúor de 1000 ppm e máxima de 1500 ppm e antissépticos 

bucais sem álcool. Apenas, um creme dental da marca Colgate® e uma escova da marca 

SANifill® foram desconsiderados.  

A coleta de dados foi realizada mensalmente, no período de março a junho de 

2011 e janeiro a abril de 2013. Doze (12) estabelecimentos comerciais (três na zona 

norte, três na zona leste, dois na zona sudeste, dois na zona sul e dois no centro) foram 

sorteados dentre cinco grandes redes de supermercados e farmácias.  

As despesas foram calculadas para se ter uma estimativa individual mensal dos 

gastos. Para escova de dente, o valor unitário foi dividido por três, uma vez que a troca 

das escovas dentais deve acontecer a cada três meses. Os dentifrícios analisados foram 

aqueles sem nenhuma finalidade terapêutica específica e com peso líquido de 90 g. 

Considerou-se 0,5g por escovação como quantidade ideal, o que representa 50g mensal. 

Os fios dentais avaliados estavam em embalagens com 50 metros e consideramos 

necessário utiliza-lo três vezes ao dia. Assim, com 50 cm do material por higienização, 

o consumo mensal equivale a 45m para cada indivíduo.  

Para a conversão dos valores em reais (R$) foi realizado cálculo proporcional, 

com o objetivo de obter o custo por grama de dentifrício e por metro de fio dental.  

Para os antissépticos foram consideradas as apresentações comerciais contendo 

500 mililitros. O produto quando utilizado seguindo as recomendações do fabricante (15 

mililitros diariamente), representa o necessário para uso ao longo de um mês.  

Os dados foram tabulados em planilha Excel e analisados por meio de estatística 

descritiva e analítica utilizando o software SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences, SPSS Inc, Chicago, USA) versão 18.0.  

 

RESULTADOS  
A Tabela 1 mostra os custos mínimo, médio e máximo mensal para realizar uma 

higiene bucal satisfatória e sua variação nos períodos de observação, em 2011 e 2013. 

Para o custo mínimo adotaram-se os produtos mais baratos e para o custo máximo, os 

mais caros. A média de preço de todos os produtos foi representada pelo custo médio  

A Tabela 2 mostra o custo médio individual para a aquisição dos principais 

produtos de higiene bucal e sua variação, tomando como parâmetro o valor do salário 

mínimo vigente em 2011 e 2013 no município de Teresina- PI.  

O aumento do custo dos produtos de higiene bucal foi mais elevado que o 

aumento do SM no mesmo período do estudo. Este nível de aumento foi considerado 

significativo para argumento de discussão no presente estudo. 
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DISCUSSÃO  

Segundo Vargas et al.(VARGAS et al, 2010), uma parcela muito grande da 

população brasileira relatou acreditar que a mídia é uma fonte de informação 

plenamente confiável. Assim, um indivíduo para adquirir todos os produtos de higiene 

bucal teve que investir 2,88 % (2011) e 3,67 % (2013) de um SM. Valores estes, 

considerados altos quando se leva em consideração o impacto de produtos do gênero 

alimentício sobre o SM: 1,9% (2011) e 2,3% (2013).  

Entretanto, considerando-se que cerca de 60% das famílias brasileiras vivem 

com até um SM o custo com produtos de higiene bucal pode consumir até um terço 

desse valor (VIEIRA, 2010). Portanto, não se espera de um indivíduo com renda de um 

SM considere prioritário consumir uma escova de dentes e muito menos substituí-la a 

cada três meses.  

No Brasil, onde a maioria da população somente tem acesso a serviços públicos 

de cuidado odontológico, os altos custos dos produtos de higiene bucal geram um 

modelo excludente, que impõe restrições severas às políticas públicas de saúde. Este 

modelo tende a torna-se ainda mais excludente quando se analisam as variações nos 

valores dos produtos de higiene bucal e o reajuste do salário mínimo entre 2011 e 2013.  

Estima-se que no Brasil sejam produzidas anualmente aproximadamente 52 

toneladas de dentifrícios, vendidas por volta de 75 milhões de escovas dentais e 

consumidos ao redor de 1 bilhão de metros de fio dental (Isto é/ Senhor, 1988; Odonto 

notícias, 1988, 1992), dados que revelam a flagrante inadequação do consumo pela 

população que na época era de 160 milhões de habitantes, pois, grande parte dos 

habitantes do país ainda não usufrui desses produtos de forma ideal (CORDON, 2011). 

O simples fornecimento de escova e dentifrício à população provavelmente não 

resolveriam os problemas de saúde bucal da população, pois programas preventivos e 

educativos devem acompanhar a medida (SANTO et al 2008; BOTTAN e CAMPO; 

2010).  

 Entretanto, a distribuição desses produtos contempla um dos princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004), o da equidade. Agindo 

dessa forma, o Estado permitirá universalizar o acesso da população aos produtos de 

higiene bucal, promovendo a saúde bucal da população brasileira.  

Os cirurgiões dentistas devem dar importância ao custo dos itens de higiene oral 

como também à realidade econômica da comunidade por ele assistida no momento de 

indicarem sua aquisição. Seriam de interesse científico o desenvolvimento de estudos 

que pudessem comparar a eficiência de produtos de higiene bucal de preços diferentes, a 

fim de adequada evidencia no momento de indicação de produtos de mais caros em 

detrimento de um mais barato, por exemplo.  

 

CONCLUSÃO  
O custo dos produtos de higiene oral mais frequentemente utilizados teve 

aumento acima do salário mínimo entre 2011 e 2013. O impacto deste aumento pode 

comprometer o orçamento domestico de uma família cuja renda é baseada em um 

salário mínimo.  
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