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APRESENTAÇÃO 

Prezados colegas, 

Neste ano, acadêmicos e professores que fazem a Odontologia da 

Universidade Estadual do Piauí realizam a décima terceira edição da Jornada 

Acadêmica de Odontologia de Parnaíba, com o tema A TECNOLOGIA A 

FAVOR DO SORRISO! 

Para reforçar nosso objetivo de divulgar conhecimento, organizamos uma 

ampla programação científica, conjuntamente com o VII Encontro de Cirurgia e 

Traumatologia Buco Maxilo Facial, VIII Encontro de Ex-Alunos de Odontologia 

da UESPI, o V Fórum de Pesquisa Odontológica da UESPI e o IV Encontro de 

Implantodontia, II Fórum de Sustentabilidade, II Encontro de Periodontia, II 

Encontro de Odontologia Militar e o II Encontro de ASB e TSB: professores de 

renome nacional estarão conosco para discussão da biologia e tecnologia 

aplicada à Odontologia. 

Teremos, ainda, a apresentação de trabalhos científicos de acadêmicos e 

profissionais, além da discussão de pesquisas no nosso fórum de pesquisa; a 

publicação dos resumos nos anais do evento premia a qualidade dos trabalhos 

apresentados. 

A parceria dos Cursos de Odontologia do Centro Universitário Uninovafapi, 

Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará e Facid Devry, 

com divulgação e estímulo aos seus alunos a participarem do nosso evento, 

fortalece a Odontologia do Estado do Piauí, agradecimentos pessoais aos 

coordenadores, juntos seremos fortes! 

Além das belezas de nossas praias, a programação social foi especialmente 

pensada para todos os participantes! 

Sejam todos bem vindos! 

Profª. Dra. Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

Presidente da XIII JOPAR 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

12 de Novembro de 2015 

NOITE 

HORÁRIO AUDITÓRIO 

18:30h – 

19:00h 

 

Abertura Solene  

19:30h – 

21:00h 

Palestra: Acidentes e complicações em Endodontia  

Profº Dr. Carlos Alberto Monteiro Falcão e Profª Dra. Maria Ângela 

Arêa Leão Ferraz 

21:00h  Coquetel 

 

13 de Novembro de 2015 

MANHÃ 

 

HORÁRIO AUDITÓRIO SALA 01 

 

08:00h – 

10:00h 

II Encontro de Odontologia 

Militar 

VIII Encontro de Ex-Alunos 

Palestra: Avanços tecnológicos 
em Odontologia Militar  

Profª. Me. Tereza Maria Alcântara 
Neves 

Presidente: Profº  Dr. Darklilson 

Santos 

Convidados: Profº Esp. José 

Danilo Andrade e Profº Esp.Júlio 

César 

10:00h- 

10:30h 

 

Coffee Break 

 V Fórum de Pesquisa 
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10:30h-

12:00h 

Palestra: Extensão universitária e 

as estratégias de 

desenvolvimento. 

Profº PhD. Luís Gonzaga 

Medeiros Figueredo Júnior 

 

Palestra: A importância da 

iniciação científica para a 

formação acadêmica. 

Profº Dr. Geraldo Eduardo Luz 

Júnior 

 

 

TARDE 

HORÁRIO AUDITÓRIO LABORATÓRIO PRÉ-CLÍNICA 

 

 

14:00h – 

16:00h 

VII Encontro de Cirurgia e 

Traumatologia BMF 

Hands On 

Palestra: Cirurgia das Patologias 
e Reconstruções Mandibulares  

Profº Dr. Marcelo Breno Mendes 

Tema: Forma e Cor Dental: do 

Enceramento à Resina Composta 

do Incisivo Central. 

Profª PhD. Celiane Mary Carneiro 

Tapety e Profª Téc. Flaviana 

Francisca da Silva Bezerra 

16:00h- 

16:30h 

 

Coffee Break 

 

 

16:30h-

18:00h 

VII Encontro de Cirurgia e 

Traumatologia BMF 

Tema: Forma e Cor Dental: do 

Enceramento à Resina Composta 

do Incisivo Central. 

Profª PhD. Celiane Mary Carneiro 

Tapety e Profª Téc. Flaviana 

Francisca da Silva Bezerra 

Palestra: Cirurgia das Patologias 
e Reconstruções Mandibulares  

Profº Dr. Marcelo Breno Mendes  
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13 de Novembro de 2015 

MANHÃ 

HORÁRIO AUDITÓRIO CLÍNICA/LABORATÓRIO SALA 01 

 

08:00h – 

10:00h 

Palestra: A 

inovação 

tecnológica a favor 

do 

reestabelecimento 

estético dental. 

Profª PhD. Celiane 

Mary Carneiro 

Tapety 

II Encontro de ASB/TSB  

Tema: Desvendando os 

Caminhos para a 

Radiologia Odontológica - 

Uma Abordagem Prática 

(Hands On). 

     Profª Daylana Pacheco 

da Silva e Profª Markelane 

Santana Silva 

10:00h- 

10:30h 

 

Coffee Break 

 

 

 

 

10:30h-

12:00h 

II Encontro de 

Periodontia 

 
Tema: Desvendando os 
Caminhos para a 
Radiologia 
Odontológica - Uma 
Abordagem Prática 
(Hands On). 
     Profª Daylana 
Pacheco da Silva e 
Profª Markelane 
Santana Silva 

II Fórum de 
Sustentabilidade 

Palestra: Recessões 
gengivais - etiologia e 
diagnóstico. Fatores 

que interferem na 
previsibilidade no 

reconhecimento das 
recessões gengivais. 

 
     Prof ª ME. Walleska 

Gomes Moreno 

Palestra: Propriedades 
do amálgama e sua 

aplicabilidade na 
odontologia. 

Profº Dr. Carlos da 
Cunha Oliveira Júnior 

 
Palestra: Contaminação 
ambiental com mercúrio, 
com ênfase nos resíduos 

de amálgama.  
Profº Dr. Francisco 
Arthur e Silva Filho 

 
Palestra: O 

posicionamento do CRO 
com relação aos 

resíduos de amálgama 
            Profº Esp. Eryson 
Thiago do Prado Batista 
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PROFILAXIA ANTIBIÓTICA NO CONTEXTO DAS CIRURGIAS DE 

TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM PACIENTES SAUDÁVEIS: É 

JUSTIFICÁVEL? 

 

Ariane do Rego ABREU*; Marlus da Silva PEDROSA; Sâmmea Martins VIEIRA; 

Juscelino da Silva LOPES; Marcia Socorro da Costa BORBA 

marlus@siu.edu 

 

As cirurgias em terceiros molares retidos são procedimentos frequentes na prática 

clínica de cirurgiões-dentistas e estão associadas com inúmeras complicações trans e 

pós-operatórias tais como dor, trismo, edema e infecção no sitio cirúrgico. A profilaxia 

antibiótica para extração de terceiros molares é objeto de controvérsia no tocante à sua 

eficácia na prevenção de complicações pós-cirúrgicas onde evidências científicas acerca 

de suas vantagens e desvantagens ainda é limitada. Alguns estudos atestaram uma 

grande eficácia na utilização de antibióticos como amoxicilina para prevenção de 

complicações pós-operatórias em pacientes submetidos a cirurgia de terceiros molares 

em relação ao grupo controle. Não obstante, trabalhos recentes mostraram que 

amoxicilina administrada antes ou depois do procedimento cirúrgico não reduz o risco 

de infecção em pacientes saudáveis, sugerindo que seu uso profilático e pós-operatório 

não apresenta nenhum efeito e portanto que nesses casos a descontinuação de sua 

pratica deveria ser considerada. O Objetivo do presente trabalho é promover um 

discussão com base na literatura vigente sobre a profilaxia antibiótica para prevenção ou 

redução de complicações infecciosas pós-operatórias no contexto das cirurgias em 

terceiros molares retidos em pacientes saudáveis. Como forma metodológica de 

alcançar o objetivo deste trabalho de revisão de literatura, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica de caráter exploratório nas bases SciELO, PubMed, EBSCO, EMBASE, 

LILACS, BIREME, Oviatt Library e portal de Periódicos da CAPES por artigos 

nacionais e internacionais publicados primariamente em português e inglês nos últimos 

5 anos, utilizando como descritores: amoxicilina/amoxicilin, 

antibioticoprofilaxia/antibiotic treatment, cirurgia odontológica/oral surgery, e terceiro 

molar/third molar. Após o levantamento bibliográfico, procedeu-se com a seleção, 

tradução, leitura e análise dos dados colhidos. Conclui-se que existem controvérsias no 

contexto do uso profilático de antibióticos para prevenção de complicações 

inflamatórias pós-operatórias em se tratando de cirurgia de terceiros molares retidos em 

pacientes saudáveis. 

 

Descritores: Amoxicilina, Antibiótico, Profilaxia, Dente Serotino 

 

 
 

 

mailto:marlus@siu.edu
mailto:marlus@siu.edu
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ANALGESIA PREEMPTIVA EM EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES 

 

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. 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 cirúrgia de terceiro molar, dor, trismo, 

edema. 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.  

 

Palavras chave: Cirúrgia de terceiro molar, Dor, Trismo, Edema.  

 

AUTOR: Bruna de Oliveira NEGREIROS brunaneg@live.com  

CO-AUTORES: Wenton Gomes PEREIRA; Antonia Maciana Gomes dos SANTOS; 

Drielly Shamara Alves Fortes de MELO.  

ORIENTADOR: Jean de Pinho MENDES 
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ANGINA DE LUDWIG: RELATO DE CASO  

 

SARAH CELINA CASTRO QUEIROZ*; GEANE GOMES DOS SANTOS; LUCIA 

MARINA DE SÁ PINHEIRO BEZERRA; KELTON DO REGO FEITOSA; 

LEONARDO ALONSO DE MOURA.  

 

A angina de ludwig é uma celulite agressiva que se dissemina rapidamente e que 

acomete os espaços sublingual, submandibular e submentoniano. Origina-se como 

tumefação volumosa do pescoço, com envolvimento do espaço sublingual, resulta em 

elevação da língua e esta associada à disfagia, odionofagia, aumento da região posterior 

e protrusão da língua (língua lenhosa) o que compromete as vias aéreas. O processo de 

diagnóstico da angina é eminentemente clínico e através de radiografias convencionais. 

No exame físico, o paciente normalmente mostra um volume crescente, acometido por 

sinais e sintomas característicos do processo infeccioso, febre alta, mal-estar e calafrios. 

O tratamento dessa patologia é baseado em quatro medidas sendo a manutenção das 

vias aéreas, incisão, drenagem, antibioticoterapia e eliminação do foco infeccioso 

original. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar através do caso clínico o 

tratamento da angina de ludwig. Relato de caso: N.M.R.S.S, gênero feminino, 21 anos, 

atendida no Hospital São Marcos de Teresina-PI apresentando aumento de volume na 

região submandibular e sintomatologia. Após a realização de exames clínicos e 

radiográficos constatou-se que a infecção tinha origem odontogênica. Conclui-se que a 

angina de ludwig é uma complicação extremamente rara, mas é potencialmente fatal, 

diante disso necessita de um diagnóstico precoce e um tratamento preciso para resultar 

na sobrevivência da paciente sem complicações.  

 

Palavras Chaves: Angina de ludwig; Infecção Focal Dentária; Antibioticoprofilaxia 
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ANQUILOGLOSSIA - RELATO DE CASO  

 

ANA PAULA RIBEIRO DE CARVALHO*; BRUNNA GOMES DA SILVA; 

JULIANA CAROLINA DA SILVA SOARES; GUSTAVO FEITOSA DA FONSECA; 

LEONARDO BORGES FERRO. 

 

A língua é um órgão especializado, localizado na cavidade oral, participando ativamente 

das funções de sucção, deglutição, mastigação e fala. A musculatura da língua pode 

servir como potenciais fatores na causa da má oclusão. O freio lingual é uma mucosa do 

tecido mole que estendesse a partir da superfície ventral da língua para o assoalho da 

cavidade oral, garantindo, assim, os movimentos da língua e está ligado à ponta da 

língua em vários graus, o comprimento e a espessura exercem uma influência sobre a 

mobilidade da língua. O frênulo interfere na livre movimentação da língua. Quando não 

ocorre a apoptose completa do frênulo, durante o desenvolvimento embrionário, o 

tecido residual que permanece pode vim a limitar os movimentos da língua, podendo 

levar à anquiloglossia. Anquiloglossia é uma anomalia oral congênita que pode ocorrer 

de forma total ou parcial, limitando a mobilidade de língua em graus variados e 

podendo interferir nas funções orais.  O teste da linguinha é um procedimento realizado 

logo após o nascimento, no qual o profissional de saúde visa, por meio de avaliação, 

fazer a identificação de anormalidades de problemas no freio lingual o que permitirá a 

identificação de anormalidades de sua inserção e prevenção da anquiloglossia. Uma vez 

diagnosticada a anquiloglossia pode-se discutir o melhor momento para o tratamento 

cirúrgico. O presente relato de caso objetiva mostrar o procedimento cirúrgico realizado 

em uma paciente adulta jovem, que relatava dificuldades para deglutir e pronunciar 

palavras mais complexas. Foi realizado anamnese, exame clínico extra e intraoral com 

os quais foi possível concluir tais dificuldades. A frenectomia lingual é recomendada 

em casos de língua presa, mas a intervenção cirúrgica nem sempre se justifica, 

especialmente nos casos em que o paciente não tem queixas específicas de desconforto 

esse procedimento permite o retorno da mobilidade lingual, e não se forma nenhuma 

aderência depois da incisão horizontal do freio (com tesoura e sob anestesia local). Em 

algumas situações a intervenção cirúrgica pode ser repetida para obter êxito na 

mobilidade da articulação da língua, e deve ser realizada de modo mais precoce possível 

ou assim que for dado o diagnóstico. Além do procedimento cirúrgico, a 

complementação com tratamento fonoaudiológico muitas vezes é necessária a fim de 

restabelecer a fisiologia normal de deglutição e fonação.  

 

Descritores: Anquiloglossia; Frenectomia; Cirurgia; Tratamento. 
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A EFETIVIDADE DA TOXINA BOTULÍNICA NA CORREÇÃO DO SORRISO 

GENGIVAL  

 

Patrick Parry CARNEIRO*; Beatriz Pietra Aguiar de PAIVA; Matheus Santos 

CARVALHO; Brunna da Silva FIRMINO; Darklilson Pereira SANTOS.  

 

Introdução: O sorriso gengival é caracterizado pela exposição de mais de 3mm de 

gengiva durante o ato de sorrir. Essa exibição demasiada pode ter etiologia diversa, 

como um excesso vertical da maxila, hiperfunção muscular, bem como atraso na 

erupção dentaria passiva. Diversos procedimentos cirúrgicos têm sido utilizados para 

melhorar a condição orofacial de pacientes que apresentam queixas à exposição da 

gengiva, principalmente por considerar a sua estética afetada. Como alternativa ao 

tratamento cirúrgico pode ser realizada aplicação da toxina botulínica (BTX), que vem 

sendo estudada desde o final da década de 1970 para tratar situações relacionadas a 

contração excessiva muscular e alívio de dor. Objetivo: O presente estudo tem como 

objetivo esclarecer a efetividade da BTX na correção do sorriso gengival, e por que esse 

novo método é considerado, dentre outros meios de intervenção, uma alternativa eficaz 

e menos invasiva. Metodologia: realizou se uma revisão de literatura em artigos, entre 

os anos de 2005 a 2014, nas bases de dados PubMed e MedLine, com uso dos 

descritores ‘toxina botulínica tipo A’ ‘sorriso’ ‘estética’. Resultados: a BTX possui 

eficácia e é possível observar seus resultados nas primeiras semanas seguintes à 

aplicação, porém possui efetividade durante um curto espaço de tempo, necessitando 

novas aplicações. Conclusão: Pôde se inferir que há uma real eficácia do uso da BTX na 

correção do sorriso gengival quando este possui etiologia na hiperfunção muscular, 

desde que o paciente esteja dentro das condições exigidas para realização da injeção. A 

BTX mostrou se mais eficaz e menos invasiva por apresentar pouca ou nenhuma 

presença de efeitos colaterais e resultados satisfatórios em poucos dias.  

 

DESCRITORES: Toxinas Botulínicas tipo A; Sorriso; Estética. 
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ARTROPLASTIA EM GAP NO TRATAMENTO DE ANQUILOSE 

TEMPOROMANDIBULAR 

Ruan de Sousa VIANA; Júlio Neto Souto BATISTA; Francisco de Sousa Costa 

JÚNIOR; Mágnum Oliveira CASTRO; Maria Cândida de Almeida LOPES. 

A articulação temporomandibular (ATM) está sujeita a diversas interferências e 

depende da estabilidade anatômica e funcional de todo o sistema estomatognático. É 

composta pelo côndilo mandibular, parte móvel, e pelo osso temporal, parte fixa, 

separados por um tecido fibrocartilaginoso resistente, o disco articular que divide o 

espaço virtual entre essas partes em superior e inferior. A Academia Americana de Dor 

Orofacial define anquilose da ATM como restrição dos movimentos devido à adesão 

fibrosa intracapsular, alterações fibrosas nos ligamentos capsulares (fibroanquilose) e 

formação de massa óssea resultando na fusão dos componentes articulares (anquilose 

óssea). Os pacientes podem apresentar impossibilidade da abertura mandibular e 

restrição dos movimentos de protrusão e lateralidade. Não existe consenso na literatura 

acerca de um tratamento padrão para corrigir a anquilose. Este trabalho objetiva mostrar 

que a artroplastia melhora a abertura bucal no tratamento da anquilose 

temporomandibular. Pacientes de iniciais A.K.S., 6 anos e Y.Y.S.S, 5 anos, examinadas 

no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, relatavam dificuldade em abrir a boca. No 

exame clínico observou-se tal limitação, diminuição nos movimentos de lateralidade 

direita/esquerda e protrusão, desvio da linha média, e radiograficamente a formação 

heterotrópica de osso e nenhum espaço articular. Optou-se pela artroplastia em gap 

como tratamento. O acompanhamento clínico e radiográfico comprovou o sucesso da 

técnica e do tratamento.  

Decs: Articulação Temporomandibular, anquilose, artroplastia. 
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ASPECTOS ANATÔMICOS DO NERVO TRIGÊMEO E SUAS APLICAÇÕES 

CLÍNICAS NAS ANESTESIAS ODONTOLÓGICAS 

ANATOMIC ASPECTS TRIGEMINAL NERVE AND ITS APPLICATIONS IN 

CLINICAL DENTAL ANESTHESIA 

MAIA, Priscilla¹; ALVARENGA, Alexandre Mascarenhas Lustosa de; SOUSA, 

Marianna Dias¹; BARBOSA, Rochelly Alves¹; SILVA, Juscelino Lopes da² 

¹ Acadêmicos do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – 

Facid/DeVry 

² Docente do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – Facid/DeVry 

(Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial). 

Denomina-se assim por se dividir em três ramos: oftálmico, mandibular e maxilar, 

responsáveis pela sensibilidade somática geral de grande parte da cabeça, sendo os dois 

últimos de suma relevância para o cirurgião dentista. O presente trabalho trata-se de 

uma revisão de literatura do nervo trigêmeo, em bancos de dados SCIELO e 

COCHRANE, tendo com critérios de inclusão artigos publicados entre 2002 a 2013, 

cujo correlacionar o trajeto e distribuição deste nervo com a sua aplicação nas técnicas 

anestésicas odontológicas. O nervo maxilar é a segunda divisão do trigêmeo e é um 

nervo exclusivamente sensitivo. Ele , e emite, dentre outros, os ramos alveolares 

superiores anterior, médio e posterior que inervam os dentes superiores. O nervo 

mandibular, terceira e maior divisão do t , é , uma grande sensitiva e uma motora. 

Dentre seus ramos, destacam-se o nervo alveolar inferior, que se distribui pelas raízes 

dos dentes inferiores, e o nervo lingual, que ocupa uma posição mais anterior e medial 

em relação ao nervo alveolar inferior. Esses ramos poderão sofrer a ação de agente 

anestésico através de técnicas anestésicas de bloqueio regional ou infiltrativa, as quais 

agem sobre o tronco nervoso, ramos nervosos ou pequenas terminações nervosas finais, 

bloqueando os estímulos nervosos de determinada área. Espera-se com esta revisão de 

literatura ressaltar a relevância do para a realização de icas de forma eficiente. 

Palavras-chave: Anatomia; Nervo Trigêmeo, Anestesia. 

Keywords: Anatomy; Trigeminal Nerve, Anesthesia. 
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DISSEMINAÇÃO DAS INFECÇÕES NOS ESPAÇOS FASCIAIS  

DISSEMINATION OF INFECTIONS IN THE FASCIAL SPACES 

 

MAIA, Priscilla¹;ALVARENGA, Alexandre Mascarenhas Lustosa de¹; SOUSA, 

Marianna Dias¹; BARBOSA, Rochelly Alves¹; SILVA, Juscelino Lopes da²  

 

¹ Acadêmicos do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – 

Facid/DeVry  

² Docente do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – Facid/DeVry 

(Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial)  

 

Os espaços fasciais da cabeça e do pescoço são as principais vias para a disseminação 

das infecções profundas. Falhas no reconhecimento e tratamento adequado das 

infecções dos espaços podem resultar em óbito devido à obstrução das vias aéreas ou 

mediastite. Na região maxilofacial, a fáscia de revestimento divide-se para formar os 

espaços submandibular, sublingual, mastigatório e parotídeo, sendo as principais vias 

para a disseminação dos processos inflamatórios. O presente estudo objetiva expor a 

relevância do conhecimento dos espaços fasciais, abordando as formas de disseminação, 

o diagnóstico e o tratamento das infecções. Trata-se de uma revisão sistemática de 

literatura em bancos de dados SCIELO e PUMED, tendo como critérios de inclusão 

artigos publicados entre 2011 a 2015, na área maxilofacial. Atualmente, a tomografia 

computadorizada é o exame mais utilizado na avaliação das infecções fasciais, 

fornecendo informações sobre a extensão do processo inflamatório e provável epicentro, 

diferenciando entre miosite, fascíte e abscesso. Além disso, a infecção de alguns 

espaços pode ocorrer com medidas dentro dos limites de normalidade. Por isso, deve-se 

sempre procurar outros sinais, como aumentos focais da espessura dos tecidos moles ou 

formação de abscesso e presença de corpos estranhos radiopacos. Pacientes com 

infecções dos espaços fasciais geralmente tem grande desconforto e incapacidade de 

ficarem imóveis, devido ao excesso de secreções, dificuldade respiratória e dor 

associada. Conclui-se que o estudo dos espaços fasciais é de extrema importância, já 

que o cirurgião dentista deve conhecer a anatomia desses espaços para melhor 

compreensão e utilização das técnicas necessárias para tratar os pacientes.  

 

Palavras-Chave: Espaços fasciais, infecções, Anatomia.  

Keywords: fascial spaces, infections, Anatomy. 

 

 

 

 

 

 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 27 

 

FALHAS NA TÉCNICA ANESTÉSICA DURANTE O BLOQUEIO DO NERVO 

ALVEOLAR INFERIOR  

Ívinna Marques Pereira FERREIRA; João Paulo Pereira BOIBA; Anderson da Silva dos 

ANJOS; Kariny Luz MOURA; Márcia Socorro da Costa BORBA. 

Introdução: O bloqueio do nervo alveolar inferior é a segunda técnica de injeção mais 

utilizada, perdendo apenas para técnica infiltrativa e provavelmente a mais importante 

na odontologia. As técnicas anestésicas para o nervo alveolar inferior possuem uma taxa 

significativa de insucesso na clínica diária, pois possui uma grande sensibilidade técnica 

devido às diretrizes para o local de penetração da agulha que podem causar o acesso não 

adequado do anestésico ao nervo, em consequência das variações anatômicas das 

estruturas de referência, e variações na posição do nervo e estruturas vizinhas. Objetivo: 

O objetivo deste trabalho é descrever as falhas no Bloqueio do Nervo Alveolar Inferior 

mais frequentes, enfatizando os fatores que implicam na efetivação da anestesia 

evidenciando a necessidade da atuação do cirurgiãodentista na visando o sucesso 

anestésico e correto diagnostico, afim de evitar possíveis lesões ao feixe nervoso. 

Metodologia: Pesquisa em literatura da área e artigos de banco de dados Scielo e Lilacs 

sobre o tema, utilizando os seguintes descritores: anestesia; nervo alveolar inferior; 

variações anatômicas, no período de 2000 a 2014. Resultados e Discussão: Na pratica 

odontológica, não é raro os pacientes relatarem que sentiram dor durante procedimentos 

realizados em região posterior de mandíbula. Dentre as possíveis causas dessas dores, 

frequentemente estão associadas às falhas anestésicas, que ocorrem em 15 a 20% dos 

casos. No entanto, a persistência de sensibilidade pode ser devido à presença, em 

determinadas regiões de variações anatômicas dos feixes nervosos, penetração da 

agulha, podendo também estar relacionadas ao uso de álcool ou narcóticos ou ainda 

podem estar associados ao medo e ansiedade do paciente. Quando há atuação cirúrgica 

nas regiões que não apresentam marcos confiáveis, ou seja, com a presença de 

alterações anatômicas, cuidados especiais devem ser tomados. Essas variações 

anatômicas em áreas a serem operadas podem causar problemas transoperatórios e 

complicações tardias, seja por anestesia ineficiente, alteração sensorial ou sangramento 

anormal. O cirurgião-dentista também deve avaliar os materiais utilizados durante a 

anestesia, e buscar tranquilizar o paciente no momento da injeção. Conclusão: O 

conhecimento dessas alterações é imprescindível para o cirurgião-dentista, visando o 

sucesso anestésico e a fim de evitar possíveis lesões aos feixes nervosos, edema e 

trismo. Sendo assim, conhecer os principais pontos que podem comprometer a correta 

execução da técnica contribui para que o cirurgião-dentista alcance uma anestesia 

satisfatória e atraumática, o que acarreta o uso de menor volume anestésico evitando 

possíveis problemas e trazendo um maior conforto ao paciente. 

Descritores: Anestesia local; Nervo Alveolar Inferior; Variação Anatômica. 
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REABILITAÇÃO APÓS CIRURGIA PRÉ-PROTÉTICA – RELATO DE CASO 

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

Raphael de Siqueira REGO, Marília da Cunha FONTENELE, José Danilo Andrade 

FILHO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

Email: thiagobrauna@hotmail.com  

Exostoses são lesões benignas, assintomáticas, comumente encontradas não região de 

pré-molares e molares, tendo maior prevalência na maxila e acometendo mais o sexo 

masculino. A mucosa sobrejacente apresenta-se alongada, podendo estar com coloração 

normal ou ulcerada, como resultado de traumas. Não há consenso quanto à etiologia, 

mas algumas causas postuladas incluem fatores genéticos, fatores ambientais, 

hiperfunção mastigatória e crescimento ósseo contínuo. O objetivo do trabalho é 

apresentar um relato de caso de uma cirurgia de exostose vestibular na região posterior 

de maxila com exodontias múltiplas em mandíbula e reabilitação protética. Paciente do 

sexo feminino, 37 anos de idade, compareceu ao Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) de Parnaíba com queixa de aumento de volume na região 

posterior de maxila em ambos os lados e intenção para o uso de prótese. Pela anamnese 

pôde-se constatar o fator genético associado, o exame físico mostrou uma área edêntula 

correspondente aos pré-molares e molares do lado direito, aumento de volume 

vestibular firme com base ampla sob uma mucosa levemente eritematosa, causado pelos 

contatos ocluais dos dentes antagonistas que sofreram extrusão em bloco. 

Radiograficamente observou-se um aumento da radiopacidade na região de pré-molares 

e molares bilateralmente. A cirurgia foi realizada na Clínica Escola de Odontologia da 

UESPI e optou-se pela exodontia dos elementos 45 ao 47 e secção da exostose. 

Posteriormente a paciente foi contra referenciada e reabilitada com prótese parcial 

removível. A cirurgia para restituição do contorno ósseo foi realizada sem 

complicações, possibilitando a reabilitação estética e funcional da paciente. Sendo então 

uma opção terapêutica sempre que adequadamente indicada. 

Palavras-chave: Exostose, reabilitação, cirurgia pré-protética 
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EXÉRESE DE GRANULOMA GRAVÍDICO: RELATO DE CASO 

 

Matheus Santos CARVALHO*; Alan Leandro Carvalho de FARIAS; Diogo Rêgo da 

SILVA; Robert Fortes FARIAS; Julio Cesar de Paulo CRAVINHOS.  

 

Granuloma piogênico (GP) é uma lesão de processo reacional hiperplásico não 

neoplásico, com componente vascular significativo, sendo originado em decorrência de 

um fator irritante local, trauma e/ou fatores hormonais. Tem maior incidência no sexo 

feminino, da segunda a quarta década de vida. São muito mais comuns na face 

vestibular da gengiva anterior da maxila, mas também podem ocorrer na face lingual, 

nos lábios e na mucosa jugal. Durante a gravidez, denomina-se granuloma gravídico 

(GG), no qual apresenta as mesmas características histopatológicas do GP, diferindo-se 

somente em relação ao seu desenvolvimento durante a gestação, o que estar relacionado 

ao aumento dos níveis hormonais femininos. Acomete a mulher em qualquer período 

gestacional, entretanto sua maior incidência é a partir do sétimo mês de gestação. O 

tratamento geralmente designado é a excisão cirúrgica conservadora, juntamente com 

remoção dos fatores irritativos locais ou apenas observacional, sendo que algumas 

destas lesões tendem a regressão espontânea após o parto. Entretanto, a taxa de recidiva 

é relativamente alta. O objetivo do presente trabalho é apresentar o caso de uma 

paciente do gênero feminino, 31 anos de idade, no terceiro mês de gestação, que se 

apresentou ao serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Universitário da 

UFPI com queixa de um aumento de volume na região do dente 38 e não procurou 

atendimento imediato. Relatou ainda que, apesar de indolor, apresentava hemorragia 

durante a escovação e dificuldade de higienização da área. A paciente foi submetida a 

procedimento de biópsia excisional, sob anestesia local e a peça cirúrgica encaminhada 

para análise histopatológica, onde foi chegado ao diagnóstico de GG. A mesma evoluiu 

bem no pós-operatório, atualmente encontra-se em acompanhamento e sem sinais de 

recidiva ou complicação. O GG pode apresentar uma evolução rápida e exarcerbada 

durante a gestação, em que se deve haver uma conduta adequada do profissional da 

odontologia para o estabelecimento de um diagnóstico preciso e tratamento eficiente.  

 

DESCRITORES: Cirurgia, Granuloma Piogênico, Gravidez. 
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ANALGESIA PREEMPTIVA EM EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES 

 

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. 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 cirúrgia de terceiro molar, dor, trismo, 

edema. 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.  

 

Palavras chave: Cirúrgia de terceiro molar, Dor, Trismo, Edema. 

 

AUTOR: Bruna de Oliveira NEGREIROS brunaneg@live.com  

CO-AUTORES: Wenton Gomes PEREIRA; Antonia Maciana Gomes dos SANTOS; 

Drielly Shamara Alves Fortes de MELO.  

ORIENTADOR: Jean de Pinho MENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 31 

 

CONDUTA PÓS-CIRÚRGICA EM EXODONTIA DE TERCEIRO MOLAR 

INFERIOR.  

 

Marcus Victor Vaz Soares CASTRO, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO, Humbelina 

Alves da SILVA, Lia Sávia da Silva MAPURUNGA, Maria Ângela Arêa Leão 

FERRAZ  

m_vvaz@hotmail.com 

  

Resumo:  

O pós-operatório é o estágio de consolidação do procedimento cirúrgico, nele podem ser 

evidenciados os possíveis traumas ocasionados no trans-operatório, como dor, edema, 

trismo e ressecamento de lábios. Para minimizar estes problemas devem ser 

estabelecidas abordagens que propiciem uma recuperação mais eficiente e equilibrada. 

O trabalho tem como objetivo a revisão da literatura referente aos procedimentos 

relevantes ao pós-cirúrgico de pacientes submetidos à exodontia de terceiros molares 

inferiores, através de artigos científicos dos últimos dez anos disponíveis nas bases de 

dados Google Acadêmico e Scielo. As referências utilizadas trazem à luz vias de 

contorno dos danos, como a terapêutica medicamentosa, utilizando antiinflamatórios 

não esteroidais (AINE) e corticoides na minimização da dor e do trismo e orientações ao 

paciente, como a maneira adequada de higiene, uso de compressas geladas para a 

redução do edema, tipo de alimentação recomendada e contraindicação de algumas 

condutas como exposição ao sol e prática de exercícios físicos. Pôde-se então concluir 

que as diretrizes fornecidas pelo cirurgião dentista para a fase pós-operatória é 

determinante para o sucesso cirúrgico, evitando possíveis complicações. Ressalta-se que 

o profissional deve estar apto para selecionar as condutas para cada caso analisando 

suas peculiaridades, em vista das características e contraindicações que cada medida 

possui individualmente, principalmente no que diz respeito à abordagem farmacológica. 

 

Palavras chave: Cirurgia Bucal, Dente Serotino, Condutas na Prática dos Dentistas. 
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ADMINISTRAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DE GLICOCORTICOIDES EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES 

 

Beatriz Pietra Aguiar de PAIVA*; Vinícius da Silva CAETANO; Ítalo José Zacarias 

PORTELA; Ayrton Galvão de Araújo JUNIOR; Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ.  

 

INTRODUÇÃO: A cirurgia de exodontia de terceiro molar é um procedimento invasivo 

que pode causar injúria tecidual, edema, dor e trismo. Os glicocorticoides, 

antiinflamatórios esteróides, prescritos antes do procedimento cirúrgico podem 

minimizar esses efeitos, visando um melhor momento pós-cirúrgico. OBJETIVO: 

Analisar as reações benéficas e adversas do uso dos glicocorticoides no pré-operatório 

em exodontia de terceiros molares. METODOLOGIA: Revisão bibliográfica, utilizando 

como fonte de pesquisa os bancos de dados Scielo e Pubmed, referente ao período de 

2011 a 2013 publicados em inglês e português, com os descritores: cirurgia bucal; dente 

serotino; glicocorticoides. DISCUSSÃO: A extração de terceiros molares assume 

importância no cenário odontológico devido alto grau de impactação desse elemento 

dentário. Para minimizar efeitos indesejáveis como edema, rubor e limitação na abertura 

da boca, a prescrição de glicocorticoides está sendo indicada. Estes inibem a síntese de 

ácido araquidônico, induzindo assim, a não formação de prostaglandinas, que por sua 

vez, desempenham a função de mediadoras químicos da inflamação. Em contra partida, 

os corticosteroides apresentam uso clínico limitado devido seus efeitos adversos como a 

imunodepressão causada pelo desequilíbrio do eixo hipófise-hipotálamo-adrenal. 

CONCLUSÃO: Apesar da grande aplicabilidade e do uso difundido dos 

glicocorticoides dentro do âmbito odontológico, é necessário um planejamento 

criterioso dos momentos pré e pós-operatório, a fim de minimizar os efeitos 

indesejáveis do fármaco.  

 

Descritores: cirurgia bucal; dente serotino; glicocorticoides 
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ENXERTO DO CORPO ADIPOSO DA BOCHECHA (BOLA DE BICHAT) NO 

FECHAMENTO DE FÍSTULA BUCO–SINUSAL. 

 

Mágnum Oliveira Castro*; Júlio Neto Souto Batista; Ruan de Sousa Viana; Francisco 

de Sousa Costa Júnior; Maria Cândida de Almeida Lopes.  

 

A comunicação buco-sinusal e, consequentemente, a fístula buco–sinusal consiste em 

um estado patológico no qual as cavidades orais e antrais mantêm uma comunicação 

permanente, através de uma fístula, pois 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, não interferir na profundidade do sulco vestibular. Paciente M.L.O.M, 

feminino, 61 anos, casada, procurou o ambulatório do Hospital Getúlio Vargas 

relatando mudança na voz e halitose. Exame clínico observou-se na região referente ao 

primeiro molar superior esquerdo, depressão com alteração na cor da mucosa e, 

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

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.  

 

DeCS: sinusite, maxilar, corpo adiposo e fístula. 
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FÍSTULA BUCO NASAL: RELATO DE CASO 

 

Luis Paulo da Silva DIAS1, Francisco Yuri Carneiro do NASCIMENTO 2, João 

Marques Mendes NETO 3,Jean de Pinho MENDES4, Darklilson Pereira SANTOS 5  

 

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI1, 

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI2, 

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI3, 

Professor do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI4, 

Professor do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piaui - UESPI5.  

 

Introdução: A face, devido sua localização anatômica, está mais sujeita ao traumatismo. 

Os traumas faciais ocupam papel de destaque nos atendimentos emergenciais dos 

hospitais de referência. Geralmente essas fraturas estão associadas aos acidentes de 

trânsitos e brigas domesticas, acometendo mais frequentemente pessoas jovens do sexo 

masculino de 20 a 29 anos. Dentre as fraturas faciais, 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. Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar 

um relato de caso de fístula buco nasal, mostrando a técnica de incisões parassagitais 

como a mais apropriada. Relato de Caso: Um paciente do gênero masculino, 25 anos de 

idade, 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. Essa fístula causava 

incômodo ao paciente devido a 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 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 a eficácia do tratamento. Conclusão: o fechamento de fistulas buco nasais 

promove um retorno adequado das funções do sistema estomatognático.  

 

Palavras- chave: fístula; traumatologia; fraturas ósseas. 
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COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS APÓS A EXODONTIA DO TERCEIRO 

MOLAR  

 

Francisco Gabriel Bezerra Silva MONTEIRO*1, Arthur Gomes LEITE¹, Aessio Freire 

da SILVA Filho¹, José Italo Facundes da SILVA¹, Eliana Campêlo LAGO2. 

  

1 Graduandos em Bacharelado em Odontotologia - Odontologia da Faculdade Integral 

Diferencial- FACID DEVRY-PI.  

2 Doutora em Biotecnologia. Cirurgiã-dentista e Enfermeira. Coordenadora do 

Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família do Centro Universitário – 

UNINOVAFAPI. Professora da graduação de Enfermagem da Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA e Professora da graduação de Odontologia da Faculdade Integral 

Diferencial- FACID DEVRY-PI, Brasil. E-mail: elianalago@ig.com.br.  

 

Resumo  

A cirurgia de extração dos terceiros molares é uma das mais frequentes entre cirurgiões 

buco-maxilofaciais, realizadas no próprio consultório sem necessidade de um grande 

aparato instrumental, na qual é feita de maneira rápida e precisa sem provocar muitas 

complicações pós-operatória, entretanto, algumas complicações pós-cirúrgicas como 

trismo, abcessos, edema, alveolites, comunicações buco sinusais, fraturas (dentes 

vizinhos, tuberosidade da maxila e mandíbula) e parestesia podem ocorrer devido a um 

mau planejamento, falta de conhecimento do cirurgião, técnicas, instrumentais 

inadequados e descuido a respeito das orientações ao paciente. O objetivo do trabalho é 

apresentar as principais complicações pós-cirúrgicas relacionadas à exodontia. Trata-se 

de uma revisão sistemática da literatura em bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed, 

tendo como critérios de inclusão artigos publicados no recorte temporal de 2010 a 2015, 

associando complicações pós-cirúrgicas e exodontia do terceiro molar, em português e 

com os seguintes descritores: exodontia, complicações, terceiro molar. Através deste 

estudo, foi concluído que as complicações mais frequentes são: trismo, abcessos, 

edema, alveolites, comunicações buco sinusais, fratura de dentes vizinhos, fratura de 

mandíbula ou da tuberosidade da maxila e parestesia. Também foi observado que é 

necessário a um cirurgião dentista um conhecimento básico sobre anatomia oral e sobre 

cirurgia, assim como um bom planejamento para a realização da exodontia são fatores 

essenciais para obter sucesso na cirurgia.  

 

Descritores: exodontia; complicações; terceiro molar; 
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MECANISMO DE AÇÃO DOS GLICOCORTICOIDES E SUA IMPORTÂNCIA 

CLÍNICA. 

*Ayrton Galvão de Araujo JUNIOR; I’talo José Zacarias PORTELA; Ageu Lima da 

COSTA; Guilherme Henrique Alves da FONSECA. 

Orientadora: Sylvana Thereza de Castro Pires REBELO. 

INTRODUÇÃO: Os glicocorticoides são hormônios sintéticos que possuem uma 

extensa atividade anti-inflamatória, por esse motivo, possuem um vasto leque de uso 

clínico. São indicados para o controle de alterações autoimunes, no controle da 

inflamação pós-operatória e em procedimentos endodônticos. OBJETIVOS: Analisar o 

mecanismo de ação dos glicocorticoides e seus efeitos benéficos na prática clínica. 

MÉTODOS: Revisão de literatura, utilizando como fonte de pesquisa o banco de dados 

Scielo, referente ao período de 2010 a 2013 publicados em português e espanhol, com 

os descritores: glucocorticoide; analgesia e inflamação. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os glicocorticoides ou anti-inflamatórios esteroidais são usados na 

prática clínica devido ao seu aspecto anti-inflamatório a mais de 60 anos. Contudo, 

ainda não são muito difundidos na odontologia, não pela carência de situações, mas pela 

falta de familiaridade dos cirurgiões-dentistas. Os anti-inflamatórios esteroidais são 

hormônios sintéticos que simulam a ação do cortisol endógeno secretado pela 

suprarrenal. Seu mecanismo de ação envolve a inibição da enzima fosfolipase A2 e a 

consequente diminuição da produção do ácido araquidônico. Dessa forma, haverá uma 

diminuição dos mediadores pró-inflamatórios (prostaciclinas, prostaglandinas e 

leucotrienos). São indicados no controle de processos infecciosos, trauma pós-cirúrgico, 

ulcerações autoimunes, gengivite descamativa, procedimentos endodônticos e artrite da 

articulação temporomandibular. CONCLUSÃO: Esses fármacos possuem uma ação 

muito importante na prática odontológica. Um planejamento minucioso é necessário, a 

fim de promover uma ação mais eficaz e um maior conforto para o paciente no 

momento posterior aos procedimentos.  

PALAVRAS-CHAVE: glucocorticoide; inflamação; analgesia. 
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FECHAMENTO DE FÍSTULA BUCO-SINUSAL COM RETALHO DA BOLA 

ADIPOSA DE BICHAT. 

 

Matheus Santos CARVALHO*; Brunna da Silva FIRMINO; Patrick Parry 

CARNEIRO; Humbelina Alves da SILVA; Alan Leandro Carvalho de FARIAS. 

 

A comunicação com ou sem fístula buco-sinusal se caracteriza por proporcionar um 

acesso direto do seio maxilar com a cavidade oral. É ocasionada geralmente por 

compreender casos de fraturas de tábuas ósseas ou complicações durante extrações 

dentárias na região maxilar posterior, cujas raízes possuem grande proximidade com o 

assoalho do seio. Os dentes superiores envolvidos normalmente são os molares, 

principalmente os primeiros molares. Existem vários métodos para o tratamento das 

fístulas buco-sinusais relatados na literatura, dentre eles pode-se destacar o 

deslizamento do retalho vestibular e palatino, uso de enxertos ósseos, utilização de 

materiais aloplásticos ou o uso de bola adiposa de Bichat. O objetivo primário do 

tratamento é prevenir a contaminação do seio maxilar por microrganismos exógenos 

oriundos da cavidade bucal e posterior sinusite maxilar. O objetivo do presente trabalho 

é relatar um caso de um paciente de 32 anos que compareceu a uma unidade básica de 

saúde no município de Sobral, com histórico de exodontia traumática na região do dente 

26, a qual não havia cicatrizado. Após exame clínico e de imagem chegou-se ao 

diagnóstico de fístula buco-sinusal e que foi tratado sob anestesia local através do 

fechamento cirúrgico com bola adiposa de Bichat. As fístulas buco-sinusais são 

complicações pós-operatórias relativamente frequentes, portanto o cirurgião dentista 

deve lançar mão de planeamento cirúrgico adequado, no intuito da prevenção e ter 

conhecimento técnico-científico para um correto diagnóstico e tratamento destas 

injúrias. 

 

DESCRITORES: Cirurgia, Seio-Maxilar, Fístula 
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OSTEOMIELITE MANDIBULAR POR FALHA EM SISTEMA DE FIXAÇÃO: 

RELATO DE CASO.  

Alan Leandro Carvalho de FARIAS; Diogo Rêgo da SILVA; Walter Leal de MOURA; 

Renato da Costa RIBEIRO; Carlos Eduardo Mendonça BATISTA. 

A mandíbula é um osso único localizado no terço inferior da face e é composta pelos 

processos coronóide, alveolar, que aloja os dentes mandibulares, corpo, sínfise, ramo, 

côndilo e ângulo da mandíbula. É o único osso móvel da face. Devido a essa 

mobilidade, uma fratura mandibular dificilmente passará despercebida, pois os 

movimentos mastigatórios, fonatórios e até mesmo os respiratórios causam dor, 

havendo, muitas vezes, assimetria facial associada. Ocupa o segundo lugar entre as 

fraturas faciais mais frequentes. As principais causas dessas fraturas são os acidentes 

motociclísticos e as agressões físicas. A evolução das técnicas de fixação das fraturas 

mandibulares consiste na substituição dos fios de aço (semi-rígido) pela fixação interna 

rígida (com miniplacas de titânio), que permite uma restauração funcional precoce. Para 

o tratamento destas, devem-se seguir princípios e protocolos estabelecidos na literatura 

atual, pois quando não diagnosticadas ou tratadas de forma adequada, essas lesões 

podem levar a graves sequelas, tanto estéticas quanto funcionais. Em vista destes 

argumentos, o presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de um paciente 

M.A.P.G., 46 anos, normossistêmico que procurou o serviço de Cirurgia Buco-

MaxiloFacial do Hospital Univerxitário da UFPI, com a queixa “quebrei o queixo e 

agora sai secreção”. O mesmo havia sofrido trauma em mandíbula e tinha sido tratado 

em outro serviço através de redução aberta e instalação de meios de fixação rígida. Ao 

exame clínico e de imagem foi constatada falha no sistema de fixação utilizada e o 

mesmo evoluiu com quadro de osteomielite mandibular. O tratamento instituído foi a 

remoção do sistema de fixação e instalação de dispositivo de reconstrução de 2.4mm 

através de acesso transcervical, sob anestesia geral, associado a terapia antibiótica 

intravenosa. O paciente encontra-se em acompanhamento e sem sinais de complicações. 

O diagnóstico adequado e seleção individualizada do tipo de tratamento das fraturas 

mandibulares são imprescindíveis ao sucesso do caso. No entanto, não elimina 

complicações e por este motivo o cirurgião deve lançar mão de medidas preventivas e 

estar apto a solucionar estas complicações. 

Descritores: Osteomielite; Mandíbula; Fratura; Buco-Maxilo. 
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OSTEOQUIMIONECROSE MAXILAR INDUZIDA POR ALENDRONATO: 

RELATO DE CASO 

João Marques Mendes NETO; Walter Leal de MOURA; Alan Leandro Carvalho de 

FARIAS; Jhoonatarraty Fonseca de SENA; Thaís Cristina de Araújo MOREIRA. 

A osteonecrose dos ossos maxilares relacionada ao uso contínuo dos bisfosfonatos (BF) 

é uma complicação do tratamento de pacientes com doenças como a osteoporose e as 

lesões ósseas dos mielomas múltiplos e do câncer de mama e próstata. Os mais recentes 

BF nitrogenados têm grande potência e melhor seletividade e, os mais comumente 

usados são alendronato, risedronato, ibandronato, pamidronato e zoledronato, por seus 

efeitos inibidores da reabsorção óssea mediada por osteoclastos. Clinicamente 

apresenta-se como ulcerações na mucosa oral, com exposição do osso subjacente e 

sintomatologia dolorosa. Embora possa ser espontânea, os procedimentos invasivos 

relacionados com procedimentos odontológicos tais como as extrações dentárias e 

cirurgias com manipulação óssea tem papel relevante no seu desencadeamento. Além 

disso, infecções dentárias e doença periodontal são relatadas como principais fatores de 

risco para o desenvolvimento destas injúrias. Apresenta um tratamento desafiador para o 

cirurgião e requer atenção multidisciplinar. Em vista destes argumentos, o presente 

trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente de iniciais N.M.R.S, 60 anos 

de idade, portadora de osteoporose, fazendo uso contínuo de alendronato de sódio para 

tratamento desta. A paciente chegou ao serviço de CTBMF do Hospital Universitário-

UFPI com a queixa de “ferida na boca”, após realização de exodontia em região 

posterior da maxila. Após exame clínico e de imagem, chegou-se ao diagnóstico de 

osteoquimionecrose por BF e a mesma foi submetida à procedimento de 

sequestrostomia sob anestesia local, onde evoluiu bem e sem sinais de recidiva ou 

complicações até o presente momento. A osteonecrose dos maxilares por BF vem se 

tornando mais presente na clínica odontológica, acompanhando o envelhecimento 

populacional que a sociedade moderna vem sofrendo, sendo assim o cirurgião-dentista 

deve deter conhecimento técnico-científico para a condução ideal destes casos. 

Descritores: Osteonecrose,bifosfonatos,alendronato. 
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CIRURGIA DE DENTES SUPRANUMERÁRIOS: UM RETORNO SOCIAL 

OFERECIDO PELA CLÍNICA INTEGRADA II DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PIAUÍ. 

 

Francisco Yuri Carneiro do NASCIMENTO; Thiago de Souza BRAÚNA; Marília da 

Cunha FONTENELE; João Marques Mendes NETO; Darklilson Pereira SANTOS.  

 

Introdução: Os dentes supranumerários são considerados uma desordem ou anomalia 

numérica. Podem se encontrar retidos parcialmente ou totalmente no interior do osso, 

contendo o saco pericoronário íntegro ou não. Esses dentes são mais frequentes na 

maxila e acometemmais os homens, já na mandíbula a prevalência se dá na região de 

pré-molares, sendo geralmente identificados nos exames radiográficos de rotina. O 

cirurgião deve considerar o momento ideal para realizar a cirurgia, avaliando 

criteriosamente alguns fatores locais e sistêmicos.As universidades públicas têm 

compromissos com problemas e desafios sociais, ambos devem coexistir e o retorno 

social deve ser uma das principais metas das universidades.Objetivo: Apresentar um 

caso clínico, enfatizando a seleção do momento apropriado para realizar a cirurgia e o 

retorno social que o curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí-UESPI 

oferece.Relato de caso: Pacientecom desconforto na região da tabua óssea lingual, entre 

os elementos 34 e 35. Após exameclínico e radiográfico (Radiografia Panorâmica 

eTécnica de Clark), foi diagnosticado um elemento dentário supranumerário. O plano de 

tratamento consistiu na remoção cirúrgica do elemento.O acompanhamento pós-

operatório mostrou eficácia no tratamento. Conclusão: A realização de cirurgia de 

dentes supranumerários pode prevenir ou evitar complicações decorrentes desses dentes 

e quando esta é realizada numa Clínica Escola, fornece um retorno social, 

proporcionando melhora na qualidade de vida dos usuários.  

 

Palavra-chave: dente impactado; cirurgia ambulatorial; cirurgia bucal; retorno social. 
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CIRURGIA ORTOGNÁTICA E SEUS ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E 

ESTÉTICOS  

 
1 Mariana Ingridh de Oliveira GUIMARÃES  
2 Manoel Vieira do Nascimento JÚNIOR  
3 Natrícia Sousa DINIZ  
4 Paola Sthefanie Gonçalves de CALDAS  
5 Darklilson PEREIRA-SANTOS 

 

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI1  

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI2  

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI3  

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI4  

Professor do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piaui - UESPI5  

 

Introdução: A cirurgia ortognática é o ramo da cirurgia buco-maxilo facial que trata da 

correção cirúrgica das deformidades dentofaciais. Em associação com o tratamento 

ortodôntico, ela permite uma correta solução das maloclusões e das alterações faciais. 

Nesse sentido, a conduta de tratamento visa atender à harmonia facial e à dentária, à 

oclusão funcional e à saúde das estruturas orofaciais. A sua importância encontra-se não 

só na correção da oclusão, mas também da estética facial. Isto significa que os aspectos 

psicossociais estão diretamente relacionados a este tipo de tratamento, pois a aparência 

facial influencia a formação da imagem corporal, da identidade e da auto-estima. 

Objetivos: Evidenciar a importante repercussão gerada na vida pessoal e social do 

paciente submetido à cirurgia ortognática, abordando a influência das mudanças faciais 

e a correção estética na qualidade de vida do indivíduo. Metodologia: Foi realizada uma 

revisão da literatura, referente a artigos científicos pesquisados no banco de dados 

SciELO com descritores “cirurgia ortognática”, “deformidades dentofaciais” e “impacto 

psicossocial”, nos idiomas de português e inglês publicados entre 2003 a 2014. 

Resultado: As técnicas cirúrgicas ortognáticas e seu impacto psicossocial comprovam 

os benefícios obtidos com o resultado da sua realização, incluindo aumento da 

autoestima e melhor convívio social. A deformidade facial, com potencial psicológico e 

social destrutivo, além de influenciar a autoconfiança dos pacientes, interfere também 

nos relacionamentos externos, resultando em desvantagens sociais e psicológicas. Sendo 

assim, o processo de reparação da deformidade dentofacial, que envolve aspectos 

técnicos e psicossociais, necessita da cooperação do paciente e exige do profissional 

uma conduta integradora no trabalho em equipe multiprofissional. Conclusão: A 

cirurgia ortognática é capaz de satisfazer tanto o aspecto funcional quanto à estética de 

portadores de deformidades dentofaciais. Com isso, esse procedimento melhora a 

qualidade de vida dos pacientes, aumentando a autoestima, sendo muito importante, 

portanto, no quesito psicossocial.  

 

Palavras chave: Cirurgia ortognática; deformidades dentofacias; impacto psicossocial 
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COLAGEM DE FRAGMENTO DENTAL USANDO GUIA DE SILICONA: 

RELATO DE CASO 

 

Marta Maria Alves PEREIRA¹, Felipe Gonçalves LEAL¹, Markelane Santana SILVA², 

Suyanne Rauanne Leal BANDEIRA³, Raimundo Rosendo Prado JÚNIOR4 

 

¹ Aluno de graduação, Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: marta-

map@hotmail.com 

² Aluna de mestrado, Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

3 Aluna de graduação, Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 

4 Professor Associado, Universidade Federal do Piauí 

 

INTRODUÇÃO: O traumatismo é um dos principais problemas de saúde bucal na 

população jovem, visto que sua incidência tem ultrapassado a de doenças como a cárie 

dental e doença periodontal. O sexo masculino é mais afetado que o feminino e os 

fatores de risco comumente associados são: overjet pronunciado, selamento labial 

incompetente, protrusão dos incisivos superiores e obesidade. A fratura coronária pode 

afetar o aspecto psicossocial de crianças, pois ficam insatisfeitas com a aparência de 

seus dentes anteriores e podem ter dificuldades para morder alimentos e pronunciar 

algumas palavras. Há também um impacto na qualidade de vida do paciente, devido à 

perda funcional e estética, colaborando para a geração de problemas psicossociais. 

OBJETIVOS: Relatar um caso clínico envolvendo traumatismo dentário na dentição 

permanente jovem, em que foi mantido o remanescente dental para manter estética e 

função, essenciais durante a fase de crescimento e desenvolvimento ósseo do paciente. 

RELATO DE CASO: Paciente do gênero masculino, 12 anos, procurou a clínica escola 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI) para tratamento odontológico relatando fratura 

nos incisivos centrais superiores decorrente de um acidente durante práticas esportivas. 

Imediatamente após o acidente, o paciente foi atendido e medicado no posto de saúde 

mais próximo, porém, com menos de 24h após o atendimento, o paciente ainda 

queixava-se de desconforto no lábio superior que, ao ser inspecionado pela mãe da 

criança, apresentou os fragmentos dos dentes traumatizados retidos. O exame clínico e 

radiográfico evidenciou trauma em nível de dentina nos dentes 11 e 21 sem exposição 

pulpar. A abordagem selecionada para executar o plano de tratamento adequado ao 

paciente, foi a colagem dos fragmentos usando guia de silicona confeccionada a partir 

de um modelo de gesso obtido para intervenções ortodônticas realizado pelo paciente 

antes do acidente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tratamento realizado viabilizou a 

manutenção dos remanescentes dentários na cavidade bucal, evidenciando a importância 

de tratamentos minimamente invasivos, uma vez que a perda precoce desses fragmentos 

implicaria graves consequências estéticas e sequelas emocionais e psicológicas, 

provocando um impacto negativo na qualidade de vida do paciente . 

 

DESCRITORES: Traumatismos dentários; Condutas terapêuticas; Fraturas dos dentes; 
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TOXINA BOLULÍNICA NA ODONTOLOGIA: UMA ALTERNATIVA 

PARA CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL 

 

Ariane do Rêgo ABREU*; Marlus da Silva PEDROSA; Núbia Alves de SOUSA; 

Mariana Soares FIGUEIREDO; Maria Cristina Carvalho de Almendra FREITAS 

arianne.abreu@hotmail.com 

 

A procura pela estética na Odontologia faz com que diferentes tratamentos surjam com 

o intuito de proporcionar melhorias ao paciente. Um tópico importante nos últimos anos 

tem sido a integração do uso da toxina botulínica no consultório odontológico. Em 

poucos anos a toxina botulínica vem proporcionando correção na assimetria facial, 

mantendo o foco no tratamento de pacientes que possuem sorriso gengival. Esta toxina 

atua aderindo à proteína sinaptosômica e inibindo a liberação de acetilcolina, impedindo 

a contração muscular. Além de ser um tratamento paliativo minimamente invasivo, é 

reversível. A aplicação da toxina botulínica, em comparação aos procedimentos 

cirúrgicos, é uma alternativa menos invasiva, rápida, eficaz e que produz resultados 

harmônicos e agradáveis quando aplicada em músculos alvos (elevador do lábio 

superior e da asa do nariz e zigomáticos maior e menor), respeitando a dose apropriada 

e o tipo de sorriso. Apesar destas vantagens, pode estar associada a algumas 

complicações como dor, hematoma, infecção e edema no local da injeção, disfonia, 

disfagia, ptose ou alongamento do lábio superior e assimetria do sorriso. Além disso, 

apresenta-se com efeito temporário na correção do sorriso gengival. O objetivo deste 

trabalho de revisão literária é discorrer sobre o tratamento com toxina botulínica na 

correção do sorriso gengival, com intuito de informar o paciente uma alternativa de 

tratamento para sua condição. Para tal, foram levantadas informações relacionadas ao 

tema em artigos no período de 2011 a 2015 nas principais bases de literatura científica 

(Bireme, Scielo e LILACS), utilizando os seguintes descritores: toxina botulínica, 

estética, sorriso gengival. Conclui-se que apesar da injeção da toxina botulínica ser uma 

técnica minimamente invasiva e com bons resultados para correção de sorriso gengival, 

o cirurgião-dentista deve estar atento em relação à posologia, precisão da técnica, 

localização da puntura e contraindicações, e informar o paciente sobretudo quanto às 

limitações deste tipo de tratamento. 

 

Descritores: Toxina Botulínica, Estética, Sorriso Gengival. 
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FLUOROSE DENTÁRIA: ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA 

RECUPERAÇÃO ESTÉTICA 

 

Rackel Roseline da Silva HOLANDA1, Maria Nayrana Gomes FURTADO¹, Lucas 

Henrique Aragão da LUZ¹, Francisco Gabriel Bezerra Silva MONTEIRO¹, Eliana 

Câmpelo LAGO2.  

 

1 Alunos de graduação, Faculdade Integral Diferencial – DeVry – Teresina Piauí.  

2 Orientadora, Doutora em Biotecnologia. Cirurgiã-dentista e Enfermeira. Coordenadora 

do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família do Centro Universitário – 

UNINOVAFAPI. Professora da graduação de Enfermagem da Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA e Professora da graduação de Odontologia da Faculdade Integral 

Diferencial- FACID DEVRY -PI, Brasil.  

 

RESUMO  

A fluorose é tida como a alteração do esmalte dentário relacionada ao excesso de 

ingestão de flúor na época da formação dos dentes. Sua principal característica é 

alteração na cor do esmalte, assumindo pequenas manchas ou linhas brancas de forma 

simétricas, influenciando na aparência estética e harmonia facial, repercutindo 

negativamente na autoestima dos indivíduos. Este estudo tem como objetivo realizar 

uma revisão de literatura sobre a fluorose, suas características intrabucais e tratamento. 

Foram estudadas diferentes e atuais técnicas de tratamento, visando à recuperação da 

estética dentária. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura em bancos de dados 

eletrônicos, como: SCIELO, LILACS, PUBMED, utilizando artigos publicados no 

recorte temporal de 2009 a 2015. Foram usados os descritores: fluorose dentária, 

estética, esmalte, clareamento dental. O primeiro tratamento foi realizado a 

microabrasão com ácido fosfórico, que retira manchas intrínsecas através de um mínimo 

desgaste superficial do esmalte. No segundo, adotou-se o clareamento exógeno com 

peróxido de carbamida, que consiste na limpeza externa dos dentes, isolando a área 

gengival devido ao uso de substâncias cáusticas aos tecidos moles. As diferentes 

abordagens terapêuticas tem como objetivo mostrar o restabelecimento da estética 

facial.  

 

Palavras-chaves: Fluorose dentária. Estética. Esmalte. Clareamento dental 
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A IMPORTÂNCIA DO AMÁLGAMA DE PRATA NA ODONTOLOGIA 

 

Jayara Nunes de SIQUEIRA Yvina Karine Parente CARNEIRO Viviane Arruda de 

CASTRO Celiane Mary Carneiro TAPETY.  

 

O amálgama dentário tem sido um eficiente material restaurador a mais de 180 anos. 

Um de seus componentes é o mercúrio (Hg), cuja utilização tem sofrido algumas 

restrições devido à sua alta toxicidade e persistência na atmosfera. O objetivo deste 

estudo é discutir através dos debates atuais dentre os defensores e acusadores do 

amálgama sobre sua efetividade ou prejuízo na Odontologia. Para tal foi feita uma 

revisão de literatura utilizando as palavras chave “amalgam dental”, “restorations” e 

“mercury” nas bases Pubmed e Scielo. Sendo encontrados 32 artigos dos últimos 10 

anos e selecionados 15. A literatura nos mostra uma grande discussão a respeito da 

utilização ou não do amálgama, sendo este proibido, nos dias atuais, em alguns países e 

estados no Brasil. Além de mais acessível, o amálgama possui uma sobrevida excelente, 

técnica operatória menos sensível aos fluidos e à higiene do paciente, tem alta 

resistência e é auto-selante. Existem na literatura o efeito legítimo do Hg sobre a saúde 

do ser humano, sendo um elemento efetivamente tóxico quando não manipulado de 

forma adequada, podendo causar graves sequelas físicas e neurológicas. Porém a 

literatura também demonstra que a liberação daquele relacionada às restaurações é 

mínima se comparada ao, por exemplo, ingerido na alimentação. Cientes do seu 

benefício, uma vez que manipulados e descartados corretamente e bem indicados, o 

amálgama continua exercendo papel de fundamental importância na clínica 

odontológica. 
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DESGASTE SELETIVO E PROCEDIMENTO RESTAURADOR DIRETO 

COMO PARTE DE REMODELAÇÃO ESTÉTICO-FUNCIONAL EM DENTES 

ANTERIORES- RELATO DE CASO CLÍNICO 

Viviane Arruda de CASTRO; Jayara Nunes de SIQUEIRA; Yvina Karine Parente 

CARNEIRO; Celiane Mary Carneiro TAPETY. 

A procura por procedimentos odontológicos para resolução de problemas estéticos 

relacionados à forma, textura, cor e proporção dos dentes é cada vez mais comum. 

Nesse aspecto, tratamentos através da reanatomização ou plástica dental têm tido grande 

ascensão devido ao uso de materiais restauradores diretos de excelência estética e 

funcional, como os sistemas adesivos e resinas compostas. O presente trabalho tem 

como objetivo apresentar, através de um caso clínico, a associação de desgaste seletivo 

e procedimento restaurador direto com o intuito de reestabelecer a função e estética do 

sorriso ao paciente. Paciente, Y.C, 21 anos, normossistêmico, do sexo feminino, 

procurou o Grupo de Estudos em Dentística (GED) da UFC/Sobral queixando-se da 

giroversão dos elementos dentais 23 e 33. Após anamnese, exame clínico e radiográfico 

foi verificado algumas desarmonias estéticas além da queixa da paciente. Após 

aceitação da paciente o plano de tratamento consistiu de: desgaste seletivo nos 

elementos 23,31,32,33,41,42 e procedimento restaurador direto nos elementos 

11,12,21,22,23,33,42. Assim, foi realizada moldagem para obtenção de modelos de 

estudo e de trabalho, montagem em articulador semi-ajustável, enceramento diagnóstico 

e clareamento dental externo clínico/caseiro. No procedimento utilizou-se as resinas 

Filtek Z350 XT - 3M ESPE®. Ao final do tratamento concluiu-se que o 

reestabelecimento estético-funcional do sorriso do paciente exerceu um efeito positivo 

sobre a autoestima do mesmo. 

Descritores: Desgaste seletivo; restaurações diretas; remodelação estética. 
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USO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO EM RECONSTRUÇÃO CORONÁRIA 

DE ÁREA ESTÉTICA: RELATO DE CASO. 

 

Paulo Henrique Viana PINTO; Illana Íris de Carvalho ARAÚJO; Mariana da Silva 

Corrêa NOLÊTO; Sávio Moita MARQUES; Júlio César Mendes Bezerra FILHO.  

 

Os avanços na terapia endodôntica viabilizaram a permanência de dentes despolpados 

na cavidade bucal, embora sujeitos à fratura devido ao aumento de sua friabilidade e 

diminuição do mecanismo de pressorrecepção. Na ocorrência de grandes destruições 

coronárias a utilização de pinos intrarradiculares pré-fabricados possibilita retenção 

adicional à técnica restauradora. O objetivo deste trabalho é relatar um caso em que 

utilizou-se pinos de fibra de vidro visando proporcionar condições biomecânicas 

necessárias para realização de procedimento restaurador estético. Foi atendido na 

Disciplina de Dentística Restauradora II da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) um 

paciente de 17 anos do gênero masculino, normosistêmico, queixando-se de 

“necessidade de tratamento endodôntico” no dente 21. O exame clínico e radiográfico 

revelou intervenção endodôntica prévia e fratura coronária Classe IV. O tratamento 

proposto e aceito pela paciente por meio de um termo de consentimento foi a realização 

do tratamento endodôntico do dente 21, seguido de restauração Classe IV com Resina 

Composta com reforço de pino intrarradicular de fibra de vidro. Feita anamnese e 

exame clínico, removeu-se o selamento provisório de Cimento de Ionômero de Vidro. 

Realizou-se o preparo do conduto com broca de Largo e Peeso com o propósito de 

deixar no mínimo 04 mm de material obturador no canal radicular. Feito o teste e 

preparo do pino e do canal radicular, iniciou-se a reconstrução do elemento 21. Embora 

o paciente e seus familiares tenham demonstrado satisfação ao término do 

procedimento, observou-se em uma segunda sessão a necessidade de confeccionar 

faceta direta com resina composta. Os resultados clínicos e radiográficos foram 

satisfatórios. Desta forma, conclui-se que os aspectos biomecânicos e clínicos do pino 

intrarradicular de fibra de vidro respondeu as demandas funcionais e estéticas do 

paciente, seus familiares e equipe profissional.  

 

Descritores: Pinos dentários, Estética dentária, Endodontia, Dentística. 
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USO DO SMILE LITE E CAPTURE NO MAPEAMENTO DA COR EM 

RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS 

 

Ana Vitória Gomes de CAMPOS¹; Fernanda de Lima FONSECA¹; Izabella Noleto de 

SÁ¹; Stella de Noronha Campos MENDES².  

 

¹Alunas de graduação, Universidade Federal do Piauí 

²Professora Doutora, Universidade Federal do Piauí 

 

A seleção de cor para restaurações estéticas é um passo delicado, pois além de 

policromáticos, os dentes possuem características ópticas complexas. A cor dos dentes 

possui 3 dimensões: matiz; croma e valor. Ainda, diversos elementos podem influenciar 

a percepção da cor, como a intensidade e qualidade da luz ambiente. Por ser muito 

subjetiva, a seleção da cor é um desafio, propiciando equívocos na confecção de 

restaurações estéticas. Entretanto, quando realizada com auxílio de equipamentos 

específicos, como o Smile Lite e Capture, essa etapa é facilitada, pois estes mimetizam 

a luz natural do dia, independente das condições luminosas externas ou hora. O objetivo 

deste trabalho é evidenciar precisão do mapeamento da cor feito com auxílio de diodos 

transmissores de luz associados ao filtro de polarização. Foram feitas de fotos de 4 

alunas voluntárias, com Smile Lite e Capture (iPhone 4) e a escala de cor Vitapan 3D 

Master, em horário e ambiente impróprio para a seleção convencional, para demonstrar 

a não influência de fatores externos quando feito o uso do Smile Lite. A utilização do 

Smile Lite e Capture elimina a influência das condições de luz do meio ambiente e 

facilita a seleção de cor, possibilitando determinação confiável do matiz, valor e 

saturação, melhorando a compreensão da profundidade e das transparências ao permitir 

a visualização de detalhes intrínsecos de cada dente e consequentemente, melhorando a 

comunicação entre profissionais. 

 

Descritores: Estética Dentária, Cor, Restauração Dentária Permanente. 
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAMÁUTICO 

Nayra Rafaelle Fernandes da SILVA; Lucas Paulo de Sousa SILVA; Vinicius da Silva 

CAETANO; Maria da Conceição SOUSA; Alexsandra Vitório de SOUSA. 

INTRODUÇÃO: O Tratamento Restaurador Atraumático surgiu em resposta à 

necessidade de se encontrar um método de inibição do processo cariogênico e de 

conservação de dentes cariados em pessoas que residiam em comunidades carentes ou 

de difícil acesso, onde não havia uma infra- estrutura para realização de procedimentos 

convencionais, sendo a exodontia a única opção de tratamento. É uma estratégia 

minimamente invasiva, que procura preservar o máximo de estrutura dentária, tendo 

como material restaurador o cimento de ionômero de vidro. OBJETIVO: Analisar as 

vantagens, desvantagens e aplicabilidade da técnica do tratamento restaurador 

atraumático em dentes decíduos e permanentes. METODOLOGIA: O presente estudo 

adotou como metodologia uma revisão bibliográfica, utilizando como fonte de pesquisa 

os bancos de dados Scielo e Pubmed, referente ao período de 2012 a 2014 publicados 

em inglês e português, para tanto foram utilizados os seguintes descritores: Cárie 

dentária;Cimentos de Ionômeros de Vidro;Tratamento Dentário Restaurador 

Atraumático. DISCUSSÃO: Ao contrário do tratamento restaurador convencional, o 

ART não exige modernos equipamentos elétricos, pois requer apenas instrumentos 

manuais, contando com a facilidade de acondicioná-los e transportá-los. Assim é uma 

técnica caracterizada pela praticidade, baixo custo e diminuição do desconforto ao 

paciente. Seu uso é importante nos pacientes com alta atividade e risco de cárie, fazendo 

parte do inicio do tratamento restaurador .Por outro lado, tem como desvantagem a 

fadiga do odontólogo pelo uso prolongado dos instrumentos e também possível desgaste 

das restaurações de CIV, pois exige habilidade e manuseio. Deve ser empregada em 

pacientes que apresentam dentes decíduos e permanentes com lesões cariosas de 

dentina, sem alteração pulpar irreversível, ou seja, sem sinais ou sintomas, como 

história de dor espontânea, fístula, inflamação periodontal não resultante de gengivite 

ou periodontite. CONCLUSÃO: É considerado um tipo de tratamento admissível e 

relevante para o controle da cárie. Indiscutível também sua importância especialmente 

na assistência pública odontológica, visto que quando é considerada a relação custo/ 

benefício é mais favorável ao paciente e a gestão a utilização da ART.  

Descritores: Tratamento Restaurador Atraumático, Odontologia, Dentística. 
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RESTAURAÇÃO DIRETA-INDIRETA COM RESINA COMPOSTA: RELATO 

DE CASO 

Mariana da Silva Corrêa NOLÊTO; Lara Line Nolêto MARTINS; Keila Rejane Jesus 

MARTINS; Paulo Henrique Viana PINTO; Julio Cesar Mendes BEZERRA FILHO. 

A resina composta é o material mais versátil dentre os disponíveis para a prática da 

dentística restauradora. No entanto, restaurações diretas de resina composta apresentam 

limitações, como a contração de polimerização e a possibilidade de que a fotoativação 

não atinja os locais de difícil acesso. A técnica direta-indireta apresenta-se como 

alternativa para reverter ou minimizar tais problemas em restaurações em dentes 

posteriores, em casos como onlay ou inlay. Nessa técnica, é possível a realização da 

restauração em uma única consulta, além de apresentar melhor forma e acabamento da 

peça por ser possível o manuseio da peça fora da cavidade e melhores propriedades 

físicas por uma fotopolimerização mais eficiente. O presente trabalho tem como 

objetivo relatar o caso de uma paciente, idade 23 anos, que compareceu a Clínica Escola 

de Odontologia da UESPI durante a disciplina de Dentística Restauradora II por 

indicação de um endodontista para reconstituição do elemento 16, já tratado 

endodonticamente, que apresentava-se com extensa destruição coronária. O 

procedimento escolhido foi restauração direta-indireta com resina composta p60. Foi 

realizado preparo cavitário para restauração indireta, isolamento da cavidade com água, 

inserção da resina composta em dois incrementos, confecção da anatomia oclusal, 

fotopolimerização, remoção da restauração do preparo, fotoativação adicional em todas 

as faces da peça, acabamento e polimento da peça e cimentação com cimento resinoso 

dual. O motivo para tal procedimento foi a possibilidade de devolver a estética e função 

do elemento com técnica acessível e rápida, obtendo melhor qualidade física do 

material. Conclui-se que ao realizar restaurações de resina composta, a escolha da 

técnica adequada depende principalmente do número de restaurações, extensão e 

localização da restauração. Tal escolha desempenha um importante papel no resultado 

final do tratamento. 

Descritores: Dentística, restauração dentária, resina composta 
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REFLEXÃO SOBRE A NOVA TECNOLOGIA "BULK-FILL" NAS RESINAS 

COMPOSTAS 

Yvina Karine Parente CARNEIRO; Ezequias Costa Rodrigues JÚNIOR; Jayara Nunes 

de SIQUEIRA; Viviane Arruda de CASTRO; Celiane Mary Carneiro TAPETY. 

Desde os primeiros relatos do uso de compósitos em Odontologia, esses materiais 

passaram por várias modificações na tentativa de simplificar o procedimento restaurador 

e diminuir os inconvenientes decorrentes da contração de polimerização. O avanço mais 

recente foi o lançamento da classe de compósitos bulk-fill (CBF), que permite a 

inserção de incrementos de 4 a 5 mm. Entretanto, a utilização dos CBF ainda é pouco 

rotineira. A partir disso, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da 

literatura acerca do desempenho desses novos materiais. Para tanto, foi realizado 

levantamento bibliográfico na base de dados Pubmed com as palavras-chave: "bulk-

fillcomposites" e "mechanicalproperties". Foram selecionadas publicações na língua 

inglesa dos últimos 10 anos. Observou-se que, na dependência do material, os CBF 

podem ser inseridos em incrementos de até 5 mm de espessura e que a tecnologia 

empregada para obter-se melhores propriedades mecânicas pode residir na modificação 

da matriz orgânica, na utilização de novos sistemas iniciadores e moduladores da reação 

de polimerização, além da diminuição da viscosidade através de energia sônica.Quando 

comparados a resinas compostas convencionais, os CBF podem apresentar maiores 

valores de grau de conversão, profundidade de cura, dureza, resistência à flexão, 

tenacidade à fratura e menor contração de polimerização. Entretanto, estudos clínicos a 

longo prazo são necessários para comprovar a performance clínica desses materiais. 

Descritores: Resinas compostas, Bulk-fill, tecnologia. 
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HIPERSENSIBILIDADE: O TRATAMENTO EM LESÕES CERVICAIS NÃO 

CARIOSAS  

 

Domingos BARBOSA NETO¹; Camila Mascarenhas de CARVALHO²; Alyne Paz 

LEITE³; Valeria de Deus Leopodino Area LEÃO;  

 

¹Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial(FACID) – Teresina-PI  

E-mail: dbarbosan@gmail.com  

²Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial(FACID) – Teresina-PI  

³ Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial(FACID) – Teresina-PI  
4 Professora Universidade federal do Piauí (UFPI)  

 

Introdução: A sensibilidade dentinária é causada devido a exposição da dentina ao meio 

bucal e tem como principais fatores etiológicos a erosão, abfração ou abrasão. É uma 

dor aguda de curta duração e atualmente a teoria mais aceita pra essa sensibilidade 

dentária é “Teoria Hidrodinâmica” em que a estimulação dolorosa é transmitida pelo 

rápido deslocamento do fluido dentro dos tubulos dentinários. Entre as diversas formas 

de tratamento para eliminar o desconforto do paciente podem ser citadas as substâncias 

de uso tópico e as terapias com laser.  

Objetivo: Esse trabalho tem como finalidade mostrar as diversas formas de tratamento 

para a hipersensibilidade das lesões cervicais não cariosas.  

Material e método: Com esse intuito foi realizado busca em periódicos nacionais e 

internacionais, disponíveis nas bases de dados LILACS, PUBMED, SCIELO e 

BIREME, publicados entre os anos de 2008 e 2015. Os termos sensibilidade da dentina, 

terapia a laser e tratamento foram utilizados como palavras-chave.  

Resultado: Foram empregados dentifrícios específicos, flúor, dessensibilizantes, uso de 

laser, restaurações e adesivos dentários, sendo todos eficazes para diminuir a 

hipersensibilidade porém com efeitos diferentes.  

Conclusão: Existem inúmeros tratamentos proposto na literatura, e todos apresentam um 

resultado diferente em grau e tempo, sendo necessário o cirurgião dentista identificar o 

fator etiológico, fazer o diagnostico correto e escolher o melhor tratamento. 
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INTERVENÇÃO MINIMAMENTE INVASIVA EM ODONTOLOGIA 

RESTAURADORA: UMA VISÃO HOLÍSTICA 

 

Livia Eustórgio Ribeiro dos SANTOS; Aylla Cristina de Amorim RÊGO; Marlus da 

Silva PEDROSA; Sâmmea Martins VIEIRA; Flavia Ennes Dourado FERRO 

marlus@siu.edu 

 

Odontologia minimamente invasiva pode ser definida como uma filosofia do cuidado 

profissional pertinente com a primeira ocorrência, detecção precoce, controle e cuidados 

prematuros dos agravos patológicos em nível molecular seguidos de uma intervenção 

menos invasiva para restaurar os danos causados pelas doenças. Nesse sentido pode-se 

afirmar que os objetivos de uma odontologia minimamente invasiva seriam de impedir a 

progressão da doença e restaurar a forma e função de estruturas perdidas. O conceito de 

intervenção minimamente invasiva em odontologia evoluiu muito como resultado de 

um entendimento mais preciso do processo carioso e também, do desenvolvimento de 

novos materiais restauradores adesivos. O presente trabalho de revisão literária 

objetivou apresentar o conceito de odontologia minimamente invasiva ou conservadora 

ressaltando sua filosofia ontológica, da abordagem de suas técnicas preconizadas, bem 

como expor seus benefícios em se tratando de odontologia restauradora no tocante ao 

tratamento da carie dentária. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório nas bases SciELO, PubMed, EBSCO, EMBASE, LILACS, e BIREME por 

artigos nacionais e internacionais publicados primariamente em português e inglês nos 

últimos 5 anos e utilizando como palavras-chave: Odontologia Minimamente Invasiva, 

Odontologia Conservadora e Cárie Dentária. Posteriormente ao levantamento 

bibliográfico, procedeu-se com a seleção, leitura, e análise dos dados obtidos. Constata-

se que a intervenção mínima no contexto da odontologia restauradora representa um 

novo horizonte para aplicação de uma abordagem mais conservativa no tratamento de 

determinados agravos aos tecidos dentários. A fim de que novas técnicas possam ser 

desenvolvidas e aplicadas com essa filosofia, são necessárias futuras pesquisas. 

 

Descritores: Odontologia Minimamente Invasiva, Odontologia Conservadora, Cárie 

Dentária. 
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FRATURA CORONÁRIA DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR: 

RESTAURAÇÃO DIRETA COM RESINA COMPOSTA E REFORÇO DE PINO 

DE FIBRA DE VIDRO – RELATO DE CASO  

 

Marilia da Cunha FONTENELE¹, Samanta Adyel Gurgel DIAS², Francisco Yuri 

Carneiro do NASCIMENTO³, Thiago de Souza BRAÚNA4 ,Júlio César Mendes 

BEZERRA FILHO5  

 

Vínculo Institucional:  
1,2,3,4Acadêmicos pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI, 5Professor Adjunto 

substituto na Universidade Estadual do Piauí – UESPI.  

 

RESUMO DO TRABALHO:  

 

Os incisivos centrais superiores são os dentes mais susceptíveis a fratura devido a sua 

acometível posição na arcada dentária. A restauração destes elementos dentários 

compreende certo grau de complexidade de acordo com o tipo de lesão ou trauma, um 

desafio na clínica diária e na harmonia estética do sorriso. Na restauração de dentes com 

extensa perda de estrutura dentária, geralmente é necessária a colocação de um pino 

intracanal para reter satisfatoriamente a restauração. O uso de pinos pré-fabricados de 

fibra de vidro simplificou o procedimento restaurador, a técnica requer menor desgaste 

de estrutura dentária, além de proporcionarem adequada retenção e resistência. As 

resinas compostas vêm melhorando suas propriedades mecânicas ao ponto que se 

tornaram confiáveis para serem utilizadas em restaurações extensas e reconstruções 

dentárias. Atualmente, algumas resinas apresentam partículas inorgânicas compostas de 

sílica e zircônia, que apresentam alto módulo de elasticidade. O objetivo do presente 

trabalho é relatar a resolução de um caso clínico de fratura coronária do elemento 21 

através de restauração direta com resina composta e reforço com pino de fibra de vidro. 

Paciente, 12 anos, sexo masculino, compareceu a clínica integrada do curso de 

odontologia da Universidade Estadual do Piauí, devido trauma dentário na infância com 

fratura coronária no elemento 21. Constatou-se após exame clínico e radiográfico que o 

mesmo possuía tratamento endodôntico. Inicialmente foi realizada remoção do material 

obturador do canal radicular com brocas largo. A seleção do pino e confirmação do 

comprimento do mesmo no conduto foi realizada com radiografia. Posteriormente, os 

preparos do pino e do canal radicular tiveram início. A cimentação do pino foi realizada 

com cimento resinoso dual (foto e autopolimerizável) e posterior restauração com 

resinas compostas microhíbridas e nanoparticuladas. Pode-se concluir que quando a 

estrutura dentária remanescente a ser reconstruída necessita de apoio e suporte para o 

material restaurador, os pinos de fibra de vidro associados às resinas compostas estão 

muito bem indicados, devido a grandes vantagens desta modalidade de tratamento como 

alta aplicabilidade, baixo custo, facilidade da técnica, conservação das estruturas 

dentinária e sessão única, com alto grau de satisfação estética e funcional para o 

paciente.  

 

Palavras-chave: restauração direta, resina composta, pino de fibra de vidro, dentística 

restauradora, estética. 
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ALTERAÇÕES ORO-FACIAIS EM RESPIRADORES BUCAIS  

 

Maria Nayrana Gomes;FURTADO¹; Rackel Roseline da Silva;HOLANDA¹; Arthur 

Gomes;LEITE¹; Laissa Lima;CARVALHO¹; Eliana Câmpelo;LAGO².  

 

¹ Acadêmicos de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – DeVry – Teresina ,PI.  

²Orientadora, Doutora em Biotecnologia. Cirurgiã-dentista e Enfermeira. Coordenadora 

do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família do Centro Universitário – 

UNINOVAFAPI. Professora da graduação de Enfermagem da Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA e Professora da graduação de Odontologia da Faculdade Integral 

Diferencial- FACID DEVRY -PI, Brasil. E-mail: elianalago@ig.com.br  

 

RESUMO  

Os problemas ortopédicos faciais oriundos da respiração bucal ou hábitos bucais 

deletérios podem ocasionar alterações ósseas sagitais, transversais e verticais (3D), 

repercutindo diretamente na anatomia e posicionamento espacial das bases ósseas 

(maxila e mandíbula), do processo alveolar superior e inferior (posição, inclinação, 

anatomia e densidade) e posicionamento dentário (alinhamento e nivelamento), além 

das características do fenótipo periodontal (micro estrutura óssea) e características dos 

tecidos moles (espessura e altura da gengiva queratinizada). O presente estudo tem 

como objetivo geral abordar as alterações bucais derivadas de hábitos deletérios e 

respiração bucal. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura em bancos de dados 

SCIELO, PUMED, COCHRANE, tendo como critérios de inclusão artigos publicados 

no recorte temporal de 2005 a 2015, na área ortodôntica, em português e com os 

seguintes descritores: odontologia, hábitos bucais deletérios, respiração bucal, 

alterações orofaciais. A ênfase atual ao estudo das alterações orofaciais em pacientes 

respiradores bucais deve-se ao fato deste problema causar perturbações em vários 

órgãos e sistemas ligados não só à capacidade vital, mas também na qualidade de vida, 

posicionando-se como um dos quadros mais preocupantes de saúde publica. Observou-

se que respiradores bucais podem ser de natureza multifatorial, com problemas na 

articulação temporomandibular (DTM), interferência no crescimento estrutural, 

predisposição a cárie e problemas periodontais, prejuízo estético dos dentes e baixo 

rendimento intelectual. Conclui-se que um diagnóstico precoce é fundamental para a 

diminuição das conseqüências deletérias orofaciais em pacientes com respiração bucal e 

hábitos deletérios.  

 

Palavras chaves: odontologia, hábitos bucais deletérios, respiração bucal, alterações 

orofaciais. 
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ANÁLISE CLÍNICA DA NEURALGIA DO TRIGÊMEO  

 

BARBOSA, Rochelly Alves¹; MAIA, Priscilla¹; SOUSA, Marianna Dias¹; 

CARVALHO, Laissa Lima¹; SILVA, Juscelino Lopes da²;  

 

¹ Acadêmicos do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – 

Facid/DeVry  

² Docente do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – Facid/DeVry 

(Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial)  

 

O órgão dentário é inervado pelo nervo Trigêmeo. V par de nervos cranianos, formado 

pelos nervos oftálmico, maxilar e mandibular, responsável pela sensibilidade da face e 

motricidade da mandíbula na mastigação. Entre os problemas relacionados ao nervo, 

podemos destacar a neuralgia do trigêmeo, relacionada com mais frequência ao 

segmento maxilar. Por ser um nervo sensitivo, as sensações nervosas da neuralgia 

espalham-se pelo rosto causando dores nos lábios, nariz, olhos, couro cabeludo, teto e 

mandíbula, de acordo com o ramo acometido. O presente estudo busca entender e 

explicar essa síndrome que acomete mais mulheres e idosos, ainda de causa 

desconhecida. De acordo com a literatura acredita-se que está relacionada a bainha de 

mielina que envolve os nervos, e com o avançar da idade, pode sofrer desgastes, 

promovendo descargas elétricas, causando dores intensas semelhantes a choques. O 

tratamento é primordialmente medicamentoso, visando à interrupção das vias trigêmeas 

periféricas. Não existem sintomas específicos, mas em alguns casos pode ocorre 

hiperemia, o rosto fica avermelhado no local afetado devido uma congestão sanguínea 

no local. De acordo com relatos de pacientes na literatura, podem-se observar ainda 

casos de hipoestesia e parestesia. No desenvolvimento deste estudo foram utilizadas as 

bases de dados Scielo e o Jornal brasileiro de oclusão, caracterizando-o de suma 

importância para a explicação da neuralgia do trigêmeo, visto que sua origem ainda é 

desconhecida.  

 

Palavras-Chave: neuralgia do trigêmeo, análise clínica, dor, nervo trigêmeo. 
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O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE COM DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR  

 

Camila Lima de Matos*; Aline Maria Alves Vilarinho Oliveira; Polyana Liarte de 

Carvalho; Lara Tuanna de Brito; Lívio Portela de Deus Lages.  

 

INTRODUÇÃO: Desordem temporomandibular pode ser definida como o termo 

coletivo que abrange disfunções desde a musculatura mastigatória, articulações 

temporomandibulares até estruturas associadas. Dor nas ATM e nos músculos 

mastigatórios, movimento mandibular reduzido e sons articulares caracterizam a tríade 

clássica de sinais e sintomas da DTM. Assim sendo, tem-se o conhecimento que estas 

levam a um quadro de dor crônica apresentando, pois, grande influência no 

comportamento social e psicológico dos indivíduos acometidos. Devido ao elevado 

número portadores e inúmeros sintomas por eles apresentados é necessário um 

conhecimento adequado da doença e estudos satisfatórios para seu correto tratamento. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivos avaliar o impacto da dor na 

qualidade de vida dos pacientes com sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. 

REVISÃO DE LITERATURA: Oliveira et al. (2003), indicaram que nos portadores 

de DTM com quadro crônico, o trabalho, atividades escolares, o sono e o 

apetite/alimentação foram as categorias mais influenciadas pelo quadro doloroso. 

Moreno et al. (2009), observou que estes pacientes têm características clínicas comuns 

com portadores de outros tipos de doenças crônicas, como níveis elevados de 

intensidade de dor, distúrbios comportamentais e psicológicos. Conforme a dor se 

prolonga, seus efeitos irão incindir diretamente no estado psicológico do indivíduo, seja 

prejudicando o sono e o apetite, e apresentando fadiga e perda da libido. Além disso, a 

mesma irá impedi-lo de fazer suas atividades diárias e participar de reuniões sociais 

resultando assim em perda da sua estima (LUCENA, 2004). METODOLOGIA: Esta 

Revisão de Literatura foi desenvolvida por meio da análise da produção bibliográfica de 

artigos catalogados nos banco de dados BVS, Scielo e Lilacs sendo ampliado também 

por meio de monografias. Foram utilizados os descritores „„dor”, “disfunção 

temporomandibular” e “qualidade de vida”. Os critérios para a inclusão na pesquisa, 

foram estudos escritos em português ou inglês, publicados entre 2003 e 2015. 

CONCLUSÃO: De acordo com artigos estudados, conclui-se que a dor orofacial 

relacionada à DTM, proporcionou impactos físicos, psicológicos e psicossociais nos 

pacientes acometidos, interferindo assim negativamente na sua qualidade de vida.  

 

DESCRITORES: Dor, disfunção temporomandibula, qualidade de vida  
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ABSCESSO DENTO ALVEOLAR CRÔNICO- RELATO DE CASO  

 

Suyanne Rauanne Leal Bandeira*; Clairde da Silva CARVALHO; Hélio Alves 

NASCIMENTO; Marta Maria Alvez PEREIRA; Maria Ângela Arêa leão FERRAZ.  

 

O tratamento endodôntico é formado por fases Interdependentes: diagnóstico, abertura 

coronária, preparo bio-químico mecânico, uso de medicações quando necessário, 

obturação, selamento coronário e proservação. A execução bem sucedida de cada uma 

delas é essencial para o sucesso do tratamento. Em casos de dentes com necrose pulpar, 

o tratamento visa reparação da região apical, permitindo que o elemento dentário 

retorne à sua função. Após a terapia do canal radicular, processa-se uma série de 

transformações nos tecidos, cuja finalidade é a reparação das estruturas lesadas. O 

presente trabalho visa relatar o tratamento endodôntico realizado em incisivo central 

com necrose pulpar com lesão periapical, relatando a técnica de necropulpectomia II 

empregada no preparo do canal radicular e obturação através de termoplastificação da 

gutapercha. Paciente do gênero feminino, 16 anos, procurou atendimento odontológico 

na Clínica Escola de Odontologia de uma Instituição de Ensino Superior, relatando 

presença de fístula no elemento dentário 21 com histórico de trauma ocorrido na 

infância. No exame clínico e radiográfico, evidenciou-se, ausência do elemento dentário 

11, por avulsão devido ao traumatismo na infância e no elemento dentário 21, fratura 

coronária envolvendo esmalte, presença de fístula ativa na região correspondente ao 

ápice dentário do dente em questão, teste de sensibilidade negativo, teste de percussão 

vertical positivo e restauração provisória na face oclusal, radiograficamente observou-se 

presença de lesão periapical e sugestão de prévio acesso pulpar. Trabalhou-se com 

hipótese diagnóstica de abscesso dento alveolar crônico. Realizou-se a descontaminação 

e preparo biomecânico manual através da técnica de Oregon Modificada, a solução de 

Labarraque foi utilizada como meio químico auxiliar. Para obturação, optou-se por 

técnica de termocompactação através da Técnica Híbrida de Tagger, com cimento 

endodôntico AH Plus. A restauração definitiva foi realizada com resina composta após 

um selamento com cimento de ionômero de vidro em busca de uma blindagem 

coronária. Espera-se que a proservação do caso forneça subsídios clínicos e 

radiográficos para definição do sucesso da terapia empregada.  

 

Palavras- chaves: Endodontia. Tratamento do Canal radicular. Dente não vital. Necrose 

da polpa dentária. 
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SISTEMA K3 ®/K3XF®– SEQUÊNCIA REDUZIDA CARLOS FALCÃO 

Gislayne Maria Mesquita de ARAUJO1; Wagner Rego Ferreira FILHO2; Geane Gomes 

dos Santos3; Carlos Alberto Monteiro FALCÃO4; Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ5 

1,2,3-Acadêmicos de Odontologia do Uninovafapi(gislaynemesquita21@hotmail.com) 

4,5-Professor de Odontologia do Uninovafapi (angela.endo@hotmail.com) 

Novas técnicas, equipamentos e instrumentos permitiram a evolução da Endodontia a 

fim de facilitar o tratamento dos canais radiculares. A complexa e variada anatomia da 

cavidade pulpar em molares, a disposição posterior destes dentes no arco, a presença de 

curvaturas acentuadas e atresia da luz dos condutos podem levar ao comprometimento 

do tratamento endodôntico, provocando a não manutenção do trajeto original do canal 

radicular, podendo ocorrer acidentes como desvios, degraus, “zips” e fraturas. A 

manutenção do trajeto dos canais radiculares e a forma cônica desejada após 

instrumentação, foi comprovadamente melhor alcançada com instrumentos rotatórios de 

NiTi, quando comparada aos instrumentos de aço inoxidável justificada pela variação de 

conicidade destes instrumentos. Os instrumentos de NiTi K3® e K3XF® 

(SybronEndo,USA), são utilizados com movimento rotatório, apresentando sua parte 

ativa na forma de lâminas helicoidais, com três arestas laterais de corte, duas guias 

radiais com superfícies rebaixadas e uma terceira guia não rebaixada permitindo 

manutenção do instrumento centralizado durante o preparo de canais radiculares curvos. 

A apresentação do sistema possui 33 limas, dificultando, para o clínico, a escolha de 

uma sequência de instrumentos ideias para realização do preparo biomecânico. O 

objetivo deste trabalho é apresentar, por meio de protocolo clínico, sequência reduzida 

do sistema K3®/K3XF® proposto pelo Professor Carlos Falcão, capaz de promover a 

modelagem de condutos curvos com rapidez com um mínimo de transposição, evitando 

assim, deformações da luz do canal e fraturas de instrumentos. São quatro instrumentos: 

K3® 25.08 de 17mm, para preparo dos terços cervical e médio, K3XF® 25.06 de 

25mm, K3XF® 25.04 de 25mm e K3® 30.02 de 25mm, para confecção de batente 

apical. Concluímos que a sequência reduzida proposta do sistema K3®/K3XF® é um 

método rápido e eficaz para o preparo biomecânico de canais curvos e seguro para 

prática clínica mediante treinamento. 

Palavras chaves: Endodontia, Instrumentação, Instrumentos odontológicos. 
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PERSPECTIVAS DA OZONIOTERAPIA EM ENDODONTIA 

  

Raíssa Silva Bacelar de ANDRADE, Maria Tereza Batista da Rocha VIANA, Danna 

Mota MOREIRA.  

 

A influência de microrganismos na condição pulpar é bem conhecida e documentada na 

literatura. Como forma de reduzir esta carga bacteriana, a solução irrigadora é um 

agente coadjuvante de grande importância, sendo hipoclorito de sódio (NaOCl), a 

clorexidina e a solução de hidróxido de cálcio os principais listados nesta categoria. 

Além disso, vêm-se utilizando vários dispositivos, tais como a terapia fotodinâmica, 

irrigação sônica e ultrassônica, aplicação intracanal de laser e também a utilização de 

ozônio. O ozônio pode ser aplicado aos tecidos orais nas seguintes formas: água 

ozonizada, azeite de oliva ozonizado e gás ozônio. O objetivo deste estudo é revisar a 

literatura acerca das aplicações clínicas em Endodontia da aplicação do ozônio (O3). 

Foi realizado estudo bibliográfico acerca de pesquisas publicadas entre os anos de 2010-

2015, na literatura inglesa e portuguesa. Estes achados tiveram como base de dados a 

SCIELO e PubMed. Os descritores que compuseram a pesquisa são: ozonioterapia, 

endodontia, ozônio e odontologia. Pesquisas recentes vêm mostrando as aplicações do 

O3 na Odontologia, como, por exemplo: reversão de lesões de cárie incipientes, 

clareamento dental, tratamento de sensibilidade cervical e, dentro da Endodontia, 

atuando na desinfecção de canais radiculares durante o preparo químico-mecânico. De 

forma geral, o mecanismo de ação antimicrobiana do O3 se dá pelo seu potencial 

oxidante que induz a destruição da parede celular e membranas citoplasmáticas de 

bactérias e fungos. Durante este processo, o O3 ataca glicoproteínas, glicolipídios e 

outros aminoácidos, causando aumento de permeabilidade, o que leva a morte celular. O 

que torna a ozonioterapia interessante para Odontologia, em especial para Endodontia 

como coadjuvante na irrigação, é o fato de não ter potencial tóxico aos tecidos, além da 

sua ação antimicrobiana. Entretanto, novos estudos são necessários para avaliar e 

estabelecer protocolos clínicos adequados de utilização da ozonioterapia, pois sua 

inalação em excesso pode causar problemas pulmonares.  

 

Palavras-chave: ozonioterapia, endodontia, ozônio, odontologia. 
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IRRIGAÇÃO ULTRASSONICA PASSIVA NA LIMPEZA DOS CANAIS 

RADICULARES – PUI  

 

Islan Rítallo da Silva PAULO¹; Wannescla Zinglayara Amorim SILVA²; Maria Ângela 

Arêa Leão FERRAZ³  

 

¹Aluno de graduação, Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI) – Teresina-

PI. Email: isrpaulo@hotmail.com  

²Aluna de graduação, Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI). Teresina-

PI.  

³Professora doutora, Centro Universitário Uninovafapi. Teresina-PI.  

 

Uma das particularidades para o sucesso da endodontia é a desinfecção dos canais 

radiculares. Durante o preparo biomecânico, as soluções irrigadoras atuam na remoção 

de raspas de dentina, dissolvência de tecido orgânico, lubrificação das paredes do canal 

e eliminação de bactérias, melhorando a permeabilidade do canal necessária para 

percolação da medicação intracanal entre sessões e embricamento mecânico do cimento 

endodôntico, quando do momento da obturação radicular. A Irrigação Ultrassônica 

Passiva é utilizada para melhorar a desinfecção, utilizando insertos ultrassônicos 

específicos para este fim, capazes de ativar as soluções irrigantes otimizando suas 

propriedades físico-químicas por indução da pulsação das partículas da solução. 

Objetivando a identificação dos benefícios desta técnica para possível utilização em 

clínicas escolas de graduação foi realizada revisão sistematizada da literatura nos 

últimos dois anos nas bases de dados do SCIELO e PUBMED. Como descritores foram 

usados os termos: Root Canal Irrigants, Disinfection e Ultrasonics. Foram encontrados 

243 artigos e selecionados 11 em inglês que tratavam especificamente sobre vantagens 

desse método. Como resultados foram identificados que a Irrigação Ultrassônica 

Passiva apresenta-se superior quando comparado ao método de irrigação tradicional 

preconizado em clínicas escolas acadêmicas devido a maior penetração da solução 

irrigadora em canais laterais e em todos nos terços radiculares com redução de bactérias 

e detritos. Pode-se concluir que a Irrigação Ultrassônica Passiva é mais eficaz quando 

comparada ao método de irrigação tradicional pois garante melhor qualidade na 

desinfecção dos canais radiculares.  

 

Descritores: Root Canal Irrigants, Disinfection e Ultrasonics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 67 

 

TÉCNICA HÍBRIDA DE TAGGER: COMPACTAÇÃO TERMODINÂMICA DA 

GUTAPERCHA NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES  

 

Islan Rítallo da Silva PAULO¹; Wannescla Zinglayara Amorim SILVA²; Maria Ângela 

Arêa Leão FERRAZ²  

 

¹Aluno de graduação, Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI) – Teresina-

PI. Email: isrpaulo@hotmail.com  

²Aluna de graduação, Centro Universitário Uninovafapi (UNINOVAFAPI). Teresina-

PI.  

³Professora doutora, Centro Universitário Uninovafapi. Teresina-PI.  

 

A obturação dos canais radiculares define-se pelo preenchimento tridimensional de toda 

extensão do canal dentário utilizando materiais biológica e fisicamente compatíveis 

buscando selamento hermético com o objetivo de evitar reinfecções. A Técnica Híbrida 

de Tagger, que consiste na termocompactação da gutapercha, tem sido proposta na 

literatura como opção às limitações da Técnica de Condensação Lateral Ativa. Foi 

realizada revista sistematizada da literatura nos últimos cinco anos nas bases de dados 

do SCIELO e PUBMED acerca da Técnica Híbrida de Tagger para identificação de seus 

benefícios e possíveis limitações. Como descritores foram usados os termos: Tagger 

hybrid, Tagger, obturação radicular e condensação lateral. Foram encontrados 259 

artigos e selecionados 10 que tratavam especificamente sobre vantagens e desvantagens 

da técnica. Como resultados foram identificados que a Técnica Híbrida de Tagger tem 

sido aceita devido a fácil execução, menor custo e menor tempo de trabalho, além de 

garantir uma boa qualidade dos canais obturados, como desvantagem destacou-se a 

limitação de uso em dentes com ápices radiculares abertos. Pode-se concluir que a 

Técnica Híbrida de Tagger é superior à Técnica de Condensação Lateral pois garante 

vedamento de melhor qualidade, com tempo de trabalho e custos reduzidos.  

 

Descritores: Tagger hybrid, Tagger, obturação radicular e condensação. 
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HIPERPLASIA ADENOMATÓIDE RELACIONADA AO TRAUMA  

ORTODÔNTICO: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA. 

 

Carolina Maia Rodrigues*; Filipe Nobre Chaves; Ana Paula Negreiros Nunes Alves; 

Karuza Maria Alves Pereira; Thâmara Manoela Marinho Bezerra.  

 

Diversas lesões bucais podem surgir como resultado do traumatismo mecânico do 

aparelho ortodôntico sobre o tecido da mucosa oral. As mais comuns são a úlcera 

traumática, fibroma traumático, ceratose friccional e hiperplasia fibrosa inflamatória. A 

hiperplasia adenomatóide (HA) é uma lesão incomum, de patogênese incerta, mas que 

tem no trauma um possível fator etiológico. Este trabalho objetivou relatar um caso de 

HA associada a traumatismo por aparelho ortodôntico bem como realizar uma revisão 

de literatura acerca das principais lesões orais associadas a ortodontia. Para isso, 

realizou-se uma revisão sistemática (2000-2015) através da base de dados Pubmed com 

os seguintes descritores “adenomatoid hyperplasia of minor salivar glands”, “traumatic 

fibroma”, “fibrous inflammatory hyperplasia” e “orthodontic treatment”, sendo 

selecionados 9 artigos. Paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, compareceu ao 

Ambulatório de Estomatologia da UFC-Sobral, apresentando lesão nodular em mucosa 

labial inferior esquerda, de coloração rosada, base séssil e consistência amolecida a 

palpação. Com base nos achados clínicos a hipótese diagnóstica foi de fibroma 

traumático ou mucocele, sendo a biópsia excisional instituída. Histopatologicamente 

observou-se numerosos lóbulos de ácinos mucosos bem circunscritos, de aparência 

normal, porém mais largos e distendidos, caracterizando HA. O tratamento ortodôntico 

está cada vez mais acessível à população, principalmente depois que foi disponibilizado 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Assim, conhecer quais as patologias orais que 

podem surgir em decorrência desse tipo de tratamento é de fundamental importância 

para os cirurgiões-dentistas, os quais tornam-se mais aptos a realizar os cirurgiões-

dentistas, os quais tornam-se mais aptos a realizar o diagnóstico precoce da lesão e 

consequentemente o melhor tratamento para o paciente.  

 

DESCRITORES: “adenomatoid hyperplasia of minor salivar glands”, “traumatic 

fibroma”, “fibrous inflammatory hyperplasia” e “orthodontic treatment” 
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EXTENSO AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO EM PACIENTE JOVEM. 

TRATAMENTO CONSERVADOR E PROSERVAÇÃO DE UM ANO. 

 

Lorena Ribeiro Aguiar Trévia*; Filipe Nobre Chaves; Ana Paula Negreiros Nunes 

Alves; Karuza Maria Pereira Alves; Marcelo Bonifácio da Silva Sampieri.  

 

O ameloblastoma é, segundo a OMS (2005), um tumor odontogênico de origem 

epitelial, benigno, que apresenta características de infiltração e agressividade local, além 

de um alto índice de recidiva. O ameloblastoma se classifica em: sólido ou multicístico; 

periférico, desmoplásico e unicístico.  

A variante unicística pode se assemelhar clínica e radiograficamente a uma lesão cística, 

sendo fundamental o diagnóstico preciso para que o tratamento adequado seja 

instituído. O tratamento de escolha desta lesão é a enucleação (remoção completa da 

lesão). Porém, no caso de grandes lesões, principalmente em jovens a marsupialização 

deve ser realizada como uma tentativa de diminuir o tamanho da lesão e facilitar sua 

posterior enucleação. O presente trabalho teve como objetivo elucidar as peculiaridades 

do ameloblastoma unicístico, relatando o caso de um paciente do gênero masculino, 12 

anos de idade, que com pareceu ao ambulatório de estomatologia da UFC, Sobral 

devido a uma tumefação na região de ângulo da mandíbula do lado direito, que se 

apresentava assintomática. Durante exame clínico observou se os dentes 43,44,46 e 47 

rechaçados sendo que estes dois últimos apresentavam inclinação lingual. Após a 

realização do exame radiográfico constatou se a presença de uma lesão radiolúcida 

extensa, expansiva circundada por halo radiopaco envolvendo a região distal do dente 

41, a base da mandíbula e o ramo mandibular do lado direito. Além disso, o dente 45 

encontrava se não irrompido e deslocado para a base da mandíbula. Diante dos achados 

clínicos e radiográficos foi realizada a punção aspirativa, a qual revelou conteúdo 

liquido de coloração acastanhada. Optou-se, assim pela marsupialização da lesão. O 

paciente encontra-se em acompanhamento clínico e radiográfico com tempo de 

proservação de 12 meses. É de fundamental importância conhecer os aspectos clínicos, 

radiográficos e histológicos, no sentido de direcionar qual será o melhor tratamento e o 

prognóstico do caso.  

 

DESCRITORES: ameloblastoma; tumores odontogênicos; ameloblastoma unicístico; 
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REABILITAÇÃO ORAL COM IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS EM 

PACIENTES COM OSTEOPOROSE  

 

Cassius Wander Coelho MARTINS  

Keila Rejane de Jesus SILVA  

Luís Paulo Silva DIAS  

Italo José Zacarias PORTELA  

Darklilson PEREIRA-SANTOS  

 

Introdução: A osteoporose é uma das alterações sistêmicas que podem acometer a 

população idosa, sendo considerada enfermidade de caráter ósseo, caracterizada pelo 

comprometimento da microarquitetura e perda de massa óssea e sua relação da com a 

saúde do tecido ósseo bucal e a possível relação da doença com o processo de 

osseointegração de implantes dentários. Objetivos: O presente trabalho, por meio de 

revisão de literatura, tem como objetivo abordar as principais características da 

osteoporose e sua relação direta com a osseointegração de implantes. Metodologia: 

Revisão de literatura de artigos científicos extraídos das plataformas Scielo, publicados 

entre 1991 a 2014. Resultados: As manifestações da osteoporose na cavidade oral são 

caracterizadas por: reabsorção do processo alveolar, perda dentária, doença periodontal 

crônica destrutiva, dores relacionadas ao seio maxilar ou fraturas. Em algumas 

especialidades odontológicas, especialmente a implantodontia, é de fundamental 

importância o correto planejamento e execução das condutas clínicas para a efetiva 

osseointegração. Conclusão: Conclui-se que é de fundamental importância o 

conhecimento prévio do estágio da doença e condições clínicas, servindo como 

orientações aos demais profissionais para minimizar os eventuais prejuízos provocados 

pela doença na integridade anatômica, fisiológica e funcional do osso alveolar, 

munindo-se do cuidado necessário para o sucesso do processo de osseointegração, 

avaliando criteriosamente os potenciais fatores de risco e que o implante osseointegrado 

não é uma contra indicação para pacientes com osteoporose.  

 

Palavras-chave: implante dental, osteoporose, osso alveolar, osseointegração. 
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RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA COM TÉCNICA “TENT POLE”: 

RELATO DE CASO. 

Júlio Neto Souto BATISTA; Júlio César de Paulo CRAVINHOS; Ruan de Sousa 

VIANA; Magnum Oliveira CASTRO; Darklilson Pereira SANTOS. 

RESUMO: Após exodontias ou perdas de elementos dentários tem início um processo 

de reabsorção contínua que dentro do intervalo do primeiro ao terceiro ano gera perda 

em torno de 40% do volume ósseo, podendo impossibilitar a instalação de implantes 

osseointegrados. A necessidade de correção de pequenos ou de grandes defeitos ósseos 

para a colocação de implantes e posterior reabilitação tornou-se rotineira na prática da 

implantodontia. A técnica de enxertia óssea permite que o cirurgião-dentista utilize 

implantes com dimensões maiores em altura e largura, o que favorece a melhor relação 

interarcos e melhor padrão de distribuição do estresse mastigatório. O objetivo deste 

trabalho é relatar uma reconstrução de mandíbula utilizando a técnica “Tent pole”, que, 

segundo Marx et. al 2002, está indicada para mandíbulas edêntulas e severamente 

reabsorvidas. Esta técnica proporciona um melhor acesso à mandíbula severamente 

reabsorvida, possibilitando uma reconstrução mais satisfatória da área. Concluiu-se que 

este é um procedimento mais invasivo que os enxertos ósseos convencionais com 

acesso intra-oral, porém possui uma boa resolubilidade, sendo assim de grande valia 

quando corretamente indicada. 

DESCRITORES: Tent pole; enxerto ósseo; reconstituição de mandíbula. 
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Lorena Ferreira RABELO; Amanda Pacheco CARDOSO; Lara Nascimento 

FONTELES; Nayra Rafaelle Fernandes da SILVA; Antonione Santos Bezerra PINTO.  

UESPI 

 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR DIRECIONADO A 

POPULAÇÃO IDOSA: NECESSIDADE PRÁTICA E MULTIDISCIPLINAR 

  

Descritores: assistência domiciliar, odontologia domiciliar, idosos dependentes e saúde 

bucal.  

 

O atendimento odontológico em idosos dependentes ou semi-independentes é um 

conjunto de ações voltadas à prevenção, recuperação (reabilitação) e manutenção do 

bem estar, visando promover a saúde bucal e orientar cuidadores e familiares. Intervir 

de modo multidisciplinar no processo saúdedoença de idosos na situação de 

vulnerabilidade é considerado uma estratégia assistencial e educativa contribuindo 

assim na promoção de uma qualidade de vida saudável e funcional, quando possível 

para os mesmos. O trabalho tem com objetivo abordar a prática odontológica domiciliar 

em idosos, enfatizando as principais alterações sistêmicas e possíveis repercussões na 

cavidade bucal, a necessidade da cooperação efetiva de um cirurgião-dentista e 

orientações de promoção da saúde bucal que possa assessorar familiares, profissionais e 

cuidadores envolvidos nesse tipo de atendimento. Para esse trabalho realizou-se uma 

revisão de literatura de artigos em português e inglês, publicado entre 2000 e 2011, nas 

plataformas Scielo e LILACS. A necessidade do atendimento odontológico domiciliar 

tem mostrado muita eficácia, pois desenvolve aos idosos um bem estar, além da 

confiança na qualidade do trabalho do profissional apto para tal. Essas interversões 

proporcionaram maior humanização do atendimento, pois na maioria dos casos o idoso 

encontra-se impossibilitado de se deslocar. É necessário que seja traçado um plano de 

tratamento odontológico com carácter multidisciplinar de maneira a preservar a saúde 

bucal, visto que geralmente esses idosos são acometidos por doenças de ordens 

adversas. Conclui-se que o cirurgião-dentista deve estar preparado para o atendimento 

domiciliar em idosos, entendendo suas principais enfermidades e executando um plano 

de tratamento individualizado e multidisciplinar. 
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A RELAÇÃO ENTRE SAÚDE BUCAL, EDENTULISMO E QUALIDADE DE 

VIDA DOS IDOSOS.  

 

Ageu Lima da COSTA*; I’talo José Zacarias PORTELA; Ayrton Galvão de Araujo 

JUNIOR; Guilherme Henrique Alves da FONSECA; Alexsandra Vitorio de Sousa.  

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. A função da odontologia em 

relação a esse grupo populacional é o de manter os pacientes em condições de saúde 

bucal que não comprometam a alimentação normal nem tenham repercussões negativas 

sobre a saúde geral e sobre o estado psicológico do indivíduo. O presente trabalho 

objetiva descrever a possível relação existente entre saúde bucal, o edentulismo e 

qualidade de vida dos idosos. A metodologia aplicada a esse trabalho consiste na 

revisão literária de artigos científicos, em inglês e português, extraídos da plataforma 

Scielo em uma datação compreendida entre os anos de 2009 e 2014, com as palavras 

chaves, saúde bucal, arcada edêntula, qualidade de vida e idosos. A preocupação com a 

saúde bucal dos idosos vem aumentando devido ao envelhecimento da população 

mundial. Entre os principais agravos oriundos de uma saúde bucal deficiente nos idosos 

esta a perda da dentição permanente, que influenciará na mastigação e, 

conseqüentemente, na digestão, bem como na gustação, na pronúncia e na estética, já no 

contexto psicológico, a perda dental causa constrangimento e sentimento de 

humilhação, vergonha e desproteção. Recentemente, a odontologia voltada para a 

terceira idade recentemente foi reconhecida como uma especialidade: a odontogeriatria. 

Mas ainda existem muitos desafios, principalmente no que diz respeito ao não-

reconhecimento da saúde bucal como parte integrante da saúde geral do indivíduo, tanto 

por parte do paciente idoso como pelos seus familiares. Visto isso, é preciso também 

uma melhor qualificação, por parte dos cirurgiões dentistas, voltada para a área 

geriátrica. Assim, conclui-se que um dos fatores que apontam para uma boa qualidade 

de vida e saúde geral entre os idosos está relacionado com a possibilidade de ingestão 

de bons nutrientes. Para que isso seja possível, exige-se a presença de dentes naturais, 

sadios ou de próteses dentárias bem adaptadas. O edentulismo ocasiona impactos na 

qualidade de vida dos idosos, que reflete muitas vezes na saúde sistêmica destes, 

ocasionando também traumas psicológicos. É importante ressaltar a necessidade de 

cirurgiões-dentistas mais bem preparados para o atendimento da população idosa.  

 

PALAVRAS CHAVES: saúde bucal, arcada edêntula, qualidade de vida e idosos 
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ODONTOGERIATRIA - A SAÚDE BUCAL NO IDOSO 

Lara Line Nolêto MARTINS; Mariana da Silva Corrêa NOLÊTO; Hélio Alves 

NASCIMENTO; Sávio Moita MARQUES; Ana de Lourdes Sá de LIRA. 

Com a melhoria na qualidade de vida, somado ao avanço da ciência e tecnologia 

aplicados na área da saúde, o aumento no número de idosos tem sido constatado no 

mundo inteiro. Diante desta realidade as doenças decorrentes do envelhecimento estarão 

cada vez mais presentes no cotidiano do consultório odontológico. Esta revisão de 

literatura tem como objetivo alertar e conscientizar o cirurgião-dentista sobre a 

importância de ampliar os estudos, e ações na área da odontogeriatria e assim conhecer 

as alterações bucais que mais acometem os pacientes idosos. Com o crescimento da 

população idosa, o cirurgião-dentista deve estar atento a esse fato e ampliar seus 

conhecimentos na área da odontogeriatria para proporcionar um tratamento correto, 

eficaz e com o máximo de conforto ao paciente idoso, visto que o atendimento a esses 

indivíduos requer mais atenção no momento de se estabelecer o diagnóstico, bem como 

na execução do tratamento. Muitos problemas odontológicos encontrados no idoso são 

complicações de processos patológicos acumulados durante toda a vida do indivíduo, 

devido à higiene bucal deficiente, iatrogenia, falta de orientação e de interesse em saúde 

bucal e ao não acesso aos serviços de assistência odontológica. E as condições clínicas 

fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento que podem estar presentes na 

cavidade bucal do idoso são: alterações nas glândulas salivares, redução da capacidade 

gustativa, alterações no periodonto e alterações dentárias. Este estudo foi realizado por 

meio de levantamento retrospectivo de artigos científicos publicados de 2003 a 2013. 

Utilizaram-se os bancos de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Diante 

do grande crescimento da população idosa e das séries de alterações bucais que podem 

acometê-la, conclui-se que há a necessidade de aprimoramento por parte do cirurgião-

dentista no estudo da senilidade assim como das alterações bucais mais predominantes 

nos idosos, pois assim estará apto a atendê-los de forma correta e segura. 

Descritores: Saúde do idoso; Patologia bucal; Odontogeriatria 
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SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA IDADE 

Ívinna Marques Pereira FERREIRA; João Paulo Pereira BOIBA; Leandro Ítalo 

Rodrigues ARAUJO; Kariny Luz MOURA; Eliana Campêlo LAGO. 

Introdução: A odontogeriatria é o ramo da odontologia que enfatiza o cuidado bucal da 

população idosa, partindo de princípios de atendimento curativo e preventivo de 

pacientes com doenças ou condições de caráter sistêmico e crônico associados a 

problemas fisiológicos, físicos ou patológicos. Mediante ao processo de envelhecimento 

da população brasileira que se caracteriza como um aspecto contínuo nas próximas 

décadas pode-se perceber a necessidade de proporcionar qualidade de vida nos âmbitos 

social, físico e psicológico. 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. É necessário conhecer as 

alterações fisiológicas e patológicas que acometem o organismo do paciente idoso, bem 

como os aspectos psicossociais de interesse para este indivíduo. Certo de que, 

indivíduos dessa faixa etária apresentam manifestações bucais prevalentes como a 

xerostomia, cáries radiculares e doença periodontal, câncer, 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. 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 

xerostomia, hipofunção das glândulas salivares, que se traduz na alteração qualitativa 

e/ou quantitativa da saliva, pode ser o resultado de terapêuticas farmacológicas, bem 

como, de doenças sistémicas – como a diabetes, síndrome de Sjögren, entre outros. No 

idoso, além da diminuição do fluxo salivar, a perda dentária diminui a capacidade de 

mastigação e deglutição, comprometendo a saúde geral e bem-estar. Inúmeros são os 

fatores responsáveis pela perda dentária, dentre os quais figuram: falta de hábitos de 

higiene, alimentação inadequada, falta de motivação e conhecimento sobre a 

importância dos dentes, remoção inadequada do elemento dental e ida não periódica ao 

consultório odontológico. Esse último pode contribuir ainda para que muitas doenças 
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bucais não sejam detectadas de modo precoce, comprometendo o prognóstico. Cárie, 

doenças periodontais e traumatismos dentários colaboram para essa perda. Atitudes dos 

profissionais e população, bem como acesso restrito aos serviços odontológicos e 

fatores econômicos, contribuem também para a perda dentária. Nesse contexto, 

psicologicamente falando, o edentulismo leva ao constrangimento, vergonha, 

sentimento de humilhação ou desproteção. Em geral, a preocupação com a reposição 

dos dentes (reabilitação oral) ocorre quando há envolvimento da estética. Entretanto, a 

reparação da perda pelo uso de próteses desencadeia outros problemas, como lesões na 

mucosa bucal, hiperplasias, entre outros. Outra alteração de grande relevância é o 

câncer de bucal, que diagnosticado no início de sua evolução pode ser curado em grande 

número de casos; nos casos avançados, extensos ou já disseminados, a chance de cura é 

praticamente nula. Nesse contexto, o cirurgião dentista tem papel fundamental na 

detecção de qualquer anormalidade que o idoso apresenta na cavidade oral, além de que 

a motivação e o controle da higiene oral, a adequação do meio, bem como também 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: Verificou-se então por meio da literatura que há uma 

variedade de lesões que acometem a cavidade bucal do idoso, sejam por patologias ou 

próteses mal adaptadas. É importante então ressaltar nesse contexto que a necessidade 

do conhecimento desses aspectos pelo cirurgião-dentista, fazendo com que o mesmo 

leve incentivo e oriente seus pacientes na conduta da saúde bucal tanto na higiene da 

boca e da prótese quanto na visita regular ao dentista. Além disso, o cirurgião dentista 

pode influenciar na vida do seu paciente melhorando tanto na saúde bucal em si como 

na saúde sistêmica e na autoestima, proporcionando ao paciente uma melhora na 

qualidade de vida e um estilo de vida ativo. 

Descritores: Odontogeriatria; Saúde do Idoso; Saúde Bucal na Terceira Idade. 
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ODONTOPEDIATRIA 
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ABORDAGEM CLÍNICA DE DENTES NATAIS COM 6 ANOS DE 

ACOMPANHAMENTO  

 

Camila Siqueira Silva COELHO; Alexandre Henrique de Melo SIMPLÍCIO; Lúcia de 

Fátima Almeida de Deus MORURA; Natiele Sousa Ribeiro de CARVALHO; Marcoeli 

Silva de MOURA  

 

Introdução: Dentes natais são aqueles que irrompem na cavidade bucal precocemente 

na vida intrauterina, e na maioria dos casos pertencem à série normal. A presença de 

dentes natais pode causar desconforto para ambos, mãe e bebê durante a amamentação, 

e podem ser deglutidos ou aspirados, colocando em risco a vida do bebê. Objetivo: Este 

trabalho tem por objetivo descrever um raro caso de quatro dentes natais com seis anos 

de acompanhamento. Relato do Caso: Paciente do sexo feminino de 19 dias foi 

encaminhada ao Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) por apresentar 

quatro dentes natais. A anamnese revelou um histórico médico sem alterações nem 

síndromes associadas. Ao exame clínico observou-se a presença dos dentes 51, 61, 71 e 

81. O exame radiográfico revelou que os dentes pertenciam à série normal. Os incisivos 

superiores apresentavam mobilidade acentuada, enquanto os inferiores hipoplásicos 

possuíam boa implantação. A conduta adotada foi a exodontia dos incisivos superiores e 

manutenção dos inferiores. A criança foi acompanhada no PPGB, entretanto, manteve 

hábito de sucção de chupeta até os três anos desenvolvendo mordida aberta anterior. 

Aos quatro anos e seis meses foi observado um remanescente dentário na região do 61, 

que foi removido. Os dentes natais inferiores exfoliaram naturalmente próximo aos seis 

anos de idade, período em que a criança aceitou a colocação de uma prótese anterior e a 

mordia aberta diminuiu após a remoção do hábito. Considerações Finais: O 

diagnóstico precoce e a conduta terapêutica adequada são essenciais nos casos de dentes 

natais.  

 

Palavras chaves: Odontopediatria, Dentes Natais, Mordida Aberta, Diagnóstico, 

Chupetas. 
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ICDAS ( INTERNATIONAL CARIES DETECTION AND ASSESSMENT 

SYSTEM ) - MÉTODO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO 

TRATAMENTO DA DOENÇA CÁRIE. 

 

Elayni Batista Sertão de CASTRO  

Alayane de Negreiros Costa ALVES  

Cássia Pereira TORRES  

Keylla Vieira ALVES  

Isabel Cristina Quaresma RÊGO 

 

O diagnóstico de lesões de cárie, tem sido bastante estudado e discutido no que diz 

respeito aos critérios e métodos utilizados, visando à adoção de tratamento adequado, 

dentro do paradigma de Promoção de Saúde Bucal. Tendo em vista a importância de um 

correto diagnostico de lesão cariosa, sendo este extremamente corriqueiro no dia a dia 

do dentista, buscou-se padronizar um método diagnostico para melhorar a qualidade na 

detecção e comunicação desse processo por parte dos profissionais da área 

odontológica, afim de possibilitar um melhor planejamento de tratamento da doença 

cárie. O objetivo desse trabalho é descrever o método de diagnóstico e tratamento de 

cárie (ICDAS), através de uma revisão de literatura atual, onde foram utilizadas bases 

de pesquisa BIREME, SCIELO, CAPES, publicados entre os anos de 2005 a 2015. As 

palavras chaves foram: ICDAS, diagnóstico, lesão cariosa. Surgiu um novo método de 

diagnóstico: ICDAS - International Caries Detection and Assessment System que 

refere-se a um sistema internacional de detecção e avaliação das lesões de cárie. O 

mesmo objetiva padronizar um método diagnóstico e criterioso fundamentado nas 

lesões, no intuito desse índice ser usado para clínica, pesquisa, ensino e epidemiologia. 

É de suma importância para o planejamento e tratamento de uma doença, um correto e 

preciso diagnóstico inicial, levando em conta as características da lesão bem como sua 

progressão. Na identificação da lesão cariosa, é necessário primeiramente reconhecer 

todo o contexto que determina a ocorrência da doença, assim como a sua etiologia tendo 

em vista a particularidade de manifestação em cada paciente. Existem vários critérios 

para a detecção das lesões de cárie, o ICDAS procurou aprimorar esse contexto para 

fundamentar o diagnóstico direcionado para uma técnica minimamente invasiva.  

Portanto, as etapas da detecção de lesão, são: 1. Extensão da lesão de cárie: além de 

observar a extensão da cárie, é importante avaliar se a lesão encontra-se em esmalte ou 

em dentina para então determinar a sua progressão. 2. Cavitação: as lesões podem ser 

cavitadas ou não. Nessa fase deve-se avaliar a presença do biofilme tanto na superfície 

da lesão quanto no interior dessa, já que isto ira determinar a progressão da lesão. 

Portanto em lesões cavitadas deve-se fazer um controle local do biofilme para que este 

desapareça do seu interior.  3. Atividade das lesões: essa etapa relaciona-se diretamente 

com a tomada da escolha no tratamento, já que as lesões microcavitadas ou cavitadas 

extensamente podem permitir a remoção do biofilme do seu interior apenas com a 

escovação, podendo apresentar uma cárie ativa ou inativa. Para a detecção de cárie ativa 

e inativa usa-se o parâmentro, onde irá buscar a presença de biofilme. O monitoramento 

das lesões de cárie nos dias atuais são feitos através de exame clínico e radiográfico, 

porém a radiográfica acaba deixando a desejar em alguns casos, já que em lesões 

proximais dependendo da lesão não é possível a inspeção visual da mesma, deixando 
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dúvidas quanto ao tipo de lesão (ativa ou inativa, cavitadas ou não cavitadas).  O 

método mais eficiente para o diagnóstico preciso de cárie é a inspeção visual, pois 

permite que o profissional estime a profundidade da lesão, observe a presença de 

cavidades, avalie o grau de retenção de biofilme e, ainda, estabeleça quanto à atividade 

desta. Se caso o profissional tiver dúvidas quanto a profundidade da lesão recorre-se ao 

exame radiográfico. A inspeção visual deve ser realizado com o máximo rigor, exigindo 

condições adequadas para a detecção precisa de todos os parâmetros necessários. A 

iluminação é essencial, pois a luz reflete de forma diferente nos poros da lesão de cárie 

e no esmalte sadio. A superfície deve encontrar-se limpa e seca, já que se esta estiver 

coberta por biofilme, essas características não ficam evidentes. É importante avaliar a 

rugosidade do esmalte ou a consistência da dentina para avaliar a atividade das lesões. 

Com isso, o dentista pode utilizar a sonda OMS, também conhecida como sonda ball 

point. A mesma deve obedecer uma técnica que consiste em passá-la levemente sobre a 

superfície de esmalte ou dentina, avaliando sua textura (rugosa/lisa ou 

amolecida/endurecida, respectivamente). Buscando melhorar o método para detecção 

das lesões de cárie o ICDAS buscou a padronização do exame e fazer com que os 

dentistas falem a mesma linguagem. Assim como a organização mundial de saúde 

preconiza índices a ICDAS objetiva a padronização na detecção do diagnóstico no 

intuito de facilitar a comparação entre os estudos e entre opiniões profissionais. Deve-se 

inicialmente fazer a limpeza e secagem, e a partir de então determinar se o dente se 

encontra hígido, selado, restaurado, com coroa ou ausente. O segundo momento 

consiste na classificação segundo a cárie que utiliza-se da escala ordinal, onde vai da 

superfície hígida à cavitação extensa. Essa escala refere-se ao escore que varia de 0 a 6 

de acordo com a progressão e extensão da lesão. De acordo com o artigo os escores 

preconizados pelo ICDAS são:  Escore 0: Nenhuma ou sútil alteração na translucidez do 

esmalte após secagem prolongada (5s);  Escore 1: Onde nas superfícies lisas e oclusais a 

opacidade é notável após secagem (5s), pigmentação retida em fundo de fóssulas e 

sulcos;  Escore 2: Em superfícies lisas a opacidade é notável na presença de unidade, em 

superfícies oclusais a opacidade é notável na presença de unidade e pigmentação 

extrapola fundo de fóssulas e sulcos;  Escore 3: Cavitação localizada apenas em esmalte 

Escore 4: Sombreamento em dentina subjacente pode ou não haver microcavitação, 

desde que não haja dentina aparente Escore 5: Cavitação em esmalte com exposição de 

dentina (até 1/2 da superfície da face analisada Escore 6: Cavitação em esmalte com 

exposição de dentina (mais da 1/2 da superfície da face analisada  Com isso realiza-se a 

diferenciação entre os escores do índice que se baseia no exame de características 

relacionadas ao próprio processo patológico das lesões de cárie, iniciando com o dente 

úmido e, então, após 5s de secagem que não pode ser excedido, o dente deve ser 

reexaminado. Será estabelecido então uma associação entre o que ele vê clinicamente e 

o que está acontecendo, de fato, histologicamente pelo profissional avaliador.  Deve-se 

ter maior atenção com os escores 5 e 6, já que são as lesões mais agravantes que 

acompanham a exposição de dentina. De uma forma geral os escores 4, 5 podem se 

confundir, onde a sonda OMS vai ser o meio de distinguir entre um e outro. Já as lesões 

escore 6 são aquelas que geralmente não deixam dúvidas ao profissional. Em caso de 

dúvida, opta-se pelo menor escore  Com a finalidade de avaliar a atividade das lesões 

usando o ICDAS associamos as características táteis e visuais por meio de códigos:  

Em relação aos códigos 1, 2 e 3, podem apresentar lesão ativa (Esmalte com opacidade, 

esbranquiçado, amarelado, perda de brilho e rugosidade à leve sondagem com área de 

estagnação de placa) ou inativa (Esmalte esbranquiçado, amarronzado ou escurecido, 

com aspecto brilhante, duro e liso à leve sondagem e fora de regiões de acúmulo de 
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placa) em superfície de esmalte.  Tendo em vista a dificuldade na correta detecção de 

lesões de cárie proximais através de exame radiográfico, levando muitas vezes a 

utilização de intervenções desnecessárias devido a um diagnóstico impreciso, o ideal é 

realizar separação temporária com elásticos, para visualização direta da superfície 

proximal.  A relevância do trabalho se refere na realização de um diagnóstico das lesões 

de cárie criterioso permitindo ao cirurgião-dentista a escolha de tratamento 

individualizado a cada paciente, com maior segurança tanto para o  paciente como para 

o profissional, uma vez que ele busca fundamentar sua atuação em uma Odontologia 

Baseada em Evidências.  Portanto, concluiu-se que a utilização dos escores ICDAS, 

durante o exame visual, apresenta maior fidelidade no diagnostico quantos a presença 

de lesão cariosa, buscando facilitar e padronizar o diagnostico destas para a escolha do 

tratamento mais adequado e conservador.  
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p.255-262, 2003. 
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PROGRAMA ODONTOLÓGICO DE ATENÇÃO MATERNO-INFANTIL- 18 

ANOS DE IMPLANTAÇÃO 

 

Ana Victoria Lopes BANDEIRA; Heloísa Clara Santos SOUSA; Marina de Deus 

Moura de LIMA, Marcoeli Silva de MOURA, Lúcia de Fátima Almeida de Deus 

MOURA (orientadora) 

 

O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) é um projeto de extensão 

universitária do curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), cujas 

ações são desenvolvidas no Instituto de Perinatologia Social (IPSP). Implantado em 

1997, o PPGB foi o primeiro programa de atenção à saúde bucal materno-infantil 

instituído no estado do Piauí. Suas atividades são executadas por alunos de graduação, 

sob orientação e supervisão de professoras do curso de Odontologia da UFPI e 

colaboração de alunos do Programa de Pós-graduação em Odontologia da UFPI. Este 

trabalho objetiva apresentar as estratégias de ação do PPGB, sua produção clínica e 

contribuições científicas, após 18 anos de implantação. A execução do projeto consiste 

em atendimento clínico educativo/preventivo de bebês na faixa etária de 0 a 36 meses, 

palestras educativas a puérperas no "Banco de Leite" do IPSP e, mais recentemente, 

realização do “teste da linguinha” e frenotomia em bebês que apresentam anquiloglossia 

(Lei 13.002/2014). No período de abril de 1997 a setembro de 2015, mais de 502 

estagiários participaram do projeto e cerca de 18.000 bebês e 43.000 gestantes e 

puérperas foram assistidas. O PPGB também apresenta vasta produção científica de 

repercussão local, regional e internacional que inclui artigos em periódicos 

especializados, teses de doutorado, projetos de iniciação científica, trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e apresentações em eventos científicos. Estudos feitos 

no PPGB revelaram que as gestantes acompanhadas foram mais suscetíveis a mudanças 

de hábitos relacionados à saúde e costumes arraigados. As mães frequentadoras do 

programa mostraram-se mais informadas sobre a etiologia e os métodos de controle e 

prevenção de doenças bucais, adotando meios de prevenção eficientes. Também foi 

observado que as crianças assistidas pelo programa, que se mantiveram assíduas às 

consultas de manutenção, apresentaram melhor saúde gengival e menor prevalência de 

cárie do que aquelas que não frequentaram ou o fizeram sem a regularidade sugerida. 

Também comprovam o impacto positivo no desenvolvimento de hábitos saudáveis na 

família e melhoria da saúde bucal dos indivíduos assistidos, bem como, possibilita a 

orientação dos alunos, aprofundando suas experiências em atividades de extensão e 

contribuiu para qualificação profissional de egressos do curso de odontologia da UFPI. 

 

Descritores: Promoção de Saúde; Saúde Bucal; Saúde Materno-Infantil; Educação em 

Saúde 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: MANTENEDOR DE ESPAÇO EM PACIENTE 

COM ALTERAÇÃO NA FALA E LINGUAGEM. 

 

Geane Gomes dos SANTOS¹; Gislayne Maria Mesquita de ARAÚJO²; Lúcia Marina de 

Sá Pinheiro BEZERRA³; Sarah Celina Castro QUEIROZ 4 ; Orientadora: Isabel Cristina 

Quaresma REGO5; 

 

1,2,3,4. Acadêmicos do curso de odontologia UNINOVAFAPI, Teresina/PI 

(geanegomesgg@hotmail.com);  

5. Professora de Odontopediatria UNINOVAFAPI, Teresina/PI 

(isabelcristina@novafapi.com.br) 

 

A perda precoce de incisivos superiores devido a trauma e cárie é muito comum em 

crianças pequenas antes de dois terço das raízes dos incisivos permanentes serem 

formadas. Assim, o espaço deve ser mantido funcionalmente bem como esteticamente 

por um mantenedor de espaço adequado, dependendo da idade dentária do paciente.  

Cardoso et al (2011) cita que a perda precoce pode acarretar problemas como a 

instalação de hábitos bucais deletérios, interferência na função mastigatória e 

consequentemente na saúde física da criança, no fator estético psicológico, acarretando 

problemas na fonação devido à posição incorreta dos lábios e da língua. As crianças 

sentem-se “diferentes” de seus pares, e a falta dos dentes pioram suas atitudes em 

relação aos outros e consigo mesmas, especialmente se for visível durante a fala e o 

riso; na maioria das vezes sorri muito pouco ou coloca a mão sobre a boca para disfarçar 

a diferença. Por isso, é importância valorizar o fator estético diante de perdas 

prematuras dos dentes decíduos anteriores: preserva o fator psicológico, não apenas da 

criança, como de seus pais (PEREIRA et al.,2010)  O presente caso de experiência 

realizado na clínica Uninovafapi, tem como objetivo mostrar a eficácia do mantenedor 

de espaço estético funcional com dentes em crianças com ausência dos incisivos 

centrais e laterais devido à perda precoce acometida pela cárie.  O resultado do presente 

estudo de experiência foi o esperado, diante o planejamento elaborado e executado. A 

confecção do mantenedor de espaço fixo com dentes tornou-se o ultimo recurso a ser 

utilizado, que permitiu restabelecer a fonação e a estética da criança e, ainda, resultou 

na satisfação com o tratamento, onde possibilitou um ajuste social e emocional 

demonstrada pelo paciente, mãe e familiares.  

 

Palavras chave: Transtornos do Desenvolvimento da Linguagem, Mantenedor de 

espaço, reabilitação. 
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SÍNDROME DE ELLIS-VAN CREVELD : RELATO DE CASO 

 

Ana Vitória Gomes de Campos, Vicente Carvalho de Almeida Júnior, Marcoeli Silva de 

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

 

A Síndrome de Ellis-van Creveld é uma condição autossômica recessiva extremamente 

rara que afeta a sub-região 4p16.1 do cromossomo 4, tendo prevalência menor que 

0,1/milhão de nascimentos. As manifestações mais comuns são eczemas, nanismo por 

encurtamento dos membros, polidactilia bilateral pós-axial, cardiopatia congênita, 

condrodisplasia dos ossos longos, alterações ectodérmicas afetando unhas, que são 

displásicas e pouco desenvolvidas; e pelos, que apresentam-se finos e hipocrômicos. 

Além disso, os pacientes afetados podem exibir manifestações na região orofacial. O 

objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente, PBRV, 1 ano e 11 meses, sexo 

masculino, que foi atendido no Programa Preventivo para Gestantes e Bebês, 

apresentando cardiopatia congênita, intestino alargado, polidactilia pós-axial bilateral 

nas mãos, unhas displásicas e com celoniquia, pelos finos e hipocrômicos, fusão 

gengivo-labial, vestíbulo raso, alterações na forma (dentes conóides e em garra) e 

período de irrupção dos dentes, sendo assim sugestivo da Síndrome de Ellis-van 

Creveld. O paciente recebeu tratamento educativo/preventivo, aguardando melhora no 

quadro clínico geral para dar início ao tratamento odontológico. Essa síndrome é de 

importância para o Cirugião-Dentista devido às manifestações na cavidade bucal, como 

fendas lábiopalatais, anormalidades associadas ao freio labial, agenesias dentárias, 

dentes natais, neonatais, hipoplásicos e conóides, espaçamentos irregulares, fusão de 

germes dentários, vestíbulo raso ou inexistente, dentre outras manifestações faciais 

como bossa frontal, hipertelorismo e nariz alargado, tornando-o um profissional 

também responsável pelo diagnóstico da síndrome e um membro importante na equipe 

multidisciplinar de tratamento, sendo relevante o conhecimento dos profissionais de 

saúde bucal sobre a doença para atender todas as necessidades no âmbito odontológico. 

 

Descritores - Síndrome de Ellis-Van Creveld, Odontopediatria, Criança. 
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BENEFÍCIOS DA FRENOTOMIA EM BEBÊ COM ANQUILOGLOSSIA: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Jessyara Brian dos Santos RÊGO*; Nádia Maria Pires SILVA; Guilherme Nilson Alves 

dos SANTOS; Herculano Pontes Barros RIBEIRO; Teresinha Soares Pereira LOPES.  

 

O freio lingual é uma membrana mucosa curta com o tecido conjuntivo subjacente que 

conecta a superfície ventral da língua ao assoalho da boca, posicionando-se desde o 

ápice da língua até a base do processo alveolar mandibular. A anquiloglossia, ou língua 

presa, é uma anomalia congênita comum, na qual o frênulo lingual é anormalmente 

curto e apertado (anquiloglossia posterior) ou anormalmente ligado anteriormente à 

superfície ventral da língua (anquiloglossia anterior). Embora a anquiloglossia não seja 

uma condição grave, pode desencadear uma série de problemas, incluindo dificuldades 

na amamentação, podendo interferir na nutrição e no ganho de peso, distúrbios na fala e 

vários problemas mecânicos e sociais relacionados com a incapacidade de protrusão da 

língua. O presente trabalho objetiva apresentar os benefícios da frenotomia frente a um 

caso clínico de anquiloglossia. Paciente de iniciais J. L. L. D. 14 dias, gênero 

masculino, compareceu a um programa de extensão da Universidade Federal do Piauí 

para a avaliação odontológica neonatal (teste da linguinha) e após a anamnese e exame 

clínico foi observado limitação na mobilidade da língua sendo necessária uma 

reavaliação após sete dias. Decorrido esse período e após nova anamnese a mãe relatou 

perda de peso da criança, dificuldade crescente do bebê em pegar o mamilo durante a 

amamentação, bem como histórico familiar de anquiloglossia. Então se seguiu o 

Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua com Escores para Bebês proposto por 

Martinelli et. al., no qual se baseia em escores da história clínica e exame clínico, ou 

seja, avaliação anatomofuncional e avaliação de sucção nutritiva e não nutritiva. O 

paciente apresentou no total geral da história e do exame clínico uma soma de 18 

pontos, considerado, portanto, interferência das características do frênulo nos 

movimentos da língua, sendo feita a indicação de frenotomia. Esse procedimento 

constituiu-se em aplicação de anestésico oftálmico por 2 minutos e incisão para liberar o 

frênulo lingual sem necessidade de sutura, em seguida o bebê foi amamentado exibindo, 

no pós-operatório, mudanças imediatas nos padrões de aleitamento, melhora na pega do 

mamilo, na entonação do choro e aumento da sucção. Assim, conclui-se que a 

frenotomia é um tratamento rápido, indolor, eficaz e prático indicado para o tratamento 

da anquiloglossia resultando em melhoria imediata em pacientes neonatos.  

 

Descritores: Freio lingual, Odontopediatria, Saúde Bucal. 
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DOSAGENS MÁXIMAS DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM 

ODONTOPEDIATRIA  

 

Amanda Pacheco Cardoso*; Lara Nascimento Fonteles; Beatriz Pietra de Aguiar Paiva; 

Lorena Ferreira Rabelo; Antonione Santos Bezerra Pinto.  

 

O controle da dor por meio de anestésicos locais é de fundamental importância para a 

prática odontológica, principalmente em crianças, já que é mais difícil exercer uma 

autoridade sobre o comportamento destes. Como não são fabricados tubetes anestésicos 

específicos para crianças, se faz necessário maior cuidado com a dosagem empregada 

em cada procedimento. O objetivo deste trabalho é informar aos cirurgiões dentistas 

sobre o uso do anestésico local no paciente pediátrico e como se deve fazer uma 

estimativa da dosagem máxima do mesmo levando se em consideração o tipo a ser 

utilizado e o peso corporal da criança. Para isso, realizou-se uma revisão de literatura 

entre os anos de 1995 e 2012 com artigos em português e inglês, através da plataforma 

PubMed e dos sites dtscience.com e revistargo.com.br. Concluiu-se que existem grande 

necessidade e importância de maiores conhecimentos sobre a estimativa do número de 

tubetes anestésicos que se pode utilizar em uma criança, de acordo com o seu peso 

corporal, para que não haja depressão do Sistema Nervoso Central em níveis acima dos 

desejados, o que é a maior causa da morbidade relacionada à ocorrência de 

superdosagem.  

 

DESCRITORES: ODONTOPEDIATRIA; ANESTÉSICOS LOCAIS; DOSES 

MÁXIMAS; MORBIDADE; CRIANÇAS. 
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CÁRIE DENTÁRIA PRECOCE NA INFÂNCIA 

  

Sabrynna Gonçalves Candeira PORTELA; Mariana da Silva Corrêa NOLÊTO; Hélio 

Alves NASCIMENTO; Francisca Joyssa Alves PEREIRA; Ana de Lourdes Sá de 

LIRA.  

 

A cárie rampante é uma cárie avançada em crianças, de rápida evolução e que afeta, 

normalmente, faces livres dos dentes. Está relacionada, principalmente, com uma 

alimentação e hábitos de higiene bucal inadequados durante o processo de desmame. 

Embora os casos de cárie na idade pré-escolar venham reduzindo, seus índices ainda são 

preocupantes, em especial, em países subdesenvolvidos. Diante disso, achou-se 

importante a realização dessa pesquisa que tem como objetivo discutir, por meio de 

revisão de literatura, as causas multifatoriais e repercussões dessa doença em crianças 

na dentição decídua. O método utilizado foi descritivo e exploratório por meio do qual 

se utilizou revisão bibliográfica em livros textos, assim como em artigos científicos 

publicados no período de 2001 a 2014. Os resultados desse trabalho, mostram que a 

cárie precoce está relacionada aos fatores primários da doença, assim como fatores 

socioeconômicos e conhecimento dos pais sobre hábitos alimentares e de higiene bucal 

saudáveis. Além de acarretar consequências psicológicas, sociais e na saúde das 

crianças acometidas. Portanto, implementar mais medidas de promoção de saúde 

ampliariam os conhecimentos acerca dos benefícios da saúde bucal e, 

consequentemente, reduziriam o índice de placa bacteriana.  

Descritores: saúde bucal; pré-escolar; cárie dentária 
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IDENTIFICAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DOS ARCOS DENTÁRIOS: RELATO 

DE CASO.  

 

Paulo Henrique Viana PINTO; Adriana Vasconcelos da Nóbrega BARROS; Áurea de 

Oliveira Castelo Branco ANDRADE; Joseany Barbosa LAURENTINO; Vinícius 

Aguiar LAGES.  

 

Os arcos dentários são importantes quando existem modificações post-mortem que 

invalidam a identificação humana por caracteres visuais, datiloscopia ou genética 

forense. Para isso, são fundamentais registros odontológicos prévios à morte, tais como 

prontuários, radiografias ou modelos de gesso. Além de apresentarem uma série de 

parâmetros técnicos que individualizam o ser humano, as características biológicas dos 

dentes permitem que eles sejam conservados frente às adversidades do ambiente. O 

objetivo deste trabalho é relatar um caso de identificação humana elucidado pela análise 

dos arcos dentários e documentação odontológica ante-mortem. Uma ossada procedente 

de União-PI foi recebida no Instituto Médico Legal de Teresina-PI para exame de 

identificação humana e estudo da causa da morte. Em decorrência do desaparecimento e 

histórico descrito pelos familiares de P.H.A.P., a documentação odontológica do 

desaparecido foi solicitada ao Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça do Piauí e 

a uma instituição terapêutica para dependentes químicos do Estado. Mediante confronto 

pericial, observou-se algumas coincidências entre o arco dentário examinado e a 

documentação recebida. A análise do crânio e da mandíbula constatou fraturas ósseas 

compatíveis com ação contundente, que confirmaram a hipótese de homicídio. As 

características morfológicas do crânio e dos terceiros molares foram relacionadas com o 

gênero masculino e idade do adolescente desaparecido. Assim, a perícia odonto-legal 

detectou pontos de coincidência entre os dados ante-mortem e post-mortem, o que nos 

permitiu estabelecer uma correlação positiva entre a ossada e o suspeito reclamado. 

  

Palavras-chave: Odontologia Legal, Identificação Humana, Registros Odontológicos. 
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RESUMO SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

AUTORES:  

GISELLE MARIA FERREIRA LIMA VERDE*  

IASHCARA GRACEJANES LEAL DE SOUSA  

FRANCISCA TEREZA COELHO MATOS 

 

Introdução - O cenário moderno e competitivo dos sistemas de prestação de cuidados 

em saúde contrapõe-se às suas demandas ascendentes e aos recursos nem sempre 

suficientes. A preocupação com a segurança do paciente, importante dimensão da 

qualidade do cuidado em saúde, constitui atualmente tema de relevância crescente entre 

pesquisadores do todo o mundo, pois os eventos adversos ocorrem em qualquer local 

onde se prestam cuidados de saúde e na maioria das situações são passíveis de medidas 

preventivas. Por esse motivo a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de 

Segurança do Paciente e lançou recente a RDC 36, um conjunto de normas que visam 

prevenir e reduzir riscos e danos nos serviços de saúde, promovendo assim a segurança 

do paciente. Entretanto, ênfase tem sido na assistência hospitalar e nenhuma orientação 

sobre o paciente odontológico. Objetivo – Identificar a produção científica existente no 

Brasil sobre a segurança do paciente na odontologia. Metodologia – Trata-se de uma 

revisão de literatura integrativa sobre a Segurança do Paciente no Brasil, publicada em 

livros e bases de dados oficiais nacionais e internacionais. Resultados e análise- De 

todos os artigos encontrados, não havia nenhuma publicação sobre os cuidados e 

segurança do paciente na área de odontologia. Conclusão - A segurança do paciente é de 

responsabilidade de todos os profissionais de saúde e os eventos adversos podem 

ocorrer em qualquer local onde se prestam cuidados de saúde, dessa forma condutas e 

orientações para os profissionais de saúde bucal devem ser elaboradas para que haja 

excelência nos serviços de saúde. 

 

Palavras-Chave: Segurança do Paciente. RDC 36. Odontologia do Trabalho. 
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O USO DE MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS PARA INTRUSÃO DE 

MOLARES SUPERIORES COMO COADJUVANTE AO TRATAMENTO 

REABILITADOR  

 

Wannescla Zinglayara Amorim SILVA1 ; Islan Ritallo da Silva PAULO2 ; Thiago 

Lima MONTE3  

 

A extrusão dentária de molares superiores acomete principalmente pacientes adultos, 

devido à perda precoce dos elementos antagonistas. Este processo, além de prejudicar a 

estética do sorriso, torna complexa a reabilitação protética dos dentes perdidos, em 

decorrência da redução do espaço funcional para instalação de novas coroas. A 

utilização de mini-implantes como recurso de ancoragem esquelética para mecânica de 

intrusão é uma alternativa que viabiliza resultados satisfatórios no tratamento desta 

condição. O objetivo deste trabalho foi relatar considerações acerca das vantagens e 

eficácia dos miniimplantes na correção da extrusão dentária de elementos posteriores. 

Para tanto realizouse uma revisão sistemática nas bases de dados Bireme e Pubmed, 

selecionando-se artigos dos últimos cinco anos tendo como critérios de inclusão a direta 

abordagem do tema, casos clínicos concluídos, artigos em inglês e português com os 

descritores: Ortodontia, Orthodontics, Procedimentos de Ancoragem Ortodôntica, 

Orthodontic Anchorage Procedures, Movimentação Dentária, Tooth Movement. Foram 

encontrados 504 artigos iniciais e quando aplicados os critérios chegou-se a um número 

de 10. O uso de mini-implantes tem demonstrado eficiência. Estes dispositivos ampliam 

as perspectivas do tratamento ortodôntico desde que sejam seguidas as normas para 

instalação e que o cirurgião dentista esteja capacitado diante dos princípios 

fundamentais da biomecânica. 

 

 Descritores: Ortodontia, Procedimentos de Ancoragem Ortodôntica, Ortodontia 

corretiva. 
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A INFLUÊNCIA DE HÁBITO DELETÉRIO NO APARECIMENTO DE 

MORDIDA ABERTA ANTERIOR EM CRIANÇA COM DENTIÇÃO MISTA: 

RELATO DE CASO 

Camila Mascarenhas de CARVALHO¹; Domingos Barbosa NETO²; Emannuela Veras 

MAGALHÃES³; Maura Régia Lima Verde Moura LOPES; 

¹Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial Devry(FACID | DEVRY) – 

Teresina-PI 

E-mail: camilaaacarvalho@hotmail.com 

²Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial Devry(FACID | DEVRY) – 

Teresina-PI 

³ Aluno de graduação, Faculdade Integral Diferencial Devry (FACID | DEVRY) – 

Teresina-PI 

4 Doutora em Ortodontia e Professora da Faculdade Integral Diferencial Devry (FACID 

| DEVRY) – Teresina-PI 

 

Introdução: A mordida aberta anterior é uma desarmonia oclusal de alta prevalência na 

dentição mista. Pode ser definida como uma má oclusão sem contato na região anterior, 

com traspasse vertical negativo, estando os dentes posteriores em oclusão. Essa má 

oclusão causa alterações estéticas, dificulta a apreensão e corte de alimentos, e prejudica 

a pronuncia de alguns fonemas. Na etiologia da mordida aberta encontramos fatores 

relacionados a hábitos deletérios. O hábito de sugar o dedo pode ser uma mania ou até 

mesmo necessidade emocional, onde a criança busca o prolongamento deste estímulo 

que lhe satisfazem e acalmam. 

Objetivo: Esse trabalho tem como finalidade apresentar um caso clínico de uma clínica 

escola de uma Instituição de Ensino Superior, sobre mordida aberta anterior em criança 

com dentição mista e descrever sua etiologia e tratamento de escolha. 

Relato de caso: Paciente C.G.M., sexo masculino, com 8 anos, apresentava mordida 

aberta anterior ocasionada por hábito de sucção digital e interposição lingual, 

apresentando overbite negativo de 6mm. A conduta terapêutica de escolha foi a 

ortodontia interceptora, na fase da dentadura mista, com a instalação da grande palatina 

fixa, assim impossibilitando o hábito e favorecendo a correção dessa má oclusão 

Discussão: A mordida aberta anterior não depende apenas da simples existência do 

hábito de sucção digital, mas também do padrão de crescimento facial que a criança 

possui, bem como da duração, intensidade e frequência do hábito. A dentadura mista é a 

época indicada para se intervir, sendo a grade palatina fixa o aparelho ortodôntico mais 

indicado para eliminar o hábito, pois não depende da colaboração da criança, fornece 

resultados rápidos e seguros. É um aparelho passivo, que age como um obstáculo 

mecânico, que não só impede a sucção digital como também mantém a língua numa 

posição mais retraída, impedindo sua interposição nos dentes anteriores. Após alcançar 

a sobremordida adequada, é indicado fazer a contenção com o aparelho por 3 a 6 meses. 

Conclusão: O sucesso do tratamento dos hábitos bucais deletérios, depende de uma 

abordagem multidisciplinar, com ortodontista, fonoaudiólogo e psicólogo. A grade 

palatina fixa o aparelho ortodôntico mais indicado para eliminar o hábito 

Palavras-chave: Mordida aberta anterior. Dentição mista. Hábito deletério. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)  

 

Illanna Íris de Carvalho Araújo1  

Dênio Rafael Matos Soares1  

Paulo Henrique Viana Pinto1  

Rebeca Maria Vieira Pereira1  

Darklilson Pereira-Santos2  

 
1 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Odontologia da Universidade Estadual do 

Piauí – UESPI  
2 Professor do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI  

 

Introdução: A atuação do Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar é considerada 

recente e pouco conhecida entre a população leiga e parte de profissionais da saúde, no 

Brasil, o que inclui a classe médica. Contudo, este profissional tem grande importância 

no tratamento de pacientes hospitalizados, especificamente em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), como fator importante para a recuperação e prognóstico destes. A 

higiene bucal adequada nesses pacientes reduz o risco de contrair infecções bacterianas 

e pneumonias, dentre elas a pneumonia nosocomial, causadora de metade das mortes. 

Objetivo: Apresentar a atuação do Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar, 

especificamente, em UTI. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura com os 

artigos publicados entre os anos de 2000 a 2014, mostrando a atuação do Cirurgião-

Dentista em Unidade de Terapia Intensiva. Para a realização deste trabalho, foram 

utilizados como fonte de pesquisa as bases de dados SciELO e LILACS. Resultados e 

Discussão: Os pacientes hospitalizados com deficiência na higiene bucal possuem 

grandes chances de contrair infecções. O agravo da situação está em pacientes 

internados em UTI, onde estes estão na maioria das vezes inconscientes e incapazes de 

realizar a higiene bucal. Segundo a literatura, a condição bucal tem forte relação com o 

quadro do paciente e por meio de estudos identificou-se em pacientes de UTI a 

formação de biofilme e proliferação de microrganismos, aumentando a chance de 

infecções bacterianas e pneumonias. A pneumonia é a segunda maior causa de mortes 

em pacientes internados pelo fato destes aspirarem as bactérias da cavidade oral que 

entram no sistema respiratório. Conclusão: Devido ao número pequeno de profissionais 

da Odontologia e a vulnerabilidade dos pacientes hospitalizados em Unidade de Terapia 

Intensiva, a Odontologia Hospitalar necessita de maior destaque nas Faculdades de 

Odontologia e especialidades odontológicas para um aumento da oferta de profissionais 

atuantes nesta área, pois uma higiene bucal adequada diminui as complicações no 

quadro de saúde do paciente.  

 

PALAVRAS CHAVE: Equipe hospitalar de Odontologia; Pneumonia; Infecções 

bacterianas; Unidades de Terapia Intensiva. 
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AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PACIENTES HIV/AIDS 

REALIZADAS PELO PROJETO DE EXTENSÃO “SORRISO POSITIVO” NO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE  

Thais Rodrigues LIMA; Glauciany Fonteneles VASCONCELOS; Rômulo Rosa 

MARTINS; Francisco César Barroso BARBOSA. 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada por um retrovírus que 

compromete o sistema imunológico do indivíduo, ocasionando uma depleção dos 

linfócitos T CD4+ , que o torna susceptível a infecções oportunistas e neoplasias 

malignas. Estima-se que 757.042 casos tenham sido contabilizados no Brasil desde o 

início da epidemia e que 278.306 óbitos tenham sido identificados até dezembro de 

2013. Contudo, os primeiros sinais clínicos da imunodeficiência associados ao HIV 

aparecem com frequência, na cavidade oral, o que dá ao cirurgião-dentista um papel 

importante no reconhecimento precoce da doença e no tratamento desse grupo de 

pacientes. O projeto “Sorriso Positivo” objetiva aprimorar os conhecimentos sobre 

HIV/AIDS entre acadêmicos de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - 

Campus Sobral e estabelecer uma parceria com a Rede de Solidariedade Positiva para a 

promoção de saúde bucal nos indivíduos afetados pelo HIV/AIDS. As atividades do 

projeto ocorrem na Casa de Apoio Madre Ana Rosa Gattorno com ações educativas e 

motivacionais sobre os cuidados com a higiene bucal; visitas e exames clínicos 

realizados nos pacientes soropositivos internados na Santa Casa de Misericórdia de 

Sobral, e atendimento odontológico realizado na Clínica Odontológica da UFC/Sobral. 

Essas medidas educativas e assistenciais certamente têm impacto significativo na vida 

desses indivíduos, e contribuem para uma atenção redobrada com a higiene bucal e no 

tratamento das possíveis lesões decorrentes da supressão imunológica causada pelo 

vírus e reações adversas dos medicamentos, promovendo benefícios para o paciente em 

relação ao seu tratamento. 

Descritores: HIV, prevenção, saúde bucal. 
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PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES 

HIPERTENSOS 

Arthur Gomes LEITE¹, Francisco Gabriel Bezerra Silva MONTEIRO¹, Rackel Roseline 

da Silva HOLANDA¹, Maria Nayrana Gomes FURTADO¹, Eliana Câmpelo LAGO². 

RESUMO A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença caracterizada pela 

elevação dos níveis tensionais no sangue. É uma síndrome metabólica geralmente 

acompanhada por outras alterações, como obesidade. Cerca de 20% da população 

brasileira é portadora de hipertensão. Todos os profissionais de saúde devem estar 

preparados para tratar pacientes hipertensos, e o cirurgião dentista, também deve 

conhecer e lidar com todas as dificuldades ocasionadas por essa doença. O objetivo 

desse trabalho é apresentar um protocolo de atendimento odontológico para pacientes 

hipertensos, segundo sua classificação como hipertensivo. O presente estudo trata de 

uma revisão sistemática da literatura em bancos de dados Scielo, Lilacs, Pubmed, tendo 

como critérios de inclusão artigos publicados no recorte temporal de 2010 a 2015 com 

os seguintes descritores: protocolo, hipertensão, procedimentos odontológicos. 

Pacientes hipertensos exigem maior atenção na hora de procedimentos odontológicos, e 

para isso, a anamnese detalhada é mais do que fundamental para obter sucesso no 

procedimento realizado no consultório pelo cirurgião dentista. Além disso, é importante 

controlar a ansiedade do paciente, pois qualquer alteração no paciente pode acarretar a 

uma elevação de sua pressão arterial, fazendo assim, que o procedimento seja 

dificultado, ou até mesmo não seja realizado. Ter boas técnicas anestésicas e cuidados 

na escolha das medicações que serão utilizadas no pós-operatório também faz parte de 

um bom protocolo de atendimento ao paciente hipertenso. Também foi observado que é 

necessário a um cirurgião dentista um conhecimento básico sobre pressão arterial, assim 

como um bom preparo antes do procedimento, para uma promoção de atendimentos 

mais específicos, e para que possam intervir clinicamente de forma segura e eficaz 

nestes pacientes. 

Palavras-chaves: Protocolo; Procedimentos odontológicos; Hipertensão; 

1 Alunos de graduação, Faculdade Integral Diferencial – DeVry – Teresina Piauí. 

2 Orientadora, Doutora em Biotecnologia. Cirurgiã-dentista e Enfermeira. Coordenadora 

do Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família do Centro Universitário – 

UNINOVAFAPI. Professora da graduação de Enfermagem da Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA e Professora da graduação de Odontologia da Faculdade Integral 

Diferencial- FACID DEVRY -PI, Brasil. 
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O USO DE ANESTÉSICOS LOCAIS EM GESTANTES 

 

Ageu Lima da COSTA*; I’talo José Zacarias PORTELA; Ayrton Galvão de Araujo 

JUNIOR; Guilherme Henrique Alves da FONSECA; Maria Ângela Arêa Leão 

FERRAZ.  

 

Os anestésicos locais são as drogas mais utilizadas em Odontologia, representando a 

forma mais eficiente de controle da dor durante o procedimento. Para uso com 

segurança devem ser considerados possíveis problemas sistêmicos do paciente, o tipo de 

anestésico e seu vasoconstrictor, o volume injetado e a técnica utilizada. Em gestantes o 

risco potencial da anestesia local ao feto deve ser considerado. O presente trabalho 

objetiva descrever o protocolo do uso de anestésicos locais odontológicos em gestantes, 

através de uma revisão de literatura de artigos científicos, nos idiomas inglês e 

português recuperados na plataforma Scielo em uma datação compreendida entre os 

anos de 2009 e 2015, com as palavras chaves anestésicos locais, odontologia e 

gestantes. Os anestésicos locais são considerados seguros para a administração durante 

o período gestacional com a condição de serem utilizados em baixas doses, embora, 

todos os anestésicos locais, por serem lipossolúveis, atravessem facilmente a barreira 

placentária. Os fatores que determinam a quantidade e a velocidade de transferência 

placentária dos anestésicos locais são o tamanho da molécula e o grau de ligação do 

anestésico local às proteínas plasmáticas na circulação materna. Precisam conter um 

agente vasoconstritor que proporcione uma menor absorção do sal, diminua a toxicidade 

e prolongue o tempo de duração da anestesia. As contraindicações residem na 

prilocaína, devido ao risco de metemoglobinemia e uso do vasoconstritor felipressina, 

pois gera risco no aumento da contratilidade uterina. O anestésico local recomendado à 

paciente gestante é a lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 ou com noradrenalina 

1:50.000. Pode-se concluir que, respeitando a condição sistêmica da gestante, o 

trimestre da gestação, a técnica de anestesia, horários e duração das consultas e a 

utilização de doses mínimas de anestésicos, o procedimento odontológico sob anestesia 

local poderá ser realizado de forma eficiente e segura tanto para o feto como para a mãe.  

 

Palavras Chaves: anestésicos locais, odontologia e gestantes. 
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A ARTE COMO RECURSO PARA INCLUSÃO DA CRIANÇA COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS AO AMBIENTE ODONTOLÓGICO. 

Lueny de Moura VERAS1; Ana Sara Matos ARAÚJO2 ; Regina Ferraz MENDES3 

1Aluna de graduação, Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Teresina-PI. E-mail: 

claudiellymota@hotmail.com 

2Aluna de graduação, Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Teresina-PI. 

3Professora doutora, Universidade Federal do Piauí (UFPI) –Teresina-PI. 

RESUMO 

O uso de segmentos artísticos como uma abordagem auxiliar positivo no tratamento 

terapêutico e na inclusão do paciente no ambiente de atendimento odontológico, tem 

sido cada vez mais estudado pela psicologia, com foco na avaliação do controle 

comportamental e fisiológico dos mesmos. A falta de cooperação durante o tratamento 

odontológico dificulta o atendimento e pode levar a agravos na saúde bucal. O estimulo, 

a devida adaptação e aplicação da arte, pode reverter essa situação, levando ao sucesso 

do tratamento odontológico nestes pacientes. O presente trabalho objetiva apresentar as 

formas que o profissional pode utilizar a arte e seus segmentos para motivar, adaptar e 

integrar o paciente de forma favorável e eficaz ao ambiente odontológico, a fim de 

conseguir realizar os procedimentos odontológicos desejados. A pesquisa foi 

desenvolvida com os seguintes dados: Periódicos-CAPES utilizando os termos: 

Pacientes especiais, odontologia e artes. Os materiais científicos publicados em inglês e 

português encontrados foram submetidos à análise de conteúdo e similaridade, 

realizando a seleção de 7 trabalhos científicos dos 41 encontrados durante a busca, com 

publicação entre 2009 a 2015, com acesso ao texto completo e com o tema: atendimento 

odontológico a pacientes com necessidades especiais. Assim a revisão foi concluída. 

Estes estudos apontam que pacientes com necessidades especiais tendem a ter uma 

melhor conduta durante o tratamento odontológico após terem participados de 

dinâmicas de artes, onde socializam e sofrem estímulos positivos. Isso enfatiza a 

importância de inovar em busca de recursos para estimular o processo de inclusão, de 

modo que os pacientes podem se sentir à vontade durante as suas visitas ao centro de 

tratamento odontológico. 

 Descritores: Pacientes especiais; odontologia; artes. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À PACIENTES ESPECIAIS 

Elloá Martins Oliveira da ROCHA1, Barbara de Carvalho ARRAIS¹, Susy Nayara 

Ribeiro SOARES1, Maria Eliane Martins Oliveira da ROCHA2. 

1 Acadêmicos do Curso de Bacharelado em Odontologia da UNINOVAFAPI. Email-

elloamrocha@hotmail.com. 

2Mestre em Enfermagem – UFPI. Professora Assistente da Universidade Estadual do 

Piauí- CCS/FACIME/UESPI. 

Introdução: Pacientes especiais são aqueles que possuem desvio nos padrões de 

normalidade, uma deficiência física, mental, de desenvolvimento, comportamentais, 

além de problemas sistêmicos de saúde. Indivíduos com essas condições tendem a 

apresentar maior comprometimento na saúde bucal e assim, requerem uma atenção 

odontológica especial, com atendimentos diferenciados e de acordo com cada caso. Este 

estudo é uma revisão bibliográfica que trata da assistência odontológica ao paciente com 

necessidades especiais. Objetivo: Caracterizar a atuação dos profissionais da 

odontologia frente a pacientes com necessidades especiais. Metodologia: O estudo teve 

como fonte de busca a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, nos anos 

de 2007 a 2014, e utilizou os descritores: assistência; odontologia; e pacientes especiais. 

Onze artigos responderam aos critérios de inclusão e objetivo do trabalho, sendo 9 de 

pesquisas quantitativas, 1 qualitativa e 1 estudo de revisão de literatura. Realizou-se a 

análise de conteúdo, modalidade temática. Resultados: A partir dos trabalhos estudados 

consolidaram-se 3 categorias: 1. Abordagem realizada durante o atendimento 

especializado; 2. Sentimento dos estudantes e profissionais no atendimento de pacientes 

especiais; e 3. Problemas odontológicos detectados em pacientes especiais. Conclusão: 

Diante do que foi abordado nos artigos em questão observou-se a importância da 

melhoria na qualidade da assistência odontológica à pacientes especiais. Assim como 

uma maior capacitação dos profissionais e serviços, buscando a inclusão desses 

pacientes. 

Descritores: Assistência. Odontologia. Pacientes especiais. 
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CUIDADOS BUCAIS NA PREVENÇÃO DE PNEUMONIA NOSOCOMIAL EM 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Maria da Conceição SOUSA; Beatriz da Silva ROCHA; Jessica Andressa de Oliveira 

BRANDÃO; Nayra Rafaelle Fernades da SILVA; Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ. 

O cirurgião-dentista (CD), no ambiente hospitalar, tem por objetivo prevenir patologias 

originadas da presença bacteriana na cavidade oral em pacientes com dificuldade ou 

impossibilitados de higiene oral adequada. A atuação do CD evitará o acúmulo de 

biofilme dental além de impedir que, microrganismos presentes no ambiente bucal, 

sejam aspirados e percorram as vias aéreas evitando doenças respiratórias como a 

pneumonia nosocomial, comuns em pacientes internados na Unidade de Terapia 

Intensiva. O objetivo desse estudo é realizar revisão de literatura sobre os cuidados com 

a cavidade bucal na prevenção de pneumonia hospitalar, do ano de 2009 a 2015, por 

meio dos bancos de dados SCIELO e LILACS. A atenção oral em pacientes 

hospitalizados podem prevenir patologias sistêmicas como pneumonia nosocomial, 

enfatizando a necessidade do CD na equipe multidisciplinar.  

Palavras-chave: Pneumonia, Unidade Hospitalar de Odontologia, Unidades de Terapia 

Intensiva. 
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DENIO RAFAEL MATOS SOARES; DAYSE DE LIZIEUX MATOS SOARES; 

HUMBELINA ALVES DA SILVA; ILLANA ÍRIS DE CARVALHO ARAUJO; 

GUSTAVO WILSON DE SOUSA MELLO  

UESPI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI  

 

ASPECTOS CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS DA HIPERPLASIA 

GENGIVAL SECUNDARIOS AO USO DA FENITOÍNA  

 

Descritores: HIPERPLASIA; GENGIVA; FENITOINA  

 

O crescimento gengival pode ser caracterizado como hiperplasia inflamatória e não 

inflamatória, esta pode ser influenciada pelo uso de drogas como fenitoína, ciclosporina 

ou nifedipina. Devido ao aumento de volume gengival, a hiperplasia medicamentosa 

pode intervir no aspecto psicológico, funcional e estético. O presente estudo teve como 

objetivo analisar, por meio de revisão da literatura, os aspectos da hiperplasia gengival 

induzida pela droga fenitoína, considerando as manifestações clínicas e 

histopatológicas. Este foi realizado com base em artigos científicos, tendo como fonte a 

base de dados da SCIELO (Scientific Eletronic Library On-Line), PUBMED e LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Os artigos adotados 

como referência foram publicados entre os anos de 2005 e 2015. A relação da fenitoína 

com a hiperplasia não é bem elucidada, alguns pesquisadores associam o advento dessa 

alteração à ampliação do número de fibroblastos, enquanto outros autores asseguram ser 

decorrente de um aumento do volume de colágeno extracelular, devido diminuição da 

sua degradação, aumento de sua síntese ou ambos. Clinicamente, a hiperplasia gengival 

é diferenciada pelo aumento de volume na gengiva marginal e papilar de crescimento 

lento e progressivo, não hemorrágico. O aspecto histopatológico se ancora basicamente 

em quatro propriedades: a acantose, a fibroplasia, o excesso de colágeno e as 

manifestações secundárias de inflamação. O tratamento consiste na utilização de 

estratégias que podem ser combinadas entre si, indicados de acordo com a severidade e 

extensão da lesão e compreende desde a orientação de higiene bucal e raspagem 

radicular até a indicação cirúrgica para casos mais austeros. A substituição da droga, 

sob orientação médica, por medicações alternativas também poderá acarretar no 

retrocesso da patologia. O conhecimento das manifestações da hiperplasia gengival 

medicamentosa, fornece subsídios ao profissional para o manejo adequado com paciente 

e um correto diagnóstico. O tratamento e prevenção da hiperplasia gengival 

permanecem ainda insatisfatórios. A hiperplasia gengival pode provocar problemas de 

estética, de fala e de função e o entendimento da patogenia desta alteração é 

fundamental para resolver estas questões. 
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FALHA DO EFEITO TAMPONANTE SALIVAR: ASPECTOS, CAUSAS, E 

RELAÇÃO COM O POTENCIAL CARIOGÊNICO. 

 

1 Humbelina Alves da SILVA humbelinaalves@gmail.com 2 Rebeca Maria Vieira 

PEREIRA 3 Marcus Victor Vaz Soares CASTRO 4 Dênio Rafael Matos SOARES 5 

Mário Abel Lima BARROS 

 

Palavras chave: Saliva, Cárie Dentária, Bioquímica, Odontologia  

 

A saliva é um complexo de secreções multiglandulares liberados na cavidade oral que 

apresenta grande relevância pra a saúde do individuo, possui diversas funções que 

incluem manutenção do estado do dente, sistema de defesa antioxidante, ação 

antimicrobiana, gustação, digestão, proteção mecânica, reparação tecidual e 

tamponamento, este último consiste na capacidade de homeostasia do pH bucal. A falha 

da atividade tampão eleva o potencial da ação cariogênica e pode ocorrer por causas 

internas e externas, o erro na composição e volume da produção salivar são exemplos de 

internos e como externos têm-se o teor de glicídios, adesividade e consistência dos 

alimentos, taxa de microorganismos, além de má higiene oral . Como um fluido 

orgânico, variando de acordo com uma série de fatores e circunstâncias, o fluxo salivar 

deve ser avaliado clinicamente e o diagnóstico precoce de pacientes que apresentam 

uma baixa capacidade tamponante salivar ou xerostomia, ou ainda quando estes dois 

fatores estão associados, permite que procedimentos preventivos sejam corretamente 

tomados, evitando-se que ocorram danos maiores aos dentes e aos tecidos orais. Este 

trabalho objetivou oferecer informações a respeito da relação dada entre o 

tamponamento salivar e o potencial de ação cariogênica. A revisão de literatura foi 

realizada através da extração de trabalhos na base de dados Scielo nos idiomas 

português e espanhol. Diante do referido estudo, conclui-se que, a avaliação do 

tamponamento salivar é de grande importância para a saúde oral pois a capacidade de 

homeostasia do pH é inversamente proporcional ao potencial de ação da doença cárie. 
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Lorena Ferreira Rabelo; Amanda Pacheco CARDOSO; Lara Nascimento FONTELES; 

Beatriz Pietra Aguiar de PAIVA; Alexandra Vitorio de SOUSA.  

UESPI  

 

EROSÃO DENTAL DECORRENTE DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO  

 

Descritores: erosão dental,refluxo gastroesofágico,DRGE.  

 

Resumo: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) consiste em uma afecção de 

elevada ocorrência, onde o conteúdo gastroduodenal, naturalmente acido, retorna ao 

esôfago podendo atingir os órgãos adjacentes, inclusive a região oral, causando assim 

lesões nos tecidos moles e duros. A erosão dental que se caracteriza pela perda 

irreversível e superficial de tecido dental duro tem sido evidenciada como manifestação 

predominante na DRGE. O objetivo do trabalho visa discutir a relação entre a doença do 

refluxo gastroesofágico e o campo de ação do cirurgião dentista, com ênfase na 

importância do diagnostico precoce para a interrupção da erosão e o controle do 

processo agressor. Para isso realizou-se uma revisão de literatura de artigos em 

português e inglês, nas plataformas Scielo e LILACS. Em vista do que foi exposto, de 

acordo com a literatura pesquisada, conclui-se que a erosão dental é comum em 

indivíduos com DRGE, consequentemente, o CD deve estar apto a identificar e tratar 

tais lesões erosivas ou encaminhas a um especialista.  

Abstract: The gastroesophageal reflux disease (GERD) is a condition in the high 

occurrence where the gastroduodenal contents, acid naturally, returns to the esophagus 

and may reach the adjacent organs, including the oral region, thereby causing injuries to 

soft and hard tissues. Dental erosion is characterized by the irreversible loss of 

superficial and hard dental tissue has been demonstrated as the predominant 

manifestation in GERD. The objective aims to discuss the relationship between 

gastroesophageal reflux disease and the purview of the dentist, with emphasis on the 

importance of early diagnosis for stopping erosion and control the abuser process. For 

this we carried out a literature review of articles in Portuguese and English, in SciELO 

and LILACS platforms. In view of the foregoing, according to the literature, it is 

concluded that dental erosion is common in patients with GERD, consequently, the CD 

should be able to identify and treat such erosive lesions or encaminhas to a specialist. 
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RELAÇÃO ENTRE O ÁLCOOL DO ENXAGUANTE BUCAL E O CÂNCER DE 

BOCA: UMA REVISÃO 

Lara Nascimento FONTELES; Beatriz Pietra Aguiar de PAIVA; Lorena Ferreira 

RABELO; Amanda Pacheco CARDOSO; Alexsandra Vitório de SOUSA. 

Resumo  

O câncer de boca, também denominado de carcinoma de células escamosas da boca, 

carcinoma epidermóide ou espinocelular, é uma neoplasia maligna que tem origem no 

epitélio de revestimento. É um importante problema de saúde pública mundial, estando 

presente entre as 10 neoplasias malignas mais prevalentes, sendo a mais comum da 

região cabeça e pescoço. A etiologia da doença é multifatorial, sendo alguns dos fatores 

endógenos, como a predisposição genética, e outros exógenos ambientais e 

comportamentais, como uso do tabaco, ingestão de bebidas alcoólicas, exposição à 

radiação solar e produtos químicos carcinogênicos. O presente trabalho tem como 

objetivo fazer uma relação entre o uso do enxaguante bucal com álcool em sua 

composição, e a incidência de câncer na região oral nos pacientes que fazem o uso 

frequente do mesmo. Para tal, realizou-se uma revisão de literatura, dos anos de 2008 a 

2014, usando as palavras chaves “câncer bucal”, “carcinoma epidermóide”, “álcool”, 

“fatores de risco”, em inglês e português, nas plataformas de pesquisa SciELO e 

LILACS. Pode inferir-se que os teores alcoólicos mesmo sendo baixos nesses produtos 

apresentam propriedade irritativa em mucosas. O uso frequente do produto com álcool 

em sua composição, aumenta os riscos de câncer da orofaringe e em toda a cavidade 

bucal.  

Palavras-chave: câncer de boca, fatores de risco, álcool. 
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USO DE CORTICOSTEROIDES TÓPICOS NO TRATAMENTO DE 

MANIFESTAÇÕES GENGIVAIS DE DOENÇAS VESICOBOLHOSAS 

AUTOIMUNES 

 

Hilva Stella de Araújo BATISTA*; Beatriz da Silva ROCHA; Maria da Conceição 

SOUSA; Adriana Mércia Sousa SILVA; Alexsandra Vitório de SOUSA. 

 

A produção inadequada de anticorpos gera condições patológicas autoimunes que terão 

como dano resultante a presença, clinicamente, de um processo patológico 

vesicobolhoso autoimune. Para o tratamento dessas lesões, especificamente as 

gengivais, utiliza-se a terapia oclusiva com corticosteroides tópicos, que são hormônios 

esteroidais sintetizados e secretados pelas glândulas suprarrenais ou produzidos a partir 

de derivados sintéticos destas. O objetivo deste estudo é realizar uma revisão de 

literatura a fim de demonstrar a eficácia do uso de corticosteroides no tratamento de 

doenças vesicobolhosas por meio dos bancos de dados SCIELO, BBO e LILACS. A 

terapia oclusiva feita com corticosteroide tópico é uma opção eficaz para o tratamento 

de manifestações gengivais de doenças vesicobolhosas autoimunes. Entretanto, nos 

casos graves, recomenda-se uma associação com medicação sistêmica para um melhor 

controle das doenças.  

 

Palavras-chave: Corticosteroides; doenças autoimunes; terapia oclusiva; manifestações 

bucais. 
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ANOMALIAS DENTÁRIAS EM PACIENTES PORTADORES DE FISSURA 

LABIAL BILATERAL TRANSFORAME COMPLETA: REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Jessyara Brian dos Santos RÊGO*; Nádia Maria Pires SILVA; Guilherme Nilson Alves 

dos SANTOS; Herculano Pontes Barros RIBEIRO; Teresinha Soares Pereira LOPES. 

  

A fissura labial e/ou do palato é a anomalia congênita mais comum da face humana. Ela 

resulta de um atraso no desenvolvimento dos processos de formação dos componentes 

da face relacionados à região frontal, maxilar e abóboda palatina. No Brasil, ocorre em 

1 a cada 650 nascimentos. As fissuras labiopalatais causam em seus portadores além de 

comprometimento estético severo, distúrbios funcionais que vão desde a alimentação 

até a fonação. As fissuras de lábio e de palato podem ocorrer isoladamente, associadas 

entre si ou mesmo em combinação com outras malformações, apresentando-se em 

diversos graus de severidade. Há diversas propostas de classificações das fissuras 

labiopalatais, tomando como base aspectos morfológicos e/ou embrionários. A mais 

utilizada no Brasil é a formulada por Spina et al. (1972), que tem como referência 

anatômica o forame incisivo, limite entre o palato primário e o secundário Realizou-se 

uma revisão literária em artigos, com período de 2010 a 2015, nas bases de dados 

eletrônicas: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia). Foram utilizados os descritores: 

Neoplasias Labiais, Fenda Labial, Lesões Labiopalatais. A literatura relata a maior 

susceptibilidade de indivíduos com fissura palatina a alterações buco-dentárias. A 

fissura labial bilateral transforame completa é a mais severa dentre as fissuras e também 

apresenta grande comprometimento estético em função de sua extensão, necessitando de 

um maior número de cirurgias primárias e secundárias para sua total reparação. A 

mordida cruzada é bastante frequente nos pacientes com fissura bilateral completa de 

lábio e palato devido à grande deformação maxilar. A face do paciente portador de 

fissura completa de lábio e palato bilateral geralmente apresenta uma convexidade 

exagerada, redução significativa da columela nasal e abaixamento do ápice nasal. A 

dentição desses pacientes também pode sofrer algumas alterações, principalmente na 

região da fenda, como a presença de dentes supranumerários, agenesias tanto na 

dentadura decídua como na permanente ou a ocorrência de dentes conóides ou com 

alterações de forma ou estrutura. Na ocorrência dessas alterações nos dentes na área da 

fenda e quando há colapso dos segmentos palatinos. A fissura labial bilateral 

transforame completa apresentam diversas características anatômicas que interferem de 

forma significativa no prognóstico da reabilitação.  

 

Descritores: Neoplasias Labiais, Fenda Labial, Lesões Labiopalatais 
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IMPLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS EM PACIENTES PORTADORES DO 

DIABETTES MELLITUS 

João Paulo Pereira BOIBA; Érica dos Santos SARAIVA; Kamylla Passos OLIVEIRA; 

Eliana Campêlo LAGO. 

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. Objetivo: 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: Assistência Odontológica; Diabettes Mellitus; Manifestações Orais. 
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IMPLICAÇÕES NAS FUNÇÕES OROFACIAIS RESULTANTES DA 

ALTERAÇÃO EM FREIO LINGUAL 

 

Rebeca Maria Vieira PEREIRA, Humbelina Alves da SILVA, Illanna Íris de Carvalho 

ARAÚJO, Darklilson Pereira SANTOS.  

rebecamaryya@hotmail.com  

 

Resumo  

Introdução: A língua é um músculo que participa das principais funções orofacias. O 

freio lingual é um tecido que geralmente encontra-se fixado superiormente na metade da 

face inferior da língua e inferiormente no assoalho bucal conectando essas duas 

estruturas. Quando sua fixação não segue esse padrão, limita os movimentos e funções 

da língua prejudicando processos importantes como mastigação, deglutição e fonação. 

O aparecimento dessas implicações pode ocorrer desde o período de amamentação e 

perdurar até a idade adulta. Objetivo: destacar os danos em funções importantes no 

sistema estomatognático causados pela alteração do freio da língua e expor os tipos de 

freios alterados. Materiais e métodos: foi realizado um estudo bibliográfico em 

periódicos obtidos nas plataformas de base SciELO e LILACS contendo estudos 

clínicos sobre as consequências causadas pelas alterações do freio lingual, publicados 

entre os anos 2009 a 2015, utilizando como descritores: alterações, freio lingual, língua. 

Conclusão: Indivíduos com alteração no freio lingual apresentam maior predisposição 

para o mal desenvolvimento de funções orais sendo necessária a procura de tratamentos 

para proporcionar uma melhor saúde ao paciente.  

 

Palavras-chave: alterações, freio lingual, língua. 
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NEURALGIA DO TRIGÊMEO: UMA REVISÃO DE LITERATURA COM 

ABORDAGEM ODONTOLÓGICA  

 

Karla Vanessa da Silva COELHO*, Gisidaline Pinto BRAGA, Martha Gabrielle 

Bezerra ANDRADE, Rosidálica Pinto Braga CAMPOS, Carla Maria de Carvalho 

LEITE.  

xkarlinhax_x@hotmail.com  

 

Painel  

Resumo  

A neuralgia do trigêmeo é uma desordem incomum, porém é uma alteração de dor 

neuropática facial mais frequente. Descrita tipicamente como choques elétricos 

unilaterais em região facial e de natureza intermitente. A neuralgia trigeminal tem uma 

incidência anual de 4,3 por 100.000 na população geral, com discreto predomínio em 

mulheres na proporção de 3:2. Pacientes hipertenso tem um maior risco de desenvolver 

neuralgia trigeminal do que a população em geral. Essa enfermidade pode apresentar 

dois quadros clínicos distintos que correspondem a diferentes faixas etiológicas: a 

neuralgia essencial e a neuralgia secundária. A dor provocada é frequentemente 

irradiada e assemelha-se a uma odontalgia, conduzindo o cirurgião-dentista à extração 

iatrogênica do provável elemento dental. O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é 

preferencialmente clinico; mas, o uso de exames complementares como a ressonância 

magnética, é necessário para detectar tumores. O tratamento com medicamentos é eficaz 

em 60 a 80% dos casos. O estudo teve como objetivo identificar fatores associados a 

neuralgia do nervo trigêmeo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, o levantamento 

bibliográfico foi obtido por meio de pesquisa em artigos científicos acessados em 

bancos dados Direct Science, PUBMED, SCIELO. Os dados foram coletados e 

analisados de forma descritiva. Como resultado foi observado, que os anos de 2009 e 

2010 foram os de maior produção científica, a revisão de literatura foi o tipo de estudo 

mais comum (33,3%), foi observado entre os fatores determinantes da neuralgia do 

trigêmeo (50%) está relacionado a compressão vascular, seguido da esclerose múltipla 

(33,3%). Quanto o tratamento 75% dos artigos abordaram como tratamento inicial a 

terapia médica, enquanto 25% relataram a terapia cirúrgica. Conclui-se, que a principal 

causa é compressão vascular e quanto ao tratamento a carbamazepina é a droga de 

escolha inicial. Portanto, é necessário aprofundamento em pesquisas na área, a fim de se 

aprofundar mais nas características clínicas dessa enfermidade e assim poder 

desenvolver formas mais eficazes no diagnóstico e tratamento.  

 

Descritores: neuralgia; nervo trigêmeo; etiologia; diagnóstico. 

 

 

 

 

mailto:xkarlinhax_x@hotmail.com
mailto:xkarlinhax_x@hotmail.com


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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 115 

 

SARAIVA, Érica dos Santos 

FERREIRA, Ivinna Marques Pereira 

BOIBA, João Paulo Pereira 

OLIVEIRA, Kamylla Passos 

CÂNDIDO-SOARES, Lara Eunice 

RESUMO: MANIFESTAÇÕES ORAIS DA HANSENÍASE: REVISÃO DA 

LITERATURA 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium 

leprae que compromete principalmente a pele e os nervos periféricos bem como órgãos 

internos e mucosas. É uma doença universal, estimando-se a existência de 10 a 15 

milhões de doentes em todo o mundo. Sua transmissão acontece pelas vias aéreas 

superiores, a mucosa nasal é comprometida nas fases iniciais da doença, frequentemente 

precedendo o aparecimento das manifestações cutâneas. As lesões podem acometer 

qualquer local do corpo, inclusive a mucosa nasal e, mais raramente, a cavidade oral. A 

mucosa oral pode ser contaminada por bacilos presentes na secreção que transita pela 

rinofaringe, mas, apesar dessa contaminação, verifica-se uma resistência da mucosa oral 

ao surgimento de lesões. Do ponto de vista clínico, as principais manifestações bucais 

associadas à hanseníase referem-se a alterações gengivais na porção anterior da maxila, 

palato duro e mole, úvula e língua, entretanto, não existem lesões patognomônicas na 

cavidade oral. O Objetivo do presente trabalho é apresentar uma revisão da literatura 

que contempla os principais aspectos acerca das manifestações orais da hanseníase, bem 

como seu diagnóstico e tratamento, formas de prevenção e epidemiologia. Para tanto, a 

metodologia aplicada foi a busca de artigos científicos datando de 2005 a 2015, em 

bases de dados nacionais e internacionais (BVS e PubMed) com a utilização das 

seguintes palavras-chave “hanseníase oral”, “manifestação oral hanseníase” e 

“hanseníase multibacilar”. Foi possível observar após revisar a literatura que a 

hanseníase é uma patologia de interesse do cirurgião dentista pois é uma doença 

infectocontagiosa que pode apresentar manifestações orais e com o correto diagnóstico 

e tratamento poliquimioterápico tem sua incidência bastante reduzida. 

Palavras chave: hanseníase oral, manifestação oral hanseníase e hanseníase multibacilar. 
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COMPROMETIMENTO PULPAR OCASIONADO POR ABFRAÇÃO EM 

IDOSOS – RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Alisson Henrique de Assis SOUSA*, Gustavo Carvalho PINHEIRO, Ramon Diego 

Salazar ARAÚJO, Rômulo Maia de ALENCAR, Claudia Fernanda Caland BRÍGIDO 

Resumo: 

Segundo Brunetti e Montenegro (2002) o estudo das patologias relacionadas às lesões 

cervicais é bastante antigo. Lesões cariosas e não-cariosas geram perda irreversível da 

estrutura dentaria. A abfração se refere à perda de estrutura dentária devido a um 

estresse oclusal, que por flexão repetida provoca falha no esmalte e na dentina distante 

do ponto de pressão (NEVILLE et al., 2009). É um tipo especial de defeito, que se 

apresenta em forma de cunha na região cervical de um dente (BARBOSA et al., 2009). 

Este trabalho tem como objetivo verificar, a relação entre as lesões por abfração em 

pacientes idosos que acarretaram em comprometimento pulpar. O método é pautado em 

um relato de experiência, pesquisa teórica descritiva através da análise documental, 

utilizando documentos eletrônicos, livros, trabalhos de conclusão de curso de graduação 

e pós-graduação e dissertações. Paciente FCS do sexo masculino 60 anos, negro, 

procedente e natural de Teresina-PI procurou o serviço odontológico do Centro 

Universitário Uninovafapi, com queixa de dor e sensibilidade no primeiro pré-molar 

esquerdo (14). Na checagem oclusal, o paciente apresentou más posicionamentos 

dentários e dentes com interferências oclusais. No exame específico, houve relato de 

dor, e observou-se ausência de lesão cariosa em nível oclusal sem mobilidade e desgaste 

no nível cervical. Também observou-se uma exposição pulpar nítida pelo grande 

desgaste, levando a dor e sensibilidade ao paciente.  No exame radiográfico observou-se 

área radiolúcida compatível com um desgaste em nível cervical e exposição pulpar. O 

tratamento de escolha foi endodôntico, restauração classe V, encaminhar para prótese e 

ajuste oclusal.  As LCNCs tem relação direta com a idade, porém, não é a causa da 

ocorrência; representa o efeito acumulativo dessas lesões aumentando a prevalência e 

severidade (SANDIN, 2013). Quando os dentes recebem cargas em direção oclusal, o 

efeito do estresse concentra na região cervical. O ajuste oclusal provoca diminuição da 

pressão intrapulpar, o que faz com que o liquido no interior dos canalículos se 

movimente em menor velocidade (BRUNETTI e MONTENEGRO, 2002). Após revisão 

da literatura conclui-se que a etiologia das LCNCs é considerada como multifatorial. 

Deve-se controlar os hábitos parafuncionais do paciente e redução das forças de tração e 

compressão sobre os dentes. A orientação e colaboração do paciente são necessárias 

para o controle clínico da hipersensibilidade dentinária. 

Palavras-chaves: Lesão dentaria não cariosa; Abfração; Exposição pulpar em idosos. 
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AGENESIA DENTÁRIA CONGÊNITA: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E 

PATOGENIA  

Ana Sara Matos ARAÚJO; Lueny de Moura VERAS; Cristiane Batista Bezerra 

TORRES  

 

Agenesia dentária congênita (ADC) é um dos distúrbios mais comuns do 

desenvolvimento craniofacial em humanos. Se caracteriza pela falha no processo de 

odontogênese, mais precisamente na etapa de iniciação dentária, resultando em ausência 

congênita do órgão dentário. Classifica-se, quanto ao número de elementos dentários 

envolvidos, em: hipodontia (um a cinco dentes ausentes), oligodontia (ausência de seis 

ou mais dentes) e anodontia (ausência total de dentes). Associam-se frequentemente a 

outras anomalias dentarias, como microdontia, hipoplasia do esmalte, raízes curtas, 

taurodontismo e erupção ectópica, além de algumas entidades sistêmicas, síndrome de 

múltiplos órgãos e condições não sindrômicas esporádicas (individual ou familiar). O 

presente trabalho objetiva revisar, a partir da literatura científica, as manifestações 

clínicas e os mecanismos moleculares da agenesia dentária, cuja importância em saúde 

pública é indiscutível uma vez que atinge até 20% da população mundial. Para este fim, 

foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos completos e gratuitos 

publicados nos últimos cinco anos, obtidos nas bases de dados do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), especialmente no Pubmed. Fatores ambientais e 

genéticos estão envolvidos na patogenia da ADC. Centenas de diferentes genes têm sido 

associados à agenesia dentária, com destaque para PAX-9, MSX-1, ECTODISPLASINA 

A (EDA), AXIN-2 E WNT10A. Dentre as causas ambientais, destacam-se as fraturas, 

cirurgias e outros traumas, além da quimioterapia e radioterapia. Muitos estudos 

demonstram que a maior frequência de agenesia ocorre em terceiros molares, segundo 

pré-molar inferior, incisivo lateral superior e segundo pré-molar superior, nessa ordem. 

A alta prevalência da agenesia dentária e suas profundas consequências estéticas 

justificam mais estudos e pesquisas sobre o tema e permanente atualização teórico-

prática por parte dos estudantes de odontologia e cirurgiões-dentistas. 

 

DESCRITORES: Agenesia dentária; Manifestações clínicas; Patogenia. 
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A EROSÃO DENTAL COMO CONSEQUÊNCIA DA CIRURGIA BARIÁTRICA  

 

ARAÚJO, Raynália Cruz Carvalho de¹;  

ANDRADE, Larissa Martins¹;  

LUCAS, Juliana Marques e Silva¹;  

BRANCO, Zenon Ribeiro Castelo¹;  

CÂNDIDO-SOARES, Lara Eunice²;  

 

¹ Acadêmicos do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – 

Facid/DeVry  

² Docente do curso de Odontologia da Faculdade Integral Diferencial – Facid/DeVry 

(Doutoranda em Clínicas Odontológicas e Mestre em Patologia Bucal)  

 

A erosão dental é uma alteração na cavidade oral provocada pela perda de estruturas 

dentais quando em contato com substâncias químicas sem que haja o envolvimento de 

bactérias. São diversos os fatores que provocam o seu desenvolvimento; sejam 

exógenos (alimentos, bebidas e medicamentos) ou endógenos (ácidos do trato 

gastrointestinal como o ácido clorídrico). Nos últimos anos, o número de pacientes que 

foram submetidos a cirurgias bariátricas tem crescido. Essa cirurgia divide-se em quatro 

tipos: as que reduzem o volume do estômago, as que modificam o trajeto intestinal do 

alimento através de um desvio, as cirurgias que realizam os dois procedimentos, tanto a 

redução do tamanho do estômago quanto o desvio do trajeto alimentar e uma dita mais 

complexa onde há também a perda parcial gástrica e um desvio de maior proporção 

comparada aos tipos já citados. No entanto, todas as classificações desse tipo de cirurgia 

resultam no comprometimento da capacidade gastrointestinal erigindo no aparecimento, 

em muitos pacientes, de vômitos ou regurgitações frequentes fazendo com que os ácidos 

provenientes da mucosa estomacal entrem em contato com as estruturas que compõem o 

elemento dentário degradando-o e causando a erosão dental. O objetivo do presente 

estudo consiste em identificar fatores comuns aos pacientes que foram submetidos à 

cirurgia bariátrica demonstrando a relevância do cirurgião-dentista na identificação das 

causas da doença bucal em prol do correto diagnóstico e um tratamento adequado para 

prevenção de futuras patologias que possam comprometer a qualidade de vida do 

indivíduo. O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura que lançou mão da 

busca em bases de dados eletrônicas como a Biblioteca Virtual de Saúde e Pubmed a 

fim de estudar e compreender a correlação entre a cirurgia bariátrica e a erosão dental. 

Foi possível observar após revisar a literatura que o papel do cirurgião dentista é 

fundamental junto aos pacientes que submetem-se à cirurgia bariátrica, tanto na 

prevenção do aparecimento de lesões erosivas dentais quanto no tratamento destas 

quando já instaladas.  

 

Palavras chaves: Erosão dental, Cirurgia Bariátrica, Ácido gastrointestinal. 
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UM PANORAMA SOBRE LASERS EM ODONTOLOGIA: CONCEITOS, 

APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Haendell Galvão Costa MORREIRA*; Marlus da Silva PEDROSA; Sâmmea Martins 

VIEIRA; Wenderson Lustosa de MEDEIROS; Flavia Ennes Dourado FERRO 

marlus@siu.edu 

 

Desde o desenvolvimento do Laser por Maiman em 1960, percebe-se um grande 

interesse por parte dos profissionais de odontologia, cientistas, e pacientes em utilizar 

essa ferramenta como forma de tornar o tratamento mais confortável. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a odontologia está passando por um excitante momento de alta 

tecnologia onde os Lasers se mostram como uma ferramenta poderosa e de grande 

aplicabilidade em diversas especialidades odontológicas. Na prática clínica 

odontológica, lasers podem ser utilizados para limpeza de cavidades e canais 

radiculares, remoção de cálculo dentário, clareamento dentário, tratamento 

periimplantar, e terapia periodontal, realização de incisões durante procedimentos 

envolvendo cirurgia de tecido gengival, selamento de fissuras de esmalte, diagnóstico 

de cáries ocultas, tratamento de hipersensibilidade dentária, favorecimento da presa de 

materiais restauradores e prevenção de cárie através da mudança da estrutura do 

esmalte. O presente trabalho objetivou promover um panorama sobre a aplicabilidade e 

perspectivas do uso de lasers em odontologia destacando suas vantagens e desvantagens 

bem como ressaltar sua popularização na prática odontológica. Para tal, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica de caráter exploratório nas bases SciELO, PubMed, e EBSCO, 

EMBASE, LILACS, e BIREME por artigos nacionais e internacionais publicados 

primariamente em português e inglês entre 2010 e 2015, utilizando como descritores: 

Lasers, odontologia, dentistry, laser em odontologia, e lasers in dentistry. Após o 

levantamento bibliográfico, procedeu-se com a seleção, tradução, leitura, e análise dos 

dados obtidos. Conclui-se que o futuro dos lasers em odontologia é promissor, não 

podendo ser considerados como apenas dispositivos na clínica odontológica, mas devem 

ser vistos como uma nova filosofia terapêutica. O auto custo dessa tecnologia está entre 

os principais fatores responsáveis para uma menor popularização de sua utilização por 

parte dos profissionais. Anseia-se que com o advento de novas pesquisas e 

desenvolvimento de equipamentos mais acessíveis, este panorama aconteça no âmbito 

das especialidades odontológicas. 

 

Descritores: Lasers, Odontologia, Especialidades Odontológicas. 
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EFEITOS ADVINDOS DA ASSOCIAÇÃO BIDIRECIONAL DE PACIENTES 

COM DIABETE MELLITUS E PERIODONTITE  

 

Guilherme Henrique Alves da FONSECA*; Ayrton Galvão de Araujo JUNIOR; Ageu 

da Costa LIMA; I´talo José Zacarias PORTELA; Sylvana Thereza de Castro Pires 

REBELO.  

 

Diabetes Mellitus é uma doença crônica advinda de uma perturbação no metabolismo 

dos carboidratos que gera uma incapacidade das células de armazenar glicose 

ocasionando um quadro de hiperglicemia. A periodontite é uma doença caracterizada 

por uma inflamação dos tecidos gengivais e se não tratada pode levar a perda de um ou 

mais elementos dentais. Estudos demonstram uma relação bidirecional entre essas duas 

doenças, em que o diabetes mellitus se configura como um fator de risco para o 

aparecimento e agravamento da periodontite e esta, se não tratada, pode induzir uma 

resistência à insulina dificultando o controle glicêmico do paciente. A partir disso, esse 

estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a associação 

bidirecional entre o diabetes mellitus e a periodontite, com enfoque nos efeitos que essa 

inter-relação pode desenvolver no paciente. Utilizou-se como metodologia, a revisão 

bibliográfica compreendendo os anos de 2010 a 2015, do banco de dados Scielo. Foram 

utilizados os seguintes descritores: diabetes mellitus, periodontite, odontologia, 

manifestações bucais. Concluiu-se que a relação bidirecional entre o diabetes mellitus e 

a periodontite pode acarretar danos ao paciente os quais variam desde um agravo da 

inflamação do periodonto até alterações sistêmicas que contribuem para um pior 

controle glicêmico.  

 

Descritores: Diabetes Mellitus; Periodontite; Odontologia; Manifestações Bucais. 
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ENTENDENDO A RELAÇÃO ENTRE A DOENÇA PERIODONTAL E 

ATEROSCLEROSE 

 

Arlan Figueiredo BORGES*, Ariane do Rego ABREU, Marlus da Silva PEDROSA, 

Sâmmea Martins VIEIRA, Wallesk Gomes MORENO 

marlus@siu.edu 

 

A doença periodontal é um processo inflamatório que acomete os tecidos que circundam 

e suportam os dentes e que se não tratada, pode levar a perda do órgão dentário. 

Aterosclerose caracteriza-se como uma doença multifatorial com formação de placas de 

ateroma que levam a obliteração dos vasos sanguíneos. Pesquisas recentes buscaram 

associar a doença periodontal com o desenvolvimento de aterosclerose onde um vasto 

número de mecanismos diretos e indiretos foram preconizados para explicar o papel da 

doença periodontal na etiologia das doenças cardiovasculares. Bactérias da cavidade 

oral podem adentrar na corrente sanguínea através do epitélio lesionado contribuindo 

para formação e evolução da placa de ateroma. É também aceito que determinados tipos 

bacterianos podem desencadear ou agravar o processo aterosclerótico através da ação de 

lipopolissacarideos e citocinas bacterianas. De forma Geral, o presente trabalho de 

revisão literária objetivou buscar na literatura vigente a associação entre a doença 

periodontal e o desenvolvimento de aterosclerose, promovendo seu entendimento. Neste 

sentido, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório nas bases 

LILACS, PubMed, Medline, e EBSCO por artigos nacionais e internacionais publicados 

entre 2010 e 2015, utilizando como descritores: Doenças Periodontais, Aterosclerose, e 

Doenças Cardiovasculares. Após o levantamento dos dados, realizou-se a seleção, 

leitura, análise dos mesmos, atentando sempre para o alcance dos objetivos almejados. 

Conclui-se que existem variadas hipóteses que confirmam uma associação positiva entre 

a doença periodontal com o desenvolvimento de aterosclerose. No entanto, seus 

mecanismos precisos de interação ainda não estão completamente esclarecidos. 

 

Descritores: Doenças Periodontais, Aterosclerose, e Doenças Cardiovasculares. 
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Β-GLUCANOS E POLIFENOIS COMO TRATAMENTO PROMISSOR DAS 

COMPLICAÇÕES DA DOENÇA PERIODONTAL EM FUNÇÃO DO 

DIABETES. 

 

Lucas Vaz de OLIVEIRA1; Déborah Brennda Lavôr MARTINS2; Cristiane Batista 

Bezerra TÔRRES3 

 

1 Aluno de graduação, Universidade Federal do Piauí. Email: l.vaz18@hotmail.com 

2 Aluna de graduação, Universidade Federal do Piauí. 

3 Profa. Dra. do Depto de Morfologia/CCS, Universidade Federal do Piauí. 

 

O Diabetes mellitus consiste em desordens metabólicas caracterizadas por hiperglicemia 

crônica e alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Isso ocorre no 

tipo I pela deficiência parcial ou total da produção de insulina e no tipo II pela 

resistência à ação da mesma. A doença periodontal consiste em uma inflamação nos 

tecidos periodontais que inicialmente se porta como gengivite e pode avançar para 

periodontite. Em casos mais avançados chega a causar reabsorção do osso alveolar e 

consequentemente esfoliação dentaria. O Diabetes mellitus e a doença periodontal estão 

estreitamente relacionados, exacerbando reciprocamente os efeitos das complicações 

por eles geradas. Este trabalho objetiva identificar, na literatura científica, substâncias 

promissoras para o tratamento da doença periodontal em diabéticos. Para este fim, foi 

realizada uma revisão bibliográfica por meio de artigos científicos completos publicados 

entre 2010 e 2015, obtidos nas bases de dados do National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), especialmente no Pubmed. Estudos sobre o uso de polifenóis 

presentes no chá verde e b-glucanos mostram que tais substâncias são muito 

promissoras para o tratamento das complicações inflamatórias da doença periodontal em 

diabéticos. Periodontite, reabsorção óssea e diabetes estão estreitamente ligados pela 

condição de inflamação crônica desencadeada pelo aumento na liberação de citocinas. 

Estas, por sua vez, aumentam o nível de TNFα (substância pró-inflamatória), induzem a 

expressão da cadeia RANKRANKL que tem atividade osteoclástica e diminuem a 

expressão de osteoprotegerina (OPG), que regula a diferenciação e ativação de 

osteoclastos. 

 

Descritores: b-glucanos, polifenóis, doença periodontal, diabetes. 
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Painel  

 

Resumo  

Introdução: A doença periodontal tem sido aceita como a mais frequente e severa em 

indivíduos portadores de diabetes mellitus do que nos não diabéticos. Isso significa que 

o diabetes mellitus além das complicações crônicas, também está relacionado a 

complicações bucais; sendo a doença periodontal a complicação mais importante e 

considerada como a sexta complicação clássica do diabetes. Objetivo: Demonstrar a 

associação bidirecional existente entre o diabetes e a doença periodontal. Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica na Scielo- Scientific Eletronic Library Online. Resultados e 

discussão: A instalação e a progressão da doença periodontal envolvem um conjunto de 

eventos imunopatológicos e inflamatórios influenciados por fatores modificadores 

locais, ambientais, genéticos e doenças sistêmicas, sobretudo o diabetes. No entanto, o 

tratamento periodontal também pode influir no controlo glicêmico de pacientes 

diabéticos. As infecções sistêmicas aumentam a resistência tecidual à insulina, o que 

causa a elevação dos níveis de glicose sanguíneos. Além disso, o desequilíbrio do 

metabolismo glicêmico predispõe o paciente à inflamação gengival e ao maior risco de 

desenvolvimento da doença periodontal. Portanto, a associação entre doença periodontal 

e diabetes mellitus está relacionada a vários fatores como suscetibilidade individual, 

idade, controle glicêmico, duração do diabetes, cuidados com a saúde bucal e hábitos 

como o de fumar. Conclusão: A melhora no controle metabólico de pacientes diabéticos 

pode contribuir para minimizar os danos aos tecidos periodontais, já que o diabetes 

mellitus de maior duração e controle metabólico inadequado são consideradas variáveis 

preditoras de risco para a suscetibilidade à doença periodontal. 

 

Descritores: Doença periodontal; diabetes mellitus; complicações bucais; controle 

glicêmico. 
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marlus@siu.edu 

 

O conceito de espaço biológico tem sido amplamente discutido por profissionais no 

âmbito da periodontia e odontologia restauradora. Entretanto, admite-se que o espaço 

biológico é definido como a dimensão do tecido mole situado entre porção coronal do 

dente e a crista óssea alveolar, funcionando como uma barreira contra a entrada de 

microrganismos para região do ligamento periodontal e tecido ósseo. Evidências 

clínicas sugerem que manutenção da saúde gengival no contexto da manutenção do 

espaço biológico representa uma das chaves para a longevidade do dente bem como das 

restaurações. Indo além, o espaço biológico é essencial para preservação da saúde 

periodontal a qual é, por si, dependente de procedimentos restauradores onde 

restaurações com margens supragengivais ou equigengivais devem ser preferidas. É 

importante mencionar que apesar do fato de que as margens das restaurações podem 

permanecer coronalmente a gengiva marginal livre, sua localização subgengival é 

algumas vezes inevitável e um extremo cuidado deve ser tomado para não envolver ou 

envolver o mínimo possível o sulco gengival. O presente trabalho de revisão sistemática 

visa promover um entendimento sobre o espaço biológico em se tratando de 

odontologia restauradora e periodontal destacando a importância de sua preservação 

para manutenção da saúde gengival e de estruturas relacionadas. Como forma de 

contemplar o objetivo deste trabalho de revisão sistemática de literatura, conduziu-se 

uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório nas bases SciELO, PubMed, EBSCO, 

EMBASE, LILACS, BIREME, Oviatt Library e portal de Periódicos da CAPES por 

artigos nacionais e internacionais publicados primariamente em português e inglês nos 

últimos 10 anos, utilizando como descritores: Espaço Biológico, Odontologia, 

Odontologia Restauradora, Periodonto, Biologial Width, Dentistry, Restorative 

Dentistry, Periodontium, e Periodontics. Após o levantamento bibliográfico, procedeu-

se com a seleção, tradução leitura, e análise dos dados obtidos atentando sempre para 

qualidade e impacto do material colhido. Conclui-se que o relacionamento entre a saúde 

periodontal e procedimentos restauradores dos dentes é íntima e inseparável. Portanto, a 

manutenção do espaço biológico é condição sine qua non para manutenção da saúde 

periodontal e a mínima invasão por parte de margens de restaurações podem levar 

efeitos deletérios ao periodonto. 

 

Descritores: Espaço Biológico, Odontologia, Periodontia 
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A INFLUÊNCIA DO TABAGISMO NA DOENÇA PERIODONTAL 

Kariny Luz MOURA; Kamylla Passou OLIVEIRA; Ívinna Marques Pereira 

FERRREIRA; João Paulo BOIBA; Eliana Campêlo LAGO. 

Introdução: A doença periodontal constitui uma alteração patológica dos tecidos 

periodontais, de caráter inflamatório e origem infecciosa, que apresenta como agente 

etiológico primário o acúmulo de biofilme dental decorrente de uma má higiene oral. A 

instalação e a progressão da doença periodontal envolvem um conjunto de eventos 

imunopatológicos e inflamatórios, incluindo a participação de fatores modificadores 

locais, sistêmicos, ambientais e genéticos. Dentre os fatores modificadores locais da 

doença periodontal, destaca-se o fumo, o qual representa um dos principais fatores de 

risco envolvidos na prevalência, extensão e severidade da doença periodontal. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi descrever a influência do tabagismo sobre as 

doenças periodontais, apontar as principais manifestações clínicas em pacientes 

fumantes e enfatizar a atuação dos cirurgiões Dentistas nos cuidados preventivos e 

reabilitadores destas situações. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura nas bases de dados virtual SCielo e no site LILACS, de artigos publicados no 

recorte temporal de 2010 a 2015 tendo como critérios de inclusão artigos em português 

que abordassem o tabagismo vinculado à alterações periodontais. Resultados e 

discussão. Os produtos do tabaco são capazes de alterar diversos mecanismos e 

estruturas, tais como: tecido ósseo, conjuntivo e epitelial, microbiota, sistema 

imunológico, microcirculação e saliva. O tabagismo é considerado um fator de risco 

para a doença periodontal, de forma a aumentar sua prevalência e severidade, pois o 

fumo inibe o processo de cura e não a promoção direta da progressão da doença 

periodontal. No periodonto os danos ocorridos em fumantes, comparados aos não 

fumantes, podem incluir: perda maior de inserção periodontal, maior perda dentária, 

diminuição de sucesso nos tratamentos periodontais, aumento da profundidade de bolsas 

e destruição óssea. Conclusão: A influência do tabagismo na doença periodontal deve 

ser considerada por clínicos e pacientes tanto durante tratamento periodontal ativo e 

como nas fases de manutenção de saúde oral. Mediante tal constatação, os profissionais 

de odontologia têm por obrigação informar e orientar o paciente fumante sobre o risco 

de vida e consequentes prejuízos no tecido periodontal. 

Descritores: Tabagismo; odontologia; doença periodontal. 
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A RELAÇÃO ENTRE O CIRURGIÃO DENTISTA E A PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS PERIODONTAIS NA UTI 

Amanda Pacheco CARDOSO; Lara Nascimento FONTELES; Lorena Ferreira 

RABELO; Beatriz Pietra de Aguiar PAIVA; Alexsandra Vitório DE SOUSA. 

Pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI) encontram-se bastante debilitados e por 

isso a sua higiene bucal é deficiente, o que propicia a colonização de biofilme 

principalmente por patógenos respiratórios. O acúmulo de biofilme, com o tempo, causa 

doença periodontal, patologia que envolve a destruição dos tecidos de suporte do dente. 

O objetivo deste trabalho é mostrar que a presença do cirurgião-dentista na UTI 

proporciona aos pacientes a higiene bucal necessária para a manutenção da saúde não só 

do sistema estomatognático, como também para a prevenção da disseminação de 

microrganismos patogênicos e seus produtos do periodonto para os demais órgãos do 

corpo humano. Para isso realizou-se uma revisão da literatura em artigos, revista e tcc 

em português, entre os anos 2006 e 2013, na plataforma SciELO, com as palavras-

chave: cirurgião dentista, unidade de terapia intensiva e doença periodontal. Conclui-se 

que uma maior integração entre a medicina e a odontologia se faz necessária para 

promover aos pacientes o devido atendimento, tendo em vista que o profissional da 

odontologia desempenha papel fundamental no reestabelecimento da saúde dos 

pacientes e prevenção do acúmulo de biofilme bucal. 

Descritores: CIRURGIÃO DENTISTA; UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA; 

DOENÇAS PERIODONTAIS. 
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O USO DE PASTAS DE PROVA PARA CIMENTAÇÃO (TRY-IN) EM 

REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

 

Dilmara Lopes Ferreira GOMES; Mila Oliveira Santos VIANA. 

 

A odontologia estética encontra-se em contínuo avanço e tem sido cada vez mais 

praticada nos últimos anos em virtude da evolução dos procedimentos adesivos e do 

desenvolvimento de materiais restauradores que buscam a reprodução das 

características naturais das estruturas dentais. O surgimento de novos sistemas 

cerâmicos livres de metal para reabilitações protéticas, com propriedades físicas 

semelhantes às das ligas metálicas, possibilita atualmente a confecção de restaurações 

com excelentes propriedades mecânicas, físicas e ópticas. Em relação à escolha do 

material para cimentação das restaurações cerâmicas, os sistemas adesivos atuais e 

cimentos resinosos fotoativados permitem uma adequada interação entre a cerâmica e a 

estrutura dental. Esses cimentos apresentam uma variedade de cores e níveis de 

opacidade, oferecendo uma gama de opções para a otimização da estética, sendo 

extremamente importante para reabilitações com laminados cerâmicos minimamente 

invasivos, pois a cor do cimento utilizado exerce um efeito decisivo no resultado 

estético final, principalmente quando a cerâmica de eleição apresenta alta translucidez e 

pouca espessura. Dessa forma, é realizada, previamente à cimentação das facetas, a fase 

de prova das mesmas. Essa poderá ser feita com pastas de prova (Try-In). As pastas Try-

In, que acompanham os cimentos resinosos, permitem tanto ao cirurgião-dentista quanto 

ao paciente avaliarem a tonalidade da faceta cerâmica, prevendo a estética final e 

conferindo previsibilidade do resultado. Nesse contexto, este trabalho tem como 

objetivo relatar um caso clínico com a utilização de uma pasta de prova para cimentação 

a fim de otimizar a previsibilidade do resultado estético e consequente satisfação do 

paciente.  

 

Palavras-chave: Pasta de prova; Reabilitação estética; Try-in 
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NA AVALIAÇÃO 

DE TUMOR ODONTOGÊNICO QUERATOCÍSTICO  

 

Jamyson Oliveira Santos* ; Francisco Wesley de Miranda Rodrigues;Tennessee Felipe 

Costa Freitas; Moara e Silva Conceição Pinto; Antonione Santos Bezerra Pinto. 

Evento: XIII JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UESPI 

Forma de Apresentação: Painel Caso Clínico. 

Resumo:  

Introdução: Tumor Odontogênico Queratocístico (TOQ) é bem conhecido pelo 

comportamento único e variado, altas taxas de recorrência e achados moleculares 

distintos entre as lesões odontogênicas. Além disso, o diagnóstico diferencial e 

tratamento do TOQ pode ser um desafio, devido à presença de outras lesões da 

mandíbula semelhantes e uma abordagem multidisciplinar pode alcançar os melhores 

resultados do tratamento. Relato de caso: Uma mulher caucasiana de 30 anos de idade 

foi atendida em uma clínica privada em Parnaíba, Piauí, Brasil, com a queixa principal 

de dor, halitose e drenagem por via oral durante uma semana. A história médica não foi 

contributiva e o exame extraoral foi normal. No entanto, o exame intraoral revelou um 

terceiro molar inferior esquerdo semi-incluso, parcialmente coberto por tecido 

eritematoso e edematoso. A Tomografia Computadorizada Cone Beam foi realizada 

reconstrução coronal e axial mostraram uma lesão com expansão e adelgaçamento da 

cortical lingual da região posterior esquerda do corpo, ângulo e ramo da mandíbula. 

Observou-se a ruptura da cortical lingual em alguns lugares específicos do corpo 

mandibular e ramo. Estas imagens mostram também o deslocamento inferior do canal 

mandibular esquerda pela lesão. Houve algumas imagens hipodensas no meio da lesão, 

que corresponde extração do dente Considerações finais: O acompanhamento dos 

pacientes portadores de TOQ é de extrema importância, por meio de exames tanto 

clínicos, imaginológicos como histológicos. Trata-se de uma lesão assintomática 

quando pequena, sendo descoberta através de exames radiográficos rotineiros ou, 

mesmo, de tomografias computadorizadas tridimensionais. 

Descritores: Tumores odontogênicos, tumor odontogênico queratocístico, tomografia 

computadorizda cone beam. 
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JOÃO PAULO PEREIRA BOIBA; ÍVINNA MARQUES PEREIRA FERREIRA; 

ÉRICA DOS SANTOS SARAIVA; KARINY LUZ MOURA; ELIANA CAMPELO 

LAGO. 

FACID DEVRY 

ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

RADIOTERAPIA RESUMO  

Introdução: Ainda que a radioterapia seja uma terapia altamente eficaz para reprimir o 

câncer, quase sempre 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 fundamental 

importância a presença do cirurgião-dentista que tenha o conhecimento sobre os 

cuidados preventivos e tratamento de seqüelas causados pela radioterapia. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi descrever as alterações bucais mais freqüentes 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 seqüelas da radioterapia. 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 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 diagnostico, 

tratamento preventivo e minimizando os danos, implicando assim no bem estar do 

paciente mesmo sendo submetido à altos campos de radiação. Conclusão: A radioterapia 

é aplicada no tratamento de câncer sendo eficiente, todavia, ela provoca efeitos 

colaterais quando entra em contato com células saudáveis, porém 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.  

PALAVRAS -CHAVE: Radioterapia ; Odontologia; Manifestações bucais. 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS TEMPOS DE EXPOSIÇÃO E REVELAÇÃO 

NA QUALIDADE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA.  

Guilherme Henrique Alves da FONSECA; Ayrton Galvão de Araujo JUNIOR; I’talo 

José Zacarias PORTELA; Ageu Lima da COSTA.  

Orientadora: Bárbara Ramos de Moura MAGGI.  

 

INTRDUÇÃO: A imagem radiográfica é um mecanismo muito empregado na prática 

clínica odontológica como método auxiliar de se obter um diagnóstico, de contribuir 

para uma diferenciação de uma série de patologias que alteram os tecidos duros da 

região de cabeça e pescoço, além de ser um importante meio de planejamento para o 

cirurgião-dentista. É caracterizada como sendo uma reprodução bidimensional de 

estruturas tridimensionais opacas à luz previamente expostas à incidência de raios-x. 

Este, por sua vez, é responsável por sensibilizar películas radiográficas e registrar as 

respectivas regiões a serem analisadas. OBJETIVOS: Fazer um balanço da relação 

existente entre o tempo de exposição e o tempo de revelação na interferência da 

qualidade da imagem radiográfica. MÉTODOS: Foram realizadas doze (12) tomadas 

radiográficas dos elementos dentários 36 e 37 em uma mandíbula humana dissecada, 

sendo utilizado películas da marca E-Speed, número 02 em um único aparelho de raio-X 

da marca XDent, modelo X70. Dividiu-se a pesquisa em dois grupos, sendo o grupo A 

divergindo o tempo de exposição (0,250ms; 0,320ms; 0,500ms; 1,000ms; 1,250ms e 

1,600ms), seguindo um padrão de revelação de 1 minuto. O grupo B difere no tempo de 

revelação (10s, 30s, 50s, 70s, 180s e 300s), seguindo um padrão de exposição de 

0,500ms. RESULTADOS: Utilizando-se de um padrão de 70 Kvp, notamos que nas 

películas com diferentes tempos de exposição, a variação de densidade é superior, com 

isso, a qualidade da imagem radiográfica possui um maior espectro de qualidade, 

resultando em tomadas passíveis de análise e imagens de má qualidade. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que o tempo de exposição aos raios-x possuem uma maior 

alteração na qualidade da imagem radiográfica, se comparado ao tempo de revelação.  

 

DESCRITORES: Radiografia; densidade radiográfica; diagnóstico. 
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JOÃO PAULO PEREIRA BOIBA; KAMYLLA PASSOS OLIVEIRA; ÍVINNA 

MARQUES PEREIRA FERREIRA; LEANDRO ÍTALO RODRIGUES; MÁRCIA 

VALÉRIA MARTINS.  

 

FACID DEVRY  

 

BIOSSEGURANÇA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E CONDUTAS DE 

ALUNOS DE ODONTOLOGIA  

 

Introdução: A Biossegurança em Radiologia Odontológica é de suma importância, 

devido á necessidade de proteção dos profissionais e pacientes, que estão expostos à 

contaminação e infecção cruzada. Objetivo: A realização do presente trabalho tem o 

objetivo de avaliar as condutas dos alunos de Odontologia de uma IES, em Teresina-PI, 

em relação á Biossegurança em Radiologia Odontológica. Materiais e Métodos: O 

projeto com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de 

todos os participantes foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa-CEP com o 

protocolo: 17828313.5.0000.5211. O estudo foi de caráter descritivo e realizado através 

de um levantamento de dados, com abordagem quantitativa, onde foram analisadas as 

condutas dos alunos no que se refere ás normas de biossegurança em Radiologia 

Odontológica. Foram questionados 61 acadêmicos entre os blocos V e X do curso de 

Odontologia dessa IES. Os dados foram e submetidos á análise estatística descritiva, e 

os resultados mostrados em gráficos. Resultados: Observou-se que 100% dos alunos 

utilizavam EPI’s durante as tomadas radiográficas; 68,85% não faziam a desinfecção da 

cadeira odontológica, do avental de chumbo, colar de tireóide e dos aparelhos de raio-X; 

52,46% protegiam a cadeira odontológica e aparelho de raio-X com PVC; 95,08% 

utilizavam PVC nos filmes radiográficos e 73,77% utilizavam PVC nos posicionadores. 

Conclusão: Observou-se que mesmo todos os alunos afirmarem utilizarem os EPI’s, 

ainda existem etapas negligenciadas no que diz respeito à biossegurança em radiologia 

odontológica. 

  

Descritores: RAIOLOGIA ODONTOLÓGICA; INFCÇÃO CRUZADA; 

BIOSSEGURANÇA. 
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O USO DE METOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES EXTRAMURAIS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPI 

 

Marta Maria Alves PEREIRA, Isaac Torres dos SANTOS, Carolina Veloso LIMA3, 

Thais Alves Elias da SILVA3, Marcoeli Silva de MOURA4 

 

¹ Aluno de graduação, Universidade Federal do Piauí (UFPI). Email: marta-

map@hotmail.com 

² Cirurgião-Dentista egresso da Universidade Federal do Piauí 

3 Professora Substituta, Universidade Federal do Piauí 

4 Professora Associada, Universidade Federal do Piauí 

 

Apesar de muitos estudos sobre métodos de avaliação do processo ensinoaprendizagem, 

ainda persistem inquietações sobre a prática avaliativa. Objetivo: Descrever o uso de 

metodologias ativas para avaliação do ensino-aprendizagem nos Estágios 

Supervisionados Extramuros da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Relato de 

Experiência: No currículo atual do curso de Odontologia da UFPI, as atividades 

extramurais fazem parte da rotina dos alunos, que iniciam no 4º período acompanhando 

o cotidiano do Agente Comunitário de Saúde, nas visitas domiciliares para conhecer a 

área e necessidades da população assistida. Após a aquisição de conhecimento teórico e 

prática intramuros, passam a atuar como cirurgiões-dentistas em Unidades Básicas de 

Saúde sob supervisão de profissionais do serviço nos 7º, 8º e 9º períodos. Na 

impossibilidade dos docentes se fazerem presentes em todas as atividades extramurais, 

além de supervisões in loco e encontros presenciais na universidade, estratégias são 

utilizadas para acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelos discentes. São 

utilizados métodos de avaliação em ambientes on line, métodos audiovisuais, diários de 

campo, construção de mapa de território e formas livres de apresentação, nas quais os 

alunos mostram sua criatividade, capacidade de compreensão e de avaliação crítica das 

atividades desenvolvidas. Nesta última categoria, os discentes já apresentaram poesias, 

canções, revistas e repentes. A proposta da avaliação é uma análise contínua que 

permita o diagnóstico da situação por cada discente, levando ao planejamento e 

reorientação do processo de construção das vivências. Considerações Finais: O uso de 

metodologias ativas têm se mostrado uma ferramenta valiosa na avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: rede social, avaliação educacional, odontologia. 
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O USO DO INSTAGRAM COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO 

ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Sarah Inácio Furtado SILVA, Aline Raquel de Sousa NOGUEIRA, Carolina Veloso 

LIMA², Thais Alves Elias da SILVA², Marcoeli Silva de MOURA³  

 

¹ Aluno de graduação, Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: 

sarahfurtado@hotmail.com  

² Professora Substituta, Universidade Federal do Piauí.  

³ Professor associado, Universidade Federal do Piauí.  

 

O uso quase universal de smartphones é sem dúvida uma revolução na atualidade. O 

Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos utilizado 

nesses aparelhos, sendo uma ferramenta importante de interação e podendo ser acessada 

em qualquer local. Alternativas vêm sendo desenvolvidas com intuito de despertar o 

interesse do aluno e inovar o processo ensino-aprendizagem. Objetivo: Descrever o uso 

do Instagram como ferramenta para avaliação do ensino-aprendizagem no Estagio 

Supervisionado II (ESII) do curso de odontologia da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Relato de Experiência: A disciplina de ESII tem realizado há um ano 

experiência inovadora para o acompanhamento dos discentes nos estágios extramuros. 

Esses alunos são distribuídos em duplas nas Unidades Básicas de Saúde conveniadas 

com a UFPI, onde desenvolvem atividades inerentes à função do cirurgião-dentista 

(CD) da Atenção Básica, estando sob a orientação direta do CD preceptor, 

supervisionado pelos professores da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva. Cada 

dupla cria um perfil no Instagram e faz postagens semanais de fotografias que relatem 

suas experiências no estágio. Essas postagens devem conter embasamento teórico sobre 

os aspectos de funcionamento da Atenção Primária em Saúde. Dessa forma os 

professores supervisores e demais alunos da turma acompanham todas as atividades 

desenvolvidas. Considerações Finais: O uso do Instagram tem se mostrado uma 

excelente alternativa para a avaliação das atividades dos estágios supervisionados 

extramuros em odontologia.  

 

Palavras-chave: rede social, avaliação educacional, odontologia. 
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RESPONSABILIDADE DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR PERANTE 

DOENÇAS BUCAIS NEGLIGENCIADAS 

 

I’talo José Zacarias PORTELA*; Adriane Da Cunha ARAGÃO, Fabiana Freire 

ANASTACIO, Paulo Henrique Viana PINTO; Francisco Artur E Silva FILHO. 

 

 

A cavidade oral apresenta-se como um sistema complexo que está sujeito a diversos 

traumas internos ou externos, além da exposição a fatores de âmbito físico, químico e 

biológico. Como consequências podem culminar em processos inflamatórios ou gerar 

inúmeros agravos à saúde bucal do indivíduo, fazendo com que estes se tornem mais 

susceptíveis a doenças negligenciadas pela sociedade como cáries dentárias, estomatite 

aftosa, halitose e gengivite. O objetivo do trabalho é analisar a importância da 

orientação profissional sobre as doenças bucais negligenciadas, contribuindo assim para 

o decréscimo da mesma frente aos pacientes, tornando-os mais atentos para tais 

enfermidades. O estudo adota como metodologia uma revisão literária de artigos 

extraídos da plataforma SCIELO, tendo como descritores as expressões saúde bucal, 

estomatologia, educação em saúde, foram colhidos aqueles que apresentavam com 

língua padrão português, inglês ou espanhol, foi estabelecida uma cronologia entre os 

anos de 2010 a 2015, além de ser verificada a relevância da temática para o estudo. Os 

profissionais de saúde podem fazer uso de ações efetivas as quais objetivem a 

promoção, prevenção, assistência e reabilitação ou cura do cliente. Dessa forma, 

podem-se prevenir inúmeros males capazes de denegrir a cavidade bucal, com 

orientações que compreendem desde a estimulação da higiene oral até técnicas mais 

invasivas para eliminação de agravos, visto que traumas, internos ou externos, também 

podem ocasionar complicações. Assim, a observação de dentes mal localizados ou 

quebrados, restauração dentária excedente e próteses que tornam sensíveis e afetam a 

integridade da mucosa oral. O profissional de saúde pode contribuir para a detecção de 

outras enfermidades por meio da avaliação dessa estrutura anatômica, xerostomia e 

halitose podem estar presentes em doenças como o Diabetes Mellitus. Cabe a equipe 

multidisciplinar orienta os pacientes visando à redução de casos em que ocorram 

doenças de fáceis tratamentos que podem ser negligenciadas por conta da ignorância e 

por falta de orientações. Conclui-se que a equipe interdisciplinar tem papel substancial, 

desde orientações à cerca de saúde bucal, almejando não só o tratamento como também 

a prevenção diversos agravos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Bucal. Estomatologia. Educação em saúde. 
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SEDAÇÃO COM ÓXIDO NITROSO 

 

I'talo José Zacarias PORTELA*; Ayrton Galvão de Araujo JUNIOR; Guilherme 

Henrique Alves da FONSECA;  Ageu Lima da COSTA; Maria Ângela Arêa Leão 

FERRAZ. 

  

 

 

O Óxido nitroso, vulgarmente conhecido como gás hilariante ou gás do riso é utilizado 

com a finalidade principal de sedação e relaxamento, para controle da ansiedade e não 

pelo seu efeito anestésico. Sua empregabilidade na Odontologia vem sendo difundida 

por apresentar como uma de suas propriedades a alteração do limiar da dor e quebra da 

ansiedade, por ação direta no sistema nervoso central, sendo empregado como uma 

alternativa para pacientes que tem dificuldade para aceitar tratamento odontológico. A 

via de administração é inalatória, o que facilita sua rápida ação no organismo, lavando 

cerca de 5 minutos para alcançar pico necessário para efeito no organismo. O presente 

trabalho tem como objetivo avaliar as vantagens da utilização da sedação mínima 

através da mistura entre óxido nitroso e oxigênio na redução de quadros de ansiedade e 

temor a dor, frente aos procedimentos realizados pelos profissionais cirurgiões-

dentistas. Utilizou-se como metodologia uma revisão de literatura na base de dados 

Scielo, a cronologia foi estabelecida entre os anos de 2011 a 2014, utilizaram-se como 

descritores as expressões sedação consciente, óxido nitroso e odontologia. Cita-se, 

como vantagens desta técnica, o controle pelo profissional da duração e a intensidade da 

sedação, sua viabilidade de aplicação em odontopediatria, manutenção da consciência e 

relaxamento do paciente, que se torna cooperativo para realização da terapia. Sua 

aplicação não altera os parâmetros cardiovasculares nem a saturação de oxigênio, 

proporcionando, por conseguinte, estabilidade hemodinâmica e respiratória. Desta 

forma, a sedação mínima por óxido nitroso apresenta-se como uma alternativa viável 

para a redução de casos em que o paciente apresente quadros de ansiedade e temor aos 

procedimentos odontológicos, facilitando o tratamento proposto, seu uso é considerado 

seguro desde que utilizado por profissionais habilitados. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sedação Consciente, Óxido nitroso, Odontologia 
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AS VANTAGENS DA APLICAÇÃO DA HIPNOSE NA ODONTOLOGIA 

Lara Nascimento FONTELES; Beatriz Pietra Aguiar de PAIVA; Lorena Ferreira 

RABELO; Amanda Pacheco CARDOSO; Alexsandra Vitório de SOUSA. 

A hipnose é um estado modificado da consciência, aproximando-se mais da vigília do 

que do sono. É uma prática legal, dotada de métodos e técnicas específicas que tem 

como mérito maior o de proporcionar um aumento na eficácia terapêutica na 

Odontologia, em diversas enfermidades - físicas e/ou somáticas-, desde que seja 

estabelecido um vínculo de confiança entre o profissional e o paciente. Sua prática 

proporciona uma maior colaboração com o tratamento, reduzindo o nível de estresse do 

paciente e do profissional. Este trabalho tem como objetivo expor as inúmeras 

vantagens que a prática da hipnose pode oferecer ao cirurgião-dentista, ao paciente, e ao 

tratamento odontológico como um todo. Fazendo o uso correto da linguagem, a palavra 

se torna uma poderosa ferramenta nas mãos do profissional habilitado, capaz de 

conduzir o paciente a um estado especial de consciência, que o permite utilizar seus 

recursos internos em seu próprio benefício. Realizou-se uma revisão sistemática de 

literatura nas plataformas de pesquisa BVS, SciELO e pubMED, utilizando os 

descritores “hipnose em odontologia”, “hipnodontia” e “hipnose”, entre os anos 2008 e 

2014, nos idiomas inglês, espanhol e português. Conclui-se são diversos os benefícios 

que a hipnose traz ao paciente em Odontologia. A possibilidade de tratar o paciente no 

próprio consultório, paralelamente ao tratamento e nas diversas especialidades 

odontológicas, faz com que o profissional habilitado possa muitas vezes dispensar o uso 

de medicamentos. Os pacientes submetidos à técnica da hipnose, além de apresentarem 

um ótimo relaxamento durante os procedimentos odontológicos, eliminam seus traumas, 

pânicos, ansiedades e dispensam o uso de fármacos, o que acaba abrangendo os mais 

diversos grupos de pacientes. 

 Palavras-chave: hipnose, hipnodontia, manobras alternativas. 
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ATENÇÃO ODONTOLÓGICA À GESTANTE: A PERTINÊNCIA DA 

PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL NO PERÍODO GESTACIONAL.  

 
1 Manoel Vieira do Nascimento JUNIOR  
2 Alice Rodrigues Miranda BATISTA  
3 Francisca Érica Silva de VASCONCELOS  
4 Mariana Ingridh de Oliveira GUIMARÃES  
5 Alexsandra Vitório de SOUSA  

 

Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESP1  

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI2  

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI3  

Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI4  

Professora do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piaui – UESPI5  

 

Introdução: O acompanhamento da saúde bucal da gestante visa manter a integridade 

dessa durante as mudanças fisiológicas que ocorrem na gestação. Nesse sentido, é 

importante que a prevenção de cárie ou doenças periodontais deva ser vista como parte 

do pré-natal, sendo essa uma atribuição do cirurgião-dentista. Um dos maiores 

problemas enfrentados atualmente, é que a gestante só é atendida quando 

espontaneamente procura assistência, porém torna-se necessário o incentivo dos 

profissionais através de atividades que esclareçam sobre a possibilidade de tratamento e 

o significado dos quadros crônicos que agravam à saúde bucal nesse período. Objetivos: 

Evidenciar a importância da promoção à saúde bucal no período gestacional, tendo em 

vista as dúvidas frequentes por parte das gestantes, apresentando as manifestações 

bucais mais comuns na gestação e esclarecendo os benefícios do acompanhamento 

odontológico. Metodologia: A revisão bibliográfica consistiu em pesquisas de artigos 

científicos publicados entre os anos de 2003 a 2013 relacionados ao tema nas 

plataformas SCIELO, BVS e LILACS, nos idiomas português e espanhol, com as 

palavras chaves: GESTANTE, BEBÊ, ODONTOLOGIA e EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

Resultado: A gravidez não deve ser motivo para adiar o tratamento odontológico, pois 

representa a fase ideal para o estabelecimento de bons hábitos, uma vez que a gestante 

mostra-se psicologicamente receptiva e disposta a adquirir novos conhecimentos. A 

falta de conhecimentos sobre o assunto é por elas justificada pelo pouco contato com os 

profissionais da área. A educação em saúde é um processo que induz à mudança de 

comportamento relativo à saúde, entretanto, verifica-se que as gestantes não têm sido 

orientadas sobre os cuidados com a própria saúde bucal, nem sobre a necessidade de 

procurar o tratamento odontológico, tão pouco a respeito da saúde bucal de bebês. 

Conclusão: Faz-se necessária uma reflexão voltada para a necessidade da abordagem do 

atendimento odontológico diferenciado à paciente gestante, de modo que o cirurgião-

dentista aja como um dos principais agentes preventivos, desmistificador e educador, 

agindo como um veículo de informação durante esse período que é tido como 

privilegiado para educação em saúde.  

 

Palavras chave: Gestante, Bebê, Odontologia, Educação em Saúde. 
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¹Acadêmico de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí. Extensionista do 

Projeto PIBEU/2015. E-mail: tennesseefelipe@gmail.com 

²Acadêmico de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. Integrante do Grupo de 

Pesquisa em Saúde Pública FACIME/UESPI. E-mail: joelsonalmeida2011@gmail.com 

³Acadêmico de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí. Integrante da Liga de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial LACTBMF/ UESPI.E-mail: yuri-

carneiro@hotmail.com 

4 Acadêmica de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí.Integrante da Liga de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial LACTBMF/ UESPI. E-mail: 

brunaneg@live.com 

5 Cirurgião-Dentista. Mestre em Ciências da Saúde. Doutoranda em Ciências da Saúde. 

Docente do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí/UESPI. E-mail: 

sylvanathereza@globo.com 

 

FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DE 

TPD’S: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO VER-SUS 

 

Tennessee Felipe Costa FREITAS¹; Joelson dos Santos ALMEIDA²; Francisco Yuri 

Carneiro do NASCIMENTO³; Bruna de Oliveira NEGREIROS 4; Sylvana Thereza de 

Castro Pires REBELO5 

 

Este trabalho emerge a partir do programa VER-SUS, que oportuniza a estudantes da 

área de saúde conhecer os dispositivos e redes de atenção, movimentos sociais e o 

funcionamento do SUS. A realidade conhecida foi do Centro de Especialidades 

Odontológicas do município de Sobral-CE, que realiza atendimento aos usuários da 

macrorregião. A instituição possui uma estrutura completa, com cirurgiões dentistas, 

técnicos em prótese dentária, auxiliares e técnicos em saúde bucal. Os técnicos em 

prótese dentária realizam seus trabalhos sem observar os princípios da biossegurança e 

ergonomia o que leva à prejuízos de saúde. O objetivo deste trabalho foi conhecer o 

trabalho do técnico em prótese dentária, as atividades realizadas e os riscos à sua saúde. 

Trata-se de um relato de experiência onde foi utilizado o método da observação direta 

que permite ao pesquisador a percepção da realidade concreta. Foram realizadas 

entrevistas informais, registro em diário de campo e círculos de cultura como fonte de 

coleta. Registrou-se a rotina do serviço, demandas de atendimentos. Participaram do 

estudo 20 estudantes do VERSUS presentes na vivência do município de Sobral-CE em 

Março de 2014. Observou-se que os TDPs realizam atividades sem equipamentos de 

proteção individual, não colocando em prática os princípios de biossegurança além de 

elevada demanda de trabalho acarretando sobrecarga profissional o que vai de encontro 

com a ergonomia. A saúde dos trabalhadores estava sendo comprometida, o que 

potencializou a discussão dos estudantes do VERSUS em relação ao conhecimento de 

tais profissionais em relação à ergonomia e biossegurança. 

 

Descritores: Saúde do Trabalhador; Biossegurança; Riscos Ocupacionais; Assistência à 

Saúde; 
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FLUOROSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Brunna da Silva FIRMINO; Matheus Santos CARVALHO; Humbelina Alves da 

SILVA; Patrick Parry CARNEIRO; Maria Ângela Arêa leão FERRAZ. 

Tem-se observado, nas últimas décadas, um declínio no índice de cárie em países 

industrializados e em desenvolvimento justificada pela presença de flúor na água de 

abastecimento e em dentifrícios. Mas a exposição exagerada a altas concentrações do 

íon flúor durante o período de formação e maturação do esmalte pode provocar a 

fluorose dentária que se caracteriza por aumento de porosidade do esmalte e resulta em 

sua opacidade, com alteração estética e/ou função do elemento dentário. O estudo tem 

como objetivo evidenciar características da fluorose dentária, seus potenciais riscos a 

população e demonstrar a importância do controle de flúor na água de abastecimento e 

dentifrícios. Foi realizada a pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo E Lilacs 

com os descritores “fluorose dentária”, “saúde pública" e “esmalte dentário” publicados 

entre 2001 a 2015. O grau de severidade da fluorose está relacionado com a quantidade 

de flúor ingerido e seu tempo de exposição ao esmalte. O índice de Dean classifica esta 

patologia como questionável, muito leve, leve, moderada ou severa. O período crítico de 

exposição a doses elevadas de fluoretos é do nascimento aos oito anos de idade, 

revelando, assim, a importância do controle da concentração do íon flúor na água, 

dentifrícios e alimentos, que podem conter naturalmente o íon. Atenção também deve 

ser dada ao “efeito halo” que é a ingestão de flúor de modo inconsciente por meio de 

bebidas e alimentos industrializados que são produzidos em regiões de água fluoretada e 

distribuídos e consumidos em outros locais. Pode-se inferir que são necessários mais 

estudos e aprofundamentos da doença, pois apesar da fluoretação ser essencial para a 

diminuição do índice de cárie, provoca o aumento de fluorose dentária, que, devido a 

seus danos estéticos e funcionais, prejudica física e psicologicamente a pessoa 

acometida pela patologia. 

Descritores: esmalte dentário, fluorose dentária, saúde pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 144 

 

UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS POR ALUNOS 

DOS PERÍODOS INICIAIS DE ODONTOLOGIA DE UMA FACULDADE DE 

ENSINO SUPERIOR DE TERESINA-PI. 

 

Evelyn Bianca Soares SilvaI; Rayssa Maria Araújo de CarvalhoII; Lana Cristina Moura 

ModestoIII; Cosme Miguel Santos e SilvaIV; Ana Luíza Silva FerreiraV  

 

A correta utilização das normas de biossegurança é essencial na prevenção de acidentes 

e contaminação em ambientes laboratoriais, hospitalares e ambulatoriais, também é 

fundamental na preservação do meio ambiente e dos indivíduos expostos a riscos para 

sua saúde e segurança. Essa pesquisa tem como objetivo geral investigar o 

conhecimento e comportamento de estudantes de períodos iniciais do curso de 

Odontologia sobre a importância da biossegurança. Os voluntários responderam uma 

pesquisa contendo 14 questões sobre o tema, no mês de outubro de 2015. Um total de 

40 estudantes responderam ao questionário, sendo metade de cada um dos períodos. A 

análise dos dados revelou que 85% dos alunos não tem o hábito de higienizar as mãos 

ao entrar ou sair do laboratório de aulas práticas, 97,5% não sabem como agir em casos 

de acidentes com queimaduras em laboratório e 70% não souberam como proceder de 

forma correta em caso de derramamento de produtos químicos. Outro dado relevante é 

que menos de 60% dos estudantes tem o reforço da vacina do Tétano e esquema vacinal 

completo para Hepatite B. Desta forma, é visível através dos dados, que os alunos dos 

períodos iniciais do curso de odontologia não sabem como proceder corretamente em 

laboratórios de aulas práticas. Portanto, é necessário uma urgente revisão da 

metodologia utilizada para treinamento dos estudantes. A introdução de palestras e 

atividades de conscientização e a realização de treinamentos práticos em situações 

problemas seriam alternativas para adequar a conduta dos alunos da área de saúde em 

laboratórios de aulas práticas.  

 

Palavras-chave: Biossegurança. Laboratório. Odontologia.  

___________________  

I -Acadêmica de Odontologia da FACID-DeVry, Teresina-PI 

amigadatheme@gmail.com  

II - Professor doutorando em patologia experimental. Graduada em Medicina Veterinária 

pela UFPI Teresina-PI rayssacarv@gmail.com  

III - Acadêmica de Odontologia da FACID-DeVry, Teresina-PI  

IV –Acadêmico de Odontologia da FACID-DeVry, Teresina-PI  

V- Acadêmica de Odontologia da FACID-DeVry, Teresina-PI  

VI- Acadêmica de Medicina da FACID-DeVry, Teresina-PI 
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A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DO ODONTÓLOGO NA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DE UTI’s HOSPITALARES  

Lucas Paulo de Sousa SILVA; Nayra Rafaelle Fernandes da SILVA; Vinicius da Silva 

CAETANO; Lorena Ferreira RABELO; Alexsandra Vitório de SOUSA. 

INTRODUÇÃO: Em âmbito hospitalar o cuidado com a saúde exige o trabalho em 

equipe multidisciplinar, fato que possibilitou a promoção da Odontologia nesse 

ambiente de trabalho. Isso se deve por acontecer situações clínicas que exigem a 

presença de um cirurgião-dentista, como em casos de pacientes internados em UTIs, 

necessitando de cuidados especiais e constantes, de modo que esses pacientes podem ir 

a óbito em virtude da sua condição bucal, dada a associação entre doenças bucais e 

sistêmicas. OBJETIVO: Justificar a relevância da atuação do cirurgião-dentista no 

ambiente hospitalar para o controle de infecções em pacientes internados em UTIs. 

METODOLOGIA: Revisão sistemática, por meio dos bancos de dados: Scielo, pubmed 

e lilacs, referente ao período de 2010 a 2013 publicadas em inglês e português, com os 

descritores: Doença periodontal, pacientes críticos, unidades de terapia intensiva. 

DISCUSSÃO: A precariedade da higiene bucal é comum em pacientes internados em 

UTIs, visto que os mesmos estão incapacitados de realizar sua própria higienização. Isso 

torna favorável o surgimento da doença periodontal, sendo esta a enfermidade 

odontológica que mais se associa com as doenças sistêmicas, como as cardiovasculares, 

respiratórias e diabetes mellitus. Outro fator de relevância é o possível surgimento da 

segunda maior causa de infecções hospitalares que é Pneumonia Nosocomial, sendo esta 

causada principalmente, pela aspiração de microorganismos que colonizam a cavidade 

oral, com isso, sua prevenção é feita por meio do uso de clorexidina, da limpeza, 

selamento de cavidades e assistência odontológica contínua. CONCLUSÃO: Ainda que 

a área de UTIs seja um espaço novo para o cirurgiãodentista, é indispensável o exercício 

deste profissional na cooperação do tratamento do paciente em estado crítico, por meio 

da harmonização do meio bucal, contribuindo no controle da infecção e, 

consequentemente, interceder positivamente na evolução do quadro clínico, diminuindo 

assim o tempo de internação e redução de gastos hospitalares. 

Descritores: Odontologia, Saúde coletiva, Unidades de Terapia Intensiva. 
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INCORPORAÇÃO E DESAFIOS DA ODONTOLOGIA NA EQUIPE SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

 

1 Humbelina Alves da SILVA humbelinaalves@gmail.com  

2 Brunna da Silva FIRMINO 3  

Matheus Santos CARVALHO  

4 José Helder de Sousa BRAGA  

5 Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ  

 

Palavras Chaves: Odontologia, Políticas Públicas de Saúde, Saúde Bucal, Sistema 

Único de Saúde  

 

A 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada em 1986 juntamente com a 8ª 

Conferência de Saúde, foi um marco na formulação da política de saúde bucal 

brasileira, pois enfatizou a necessidade de formulação de Programa Nacional de Saúde 

Bucal. Com aprovação da política de atenção universal à saúde pela Constituição de 

1988, iniciou-se a mudança no paradigma da saúde brasileira, com a garantia de a saúde 

ser um direito de todos e um dever do Estado. Em 1994 foi proposto, pelo Ministério da 

Saúde, o Programa Saúde da Família (PSF) com incorporação da Odontologia em 

março de 2001; em 2004 foi lançada a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 

Sorridente, com diretrizes visando qualificação da Atenção Primária em Saúde Bucal, 

através da ampliação da equipes de saúde bucal, incentivo à criação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas e fluoretação da água. Este estudo objetivou realizar uma 

revisão de literatura a respeito da inclusão e desafios da Odontologia no Programa 

Saúde da Família. Realizou-se busca na base de dados Scielo nos últimos cinco anos. 

Observou-se que muitos são os nós críticos que impedem a total integração do 

cirurgião-dentista e a inter-relação entre os outros profissionais da unidade de saúde. 

Salários desestimulantes, ausência de efetivas propostas de educação na graduação e de 

forma permanente, fraco vínculo empregatício, exclusão do CD e dos profissionais da 

saúde bucal de nível médio das capacitações existentes para os outros profissionais, e a 

própria tendência ao (auto) isolamento da odontologia dentro da equipe 

multiprofissional são citados como entraves do modelo assistencial. A inexistência da 

vivência de equipe aponta para a necessidade de uma mudança consubstancial no 

sistema de formação de recursos humanos. Em contrapartida, há estímulos para 

integração da saúde bucal no PSF como os incentivos financeiros fornecidos pelo 

Ministério da Saúde e a possibilidade de reorganizar as ações baseadas na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. Diante do estudo, conclui-se que o progresso e os 

desafios ainda enfrentados pela saúde bucal envolvem macro e micro políticas de 

trabalho em saúde e que a consolidação da mudança pretendida poderá ocorrer com a 

ressignificação do processo de trabalho e da formação profissional com foco na 

integração da equipe multiprofissional. 
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Resumo  

A dor orofacial é um distúrbio que atinge uma parcela considerável da população 

variando entre sintomas brandos e complexos podendo estes ser identificados com 

maior facilidade. A dor orofacial atinge principalmente a articulação 

temporomandibular causando limitações na fala e problemas digestórios. Por sua vez, a 

laserterapia se mostra um tratamento eficaz, não invasivo e de baixo custo que vem 

sendo aplicado à dor orofacial. O objetivo deste trabalho foi avaliar, segundo achados 

na literatura, a eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento da dor orofacial e a 

real atuação do mesmo, avaliando suas propriedades na diminuição da dor e no 

abrandamento dos sintomas das desordens temporomandibulares. Para isso uma 

pesquisa sistemática em diferentes bases de dados para artigos publicados anteriormente 

a 20 de outubro de 2015 foi realizada por dois investigadores independentes. Os estudos 

foram analisados com posterior extração de dados. Como resultado, quatro trouxeram a 

clara relação entre laserterapia no tratamento das desordens temporomandibulares em 

humanos. Foram observados contradições sobre a eficácia do laser no tratamento da dor, 

pois alguns estudos afirmam que o laser apresenta eficácia limitada na redução da dor 

em pacientes com DTM. Em conclusão esta revisão sistemática composta por quatro 

estudos em 129 pacientes sugere que uso do laser contribui para a redução da 

sintomatologia dolorosa do paciente após a aplicação, por seu efeito analgésico, além do 

aumento da mobilidade mandibular e amplitude de abertura bucal, bem como na 

diminuição de ruídos articulares.  

 

Palavras-chave: Articulação temporomandibular. Lasers. Dor orofacial.  

 

Introdução  

A utilização do laser de baixa intensidade (LBI) vem mostrando bastante eficácia no 

tratamento de diversas desordens como na redução de edemas, no tratamento da dor e 

inflamações. As ações anti-inflamatórias e de prevenção de edema dos lasers são 

exercidas mediante a aceleração da microcirculação, originando alterações na pressão 

hidrostática capilar (CARVALHO et al., 2012). O LBI não causa lise celular. Atua pelo 

aumento do metabolismo, proliferação e maturação celular, aumento da quantidade de 

tecido de granulação e diminuição dos mediadores inflamatórios, induzindo o processo 

de cicatrização (SILVA et al., 2007).  
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Tem efeito anestésico, pois age como fator estabilizador de membrana em repouso nas 

terminações nervosas o que dificulta a transmissão do estimulo dolorosos, sendo tal 

efeito perceptível minutos após a aplicação. O LBI é uma radiação situada na porção 

visível do espectro das ondas eletromagnéticas entre o infravermelho e o ultravioleta, 

com comprimento de onda dependente do tipo de substância estimulada (ANDRADE et 

al., 2008).  

O LBI vem sendo utilizado no tratamento de desordens temporomandibulares (DTM’s) 

com foco na dor orofacial. Esta por sua vez, inclui condições de dor nos tecidos duros e 

moles da cabeça, pescoço e regiões intrabucais (CARVALHO et al., 2012). Geralmente 

os pacientes com DTM apresentam sinais como: cefaleia, dores musculoesqueléticas, 

dor de ouvido, desvio da mandíbula para um dos lados durante a abertura e fechamento, 

espasmos musculares, dificuldade de movimentação articular (CATÃO et al., 2013). 

Devido ao incomodo e a dor, os pacientes apresentam rigidez facial caracterizado por 

baixa amplitude de abertura bucal (CARVALHO et al., 2012).  

Visto tal modalidade terapêutica, o objetivo desse trabalho foi avaliar segundo achados 

na literatura a eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento da dor orofacial e a 

real atuação do mesmo, avaliando suas propriedades na diminuição da dor e no 

abrandamento dos sintomas das desordens temporomandibulares.  

 

Metodologia  

Estratégia de busca  

Uma busca sistemática nas bases de dados médicas e científicas Google Scholar, 

Medline e Pubmed foi feita para estudos publicados anteriormente a 20 de outubro de 

2015. Dois investigadores independentes realizaram a pesquisa sistemática utilizando os 

descritores específicos: laserterapia ou laser de baixa intensidade”, “disfunções 

temporomandibulares”, “temporomandibular laser therapy” ou “ ATM laser treatment”. 

Não houve restrição de linguagem na coleta dos estudos.  

Critérios de inclusão  

Estudos que avaliassem a associação do laser de baixa intensidade no tratamento das 

disfunções temporomandibulares com foco na dor orofacil e que trouxessem 

informações suficientes foram inclusos na análise.  

Coleta dos dados  

Três investigadores devidamente calibrados revisaram todos os resumos e trabalhos 

completos para coleta de dados seguindo formulário padronizado que compuseram os 

resultados da pesquisa.  

Resultados e discussão  

Baseado na estratégia de pesquisa encontrou-se nas bases de dados quatro estudos no 

intervalo de 2008 a 2015 com 129 pacientes com desordem temporomandibular os quais 

abordaram a clara aplicabilidade da laserterapia no tratamento da dor orofacial 

(CATÃO et al., 2013; FRARE; NICOLAU, 2008; SANCAKLI et al., 2015; SANTOS et 

al., 2010).  

A laserterapia vem sendo estudada no tratamento de DTM’s, como dores articulares, 

nevralgias e parestesias (CATÃO et al., 2013). Dentre suas formas mais utilizadas, 

estão os lasers que utilizam o Arseneto de Gálio (AsGa) e o Arseneto de Gálio e 

Alumínio (AsGaAl) (ASSIS et al., 2012; FRARE; NICOLAU, 2008) com resultados 

favoráveis devido seu poder de penetração ser relativamente alto, atingindo estruturas 

mais profundas.  
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A principal justificativa do uso do LBI nas DTM’s é seu efeito analgésico, fato 

observado na maioria dos estudos encontrados na literatura (CATÃO et al., 2013).  

Sinais e sintomas comuns da DTM são os ruídos, a limitada capacidade de abertura da 

articulação, os desvios nos padrões de movimentos da mandíbula e dos músculos 

mastigatórios e dor orofacial (FRARE; NICOLAU, 2008). É ressaltada que apesar da 

laserterapia reduzir a dor dos indivíduos pesquisados, nos casos de dor muscular, havia 

recidiva em curto período à intensidade de dor inicial, entretanto, em dores articulares 

havia redução significativa. Para a avaliação da intensidade da dor foi utilizada a escala 

visual analógica (EVA) em todos os estudos selecionados.  

Em análise da sintomatologia das DTM’s, o ruído articular mais prevalente foi o 

estalido, entretanto após a laserterapia observou-se uma diminuição desse ruído. A 

eficácia da laserterapia também foi avaliada através da medição das amplitudes dos 

movimentos de abertura máxima de boca, em lateralidade esquerda e direita (SANTOS 

et al., 2010). A média de amplitude do movimento de abertura de boca inicial dos 

voluntários da pesquisa foi de 41 mm, enquanto que a final, medida uma semana após a 

aplicação para a reavaliação, foi de 42,28 mm, o que representou uma melhora 

significativa de 1,28mm (3,12%) (P = 0,04) Já a média de lateralidade direita inicial e 

final foram respectivamente 7,44mm e 7,6mm, enquanto as do lado esquerdo 7,12mm e 

7,88mm (P<0,05).  

Observou-se nas pesquisas contradições quanto à eficácia do LBI na atuação direta na 

redução da dor, onde ocorre a sugestão de sua ação anti-inflamatória ser responsável 

pela redução da inflamação e consequente diminuição da dor. Contudo, resultados de 

uma metanálise afirmam esta redução ser temporária, não sendo utilizado a laserterapia 

como medida terapêutica conclusiva (CHEN et al., 2015).  

Com base nos trabalhos analisados notou-se uma incidência maior de DTMs em 

mulheres, embora a diferença em prevalência de DTM entre os gêneros não seja 

entendida uma possível explicação para esse caso estaria no fato de que mulheres 

apresentam menores valores de força muscular sob fadiga que os homens, além das 

concentrações plasmáticas dos principais hormônios anabólicos (testosterona, GH e 

IGF-1), em repouso ou após esforço intenso, são bastante distintas entre homens e 

mulheres (CATÃO et al., 2013).  

 

Conclusão  

Em conclusão esta revisão sistemática composta por quatro estudos em 129 pacientes 

sugere que uso do laser contribui para a redução da sintomatologia dolorosa do paciente 

após a aplicação, por seu efeito analgésico. Além do aumento da mobilidade mandibular 

e aumento da amplitude de abertura bucal. O laser também contribuiu para diminuição 

dos ruídos articulares. No entanto é necessário que ocorra mais estudos para ter uma 

análise mais detalhada da atuação direta do laser no tratamento da dor orofacial.  
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Resumo 

A periodontite é uma doença inflamatória em resposta a presença de microrganismos na 

região periodontal, que acarreta alterações em marcadores bioquímicos. Este estudo 

objetivou descrever os resultados bioquímicos de pacientes com periodontite e pacientes 

saudáveis, destacando possíveis similaridades entre seus resultados, amostras utilizadas 

e metodologias abordadas, com base em dados publicados na literatura. Para isso uma 

busca sistemática em diferentes bases de dados foi utilizada para artigos publicados 

anteriormente a 19 de outubro de 2015 por dois investigadores independentes. Estudos 

que abordassem o tema “alterações bioquímicas decorrente de quadros de periodontite 

em humanos” foram inclusos na pesquisa. Como resultados seis estudos, publicados no 

intervalo de 2006 a 2012 foram encontrados abordando dosagens em diferentes 

marcadores bioquímicos: transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transaminase 

glutâmico-pirúvica (TGP), fosfatase alcalina (FA), lactose desidrogenase (LDH), 

creatina quinase (CK), fosfatase ácida (FAC) e gama-glutamil transferase (GGT). Em 

conclusão esta revisão sistemática com base em seis artigos relacionando periodontite 

em humanos e alterações bioquímicas demonstrou que a doença acarreta aumento nos 

níveis destes marcadores, confirmando que estes também podem ser usados como 

indicadores do desenvolvimento da doença. 

 

Palavras-Chave: Doença periodontal. Dosagem. Revisão. Enzimas. 

 

Introdução 

A periodontite é uma doença multifatorial causada pelo acúmulo de bactérias no sulco 

gengival com resposta inflamatória do organismo e progressiva agressão aos tecidos 

periodontais e consequente comprometimento das estruturas de suporte e proteção do 

dente (KALBURG et al., 2014; KISHINDA; SATO; ITO, 2014; ROCHA et al., 2012). 
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Com o desenvolvimento da doença observa-se liberação de mediadores inflamatórios, 

bem como enzimas proteolíticas (KAUFMAN; LAMSTER, 2000). Dentre as enzimas 

produzidas há aquelas associadas às lesões e que podem estar relacionadas a alteração 

ocorrida no periodonto (LUKE et. al., 2015). Pode-se citar: a transaminase 

glutâmicooxalacética (TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), fosfatase alcalina 

(FA) e o nitrogênio uréico sanguíneo (NUB) (YOSHIE et. al., 2007). A enzima FA é 

encontrada no tecido ósseo e está relacionada ao tecido periodontal saudável, quando 

em baixas concentrações (SANTOS et al., 2008). 

A associação entre periodontite e efeitos sistêmicos indica que existe relação entre 

alterações em parâmetros bioquímicos e pacientes com periodontite (ENHOS et al., 

2009). Por sua vez, exames de TGO e TGP também são utilizados para avaliação de 

danos no tecido hepático, além de outras enzimas como lactose desidrogenase (LDH), 

creatina quinase (CK), fosfatase ácida (FAC) e gama-glutamil transferase (GGT) 

(PAKINJAD; REZAEI, 2013). 

Com base nestes achados, esta pesquisa bibliográfica objetivou descrever os resultados 

bioquímicos de pacientes com periodontite e pacientes saudáveis, destacando possíveis 

similaridades entre seus resultados, amostras utilizadas e metodologias abordadas, com 

base em dados publicados na literatura. 

 

Metodologia 

Estratégia de busca 

Uma busca sistemática nas bases de dados Google Scholar, PubMed e Scielo foi 

realizado para coleta de dados de estudos anteriores a 19 de outubro de 2015. Foi 

utilizada a combinação dos descritos especifico: “chronic periodontitis”, “biochemical 

testings” e “biochemical and periodontitis”. Dois investigadores independentes 

revisaram todos os resumos dos trabalhos e também as referências destes para 

identificação de possíveis estudos relevantes. Não houve restrição de linguagem na 

coleta dos estudos. 

Critérios de inclusão 

Foram inclusos na revisão sistemática estudos que abordassem claramente o tópico 

“Alterações bioquímicas decorrente de quadros de periodontite em humanos”. Estudos 

que não abordassem o tema, trabalhos acadêmicos não disponíveis em periódicos, ou 

trabalhos com dados suficientes foram excluídos da análise. 

Extração de dados 

Dois examinadores calibrados realizaram a coleta e discussão dos dados seguindo 

formulário padronizado por título do trabalho, primeiro autor, ano de publicação, 

periódico, metodologia utilizada, resultados encontrados e conclusão dos estudos. 

 

Resultados e Discussão 
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A busca sistemática resultou em 30 estudos nas três bases de dados utilizadas (Google 

Scholar = 15, Pubmed = 12, Scielo = 3). Ao final da busca sistemática, foram inclusos 

na revisão sistemática seis estudos, como indicado na figura 1. 

 

Figura 1. Fluxograma para identificação, avaliação, coleta e análise dos estudos inclusos 

na revisão sistemática realizada nas bases de dados Google Scholar, Pubmed e Scielo. 

 

 

Os estudos foram publicados no período de 2006 a 2013 abordando diferentes 

alterações bioquímicas em pacientes com periodontite. 

Na revisão sistemática foi identificado aumento nos valores das dosagens bioquímicas 

em comparação aos valores encontrados em pacientes saudáveis. Todos os estudos 

analisados anularam os vieses de seleção ao excluírem pacientes com alterações no 

organismo prévias ao desenvolvimento da periodontite, sendo estas naturais e 

hormonais, bem como lactantes ou pacientes que estavam passando por tratamentos 

para outras doenças. Os estudos utilizados mostraram clara relação entre a periodontite 

e as alterações em testes bioquímicos abordados nos estudos (DABRA; CHINA; 

KAUSHIK, 2012; DESAI et. al., 2008; KALBURGI et. al., 2012; PAKNJAD; 

REZAEL, 2013; SANTOS et. al., 2009; TODOROVIC et. al., 2006). 

No estudo de Todorovic et al., (2006) foram avaliadas 20 controles saudáveis e 30 

pacientes com periodontite. O estudo analisou sete diferentes tipos de enzimas (TGO, 

TGP, FA, LDH, CK, FAC e GGT) em amostras de saliva, onde foi encontrado um 

aumento significativo nas dosagens dessas enzimas nos pacientes que tinham 

periodontite quando comparados aos controles saudáveis (P<0,001). Resultados 

similares foram encontrados nos estudos de Dabra, China e Kaushik (2012), onde houve 

aumento nos níveis de TGO, TGP, GGT, FA e FAC na saliva de 20 pacientes com 

periodontite quando comparados a 20 pacientes controles. 

Outro estudo demonstrou aumento significativo na dosagem de FA em fragmentos de 

gengiva de pacientes com periodontite crônica, sendo a enzima positiva em 80-85% dos 

fibroblastos da amostra (SANTOS et al., 2009). Em outro estudo, os níveis de FA 

aumentaram proporcionalmente à extensão da bolsa periodontal (KINNEY, 

RAMSEIER, GIANNOBILE, 2007). Sendo este achado corroborado por Desai et al., 

(2008) que encontraram valores estatisticamente significativos quando compararam os 
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três grupos presentes no estudo contendo, no total, 120 pacientes divididos em pacientes 

saudáveis (C0), pacientes com bolsa periodontal de 4-5 mm de profundidade (C3) e um 

grupo com pacientes com bolsa periodontal maior que 6 mm profundidade (C4) (C0 

versus C3: t = 9,95, P<0,005; C0 versus C4: t = 8,25, P<0,001; C3 versus C4: t = 3,19, 

P<0,01). 

Em amostras de saliva, além das dosagens já citadas, ainda é possível se fazer a análise 

de tiocianato na saliva (SCN) em pacientes com periodontite (KALBURGI, et. al., 

2014). Um estudo feito com 120 pacientes relatou a diminuição desta molécula 

(P<0,05) que tem função bactericida (CHANGRANI et al., 2006). Estes autores fizeram 

a comparação dos valores desta molécula em pacientes fumantes com periodontite ou 

que utilizam Gutka, produto popular indiano que apresenta na sua composição tabaco. 

Houve aumento considerável de SCN nos pacientes com periodontite quando 

comparados aos saudáveis, também sendo a quantidade encontrada em pacientes com 

periodontite fumantes e que fumam maior do que os pacientes com periodontite que 

utilizam Gutka. 

Corroborando com esses dados um estudo feito no Iraque avaliou e relacionou diversos 

marcadores bioquímicos que estão diretamente relacionados com a periodontite 

(PAKNJAD; REZAEL, 2013), dentre os marcadores estudados estão as enzimas que 

foram abordadas pela revisão (TGO, TGP, LDH, FA, FAC, CK e GGT). 

A busca sistemática não identificou estudos em humanos utilizando como amostra o 

soro dos pacientes. Tais dados são requeridos para melhor avaliação e esclarecimento 

dos possíveis efeitos sistêmicos associados ao desenvolvimento da periodontite. 

Conclusão 

A revisão descrita feita com base em seis artigos relacionando periodontite em humanos 

e alterações bioquímicas demonstrou que a doença acarreta aumento nos níveis destes 

marcadores em amostra de gengiva ou saliva, confirmando que estes também podem ser 

usados como indicadores do desenvolvimento da doença. 
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Resumo 

Estatinas (atorvastatin, sinvastatina e hesperidina) são um grupo de moléculas utilizadas 

no tratamento de hipercolesterolemia por sua capacidade de inibir a síntese endógena de 

colesterol. Este grupo de moléculas também apresenta potencial anti-inflamatório e ação 

no metabolismo ósseo, sendo aplicadas em diversos estudos utilizando modelos de 

periodontite induzida. Contudo, os resultados sobre o efeitos destas moléculas no 

metabolismo ósseo são contraditórios. O objetivo desta pesquisa foi esclarecer os 

mecanismos de ação e efeitos das estatinas na biologia do tecido ósseo alveolar em 

modelos de periodontite induzida em animais. Para isso uma revisão sistemática em 

diferentes bases de dados, para artigos publicados anteriormente a 5 de outubro de 2015, 

foi realizada por três investigadores independentes seguindo formulário padronizado. 

Estudos que abordassem o tópico "estatinas aplicadas a modelos de periodontite 

induzida em animais" foram coletados com posterior extração de dados compondo os 

achados que se segue. Nove estudos, publicados no intervalo de 2007 a 2014, utilizaram 

o modelo de indução de periodontite em ratos machos e fêmeas de três diferentes raças 

(Wistar, Sprague-Dawley e Zucker). A sinvastatina na concentração de 10 mg/kg teve 

eficácia na prevenção de perda óssea alveolar em ratos machos Wistar, resultado 

também encontrado para o tratamento com atorvastatina nesta mesma concentração. 

Não foram identificados estudos que abordassem a hesperidina em modelo de 

periodontite induzida em animais. Em conclusão esta revisão sistemática demonstrou a 

elevada eficácia do tratamento com sinvastatina e atorvastatina contra perda óssea 

alveolar e na regressão do processo inflamatório da periodontite induzida. 

 

Palavras-Chave: Reabsorção Óssea. Doença Periodontal. Sinvastatina. Revisão 

Introdução 

A periodontite se caracteriza por uma reação inflamatória em resposta à presença de 

patógenos acumulados na região periodontal e consequente destruição óssea alveolar em 

torno das superfícies radiculares dentais com eventual perda do dente (ARAÚJO-

JÚNIOR et al., 2013). Sua prevalência varia conforme o sexo, idade e fatores sociais, 

além da higiene oral e também hábitos como a ingestão de álcool e uso de fumo. Tal 
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condição é causada principalmente pela colonização mista de bactérias Gram-negativas 

e Grampositivas no sulco subgengival que acarreta resposta do organismo e 

desenvolvimento de bolsas periodontais (ISLMAIL et al., 2013). Localmente, 

lipopolissacarídeos (LPS) oriundos de periodontopatógenos induzem infiltrado 

inflamatório com recrutamento de polimorfonucleares neutrófilos (PMN) e macrófagos 

e liberação de fator de necrose tumoral (TNF), interleucinas (IL) 1 e 17, dentre outras, e 

prostaglandina E2 (PGE2) (CAVALLA et al., 2014). 

As citocinas liberadas além de modularem o curso da inflamação também atuam sobre a 

reabsorção óssea, sendo importantes mediadores inflamatórios na fisiopatologia da 

doença (ALI et al., 2011). Essa perda de osso alveolar constitui a maior das 

preocupações tanto para os pacientes quanto para os clínicos onde as tentativas de 

tratamento se voltam para a regressão desta perda ou minimização dos danos, visto a 

pouca efetividade das terapias para reabsorção óssea com base em anti-inflamatórios 

não esteroidais e glicocorticoides (BARTOLD; CANTLEY; HAYNES, 2010). 

Uma abordagem terapêutica que vem recebendo destaque na literatura é o uso das 

estatinas para prevenção de perda óssea alveolar. Estatinas são um grupo de moléculas 

relacionadas à inibição da síntese de colesterol endógeno pelo bloqueio da produção da 

enzima 3-hidroxil-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoAR) (DALCICO et al., 2013). 

Por outro lado, as estatinas também são capazes de aumentar a expressão de Proteína 

Morfogenética Óssea 2 (BMP-2), uma potente molécula estimuladora da diferenciação 

de osteoblastos e que promove formação óssea em cultura deste tipo celular 

(HORIUCHI; MAEDA, 2006). Contudo, existem controvérsias no uso das estatinas 

para promoção de formação de osso (ANBINDER et al., 2007), o esclarecimento da 

ação destas moléculas em modelos de periodontite induzida é requerido. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi esclarecer, por meio de uma revisão sistemática, os 

mecanismos de ação, efeitos e principais estudos reportados na literatura sobre as 

estatinas na biologia do tecido ósseo alveolar aplicadas ao tratamento de modelos de 

periodontite induzida em animais. 

 

Metodologia 

Estratégia de busca: Uma busca sistemática nas bases de dados Google Scholar, 

Pubmed e Web of  Science foi realizada para coleta de estudos publicados anteriormente 

a 5 de outubro de 2015. Foi utilizada a combinação dos descritores específicos: “statins, 

ou simvastatin, ou atorvastatin, ou hesperidin”, “induced periodontitis, ou periodontal 

disease, ou chronic periodontitis, ou aggressive periodontitis”, “bone loss, ou bone 

mineral density, ou alveolar bone loss”. Três investigadores independentes revisaram 

todos os resumos dos trabalhos e também as referências destes para identificação de 

possíveis estudos relevantes. Não houve restrição de linguagem na coleta dos estudos. 

Critérios de inclusão: Foram inclusos na revisão sistemática estudos que abordassem 

claramente o tópico “estatinas aplicadas a modelos de periodontite induzida em 

animais”. Estudos que não continham dados suficientes ou não respeitaram os aspectos 

éticos sobre o uso de animais em pesquisas científicas, bem como ensaios clínicos 

randomizados foram excluídos da análise. 

Extração dos dados: Dois investigadores calibrados realizaram a coleta e discussão dos 

dados seguindo formulário padronizado por título do trabalho, primeiro autor, ano de 
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publicação, periódico, metodologia utilizada, resultados encontrados e conclusão dos 

estudos. 

 

Resultados e Discussão 

A busca sistemática resultou em 40 estudos nas três bases de dados utilizadas (Google 

Scholar = 23, Pubmed = 10, Web of Science = 7). Foram inclusos na revisão sistemática 

9 estudos, como indicado na figura 1. 

Os estudos foram publicados no período de 2007 a 2014 em revistas de elevado fator de 

impacto demonstrando a confiabilidade na metodologia e revisão dos estudos. Todos os 

estudos realizaram indução de periodontite em ratos, sendo utilizada as raças Wistar 

(ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2013; DALCICO et al., 2013; GOES et al., 2010; GOES et 

al., 2014; MACHADO et al., 2014), Sprague-Dawley (JIN et al., 2013; LIN et al., 2009; 

VAZIRI et al., 2007) e Zucker (JIN et al., 2014). 

 

Figura 1. Fluxograma para identificação, avaliação, coleta e análise dos estudos inclusos 

na revisão sistemática realizada nas bases de dados Google Scholar, Pubmed e Web of 

Science para artigos publicados anteriormente a 5 de outubro de 2015.   

 

 

 

 

 

Dos estudos incluídos, o total de três induziram a periodontite em animais fêmeas e seis 

em animais machos. Animais fêmeas sofrem interferências hormonais havendo assim 

preferência pela utilização de ratos machos para esse tipo de experimento (GLEASON 

et al., 2013). Os trabalhos que utilizaram animais fêmeas focaram nos modelos de 

periodontite induzida em conjunto à indução de osteoporose pelo procedimento de 

ooforectomia (VAZIRI et al., 2007), nos outros estudos não foi feita uma avaliação 

diferenciada com indução de osteoporose em fêmeas sugerindo o uso aleatório do 

gênero do animal. As estatinas (atorvastatina, sinvastatina e hesperidina) possuem efeito 

anti-inflamatório pela diminuição dos níveis de citocinas tais como fator de necrose 

tumoral α, inteleucina-1B e fator nuclear kappa B (DALCICO et al., 2013), sua ação 

inibitória sobre a síntese da enzima HMG-CoAR também interfere positivamente no 
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processo inflamatório e sua elevada solubilidade em água facilita os processos de 

absorção, distribuição, metabolismo e excreção destas moléculas (SHETTY; SHETTY, 

2014). 

Enquanto a inibição desta enzima previne elevados níveis de colesterol, também há 

prevenção da síntese de lipídeos isoprenoides necessários para síntese de trifosfatases de 

guanosina (GTPases), a diminuição destas moléculas pode afetar a sinalização celular 

para diferenciação de monócitos em osteoclastos maduros multinucleados (DALCICO 

et al., 2013). Sendo o potencial osteogênico das estatinas ainda ressaltado pela sua 

capacidade de estimular a diferenciação de osteoblastos (HORIUCHI; MAEDA, 2006) 

O tratamento com sinvastatina na concentração de 10 mg/kg em um modelo e 

periodontite induzida em ratos machos Wistar demonstrou sucesso na diminuição da 

perda óssea alveolar e disfunção endotelial (MACHADO et al,. 2014). Sabe-se que 

embora seja uma inflamação local, os mediadores inflamatórios secretados no sítio 

periodontal podem atingir a circulação sistêmica promovendo disfunção endotelial 

(HIGASHI et al., 2009). 

Em outro estudo (JIN et al., 2013) o tratamento com sinvastatina nas concentrações de 

20 mg/kg e 25 mg/kg concomitante a indução da periodontite em ratas fêmeas Sprague- 

Dawley por injeções diárias de LPS no periodonto teve sucesso na regressão do 

processo inflamatório e contenção da perda óssea alveolar. Estudos prévios na literatura 

demonstraram que injeções de LPS no periodonto de ratos estimulam a 

osteoclastogênese e perda de osso alveolar (ROGERS et al., 2007). O sucesso do 

tratamento concomitante à estimulação inflamatória indica a eficácia da terapia com 

sinvastatina na periodontite induzida. Jin et al., (2014) também demonstrou que o 

tratamento com sinvastatina reduziu significantemente a perda óssea alveolar em 

modelo de periodontite induzida por LPS em ratos Zucker. O diferencial deste estudo se 

caracterizou pela utilização de uma raça de ratos que naturalmente desenvolve síndrome 

metabólica e obesidade (FELLMANN et al., 2013) o qual estes fatores já foram 

associados ao desenvolvimento e progressão da periodontite (KREJCI; BISSADA, 

2012). O tratamento com atorvastatina também foi eficaz na prevenção da perda óssea 

alveolar em modelo de periodontite induzida por ligadura em ratos machos Wistar 

(ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2013). Os autores realizaram uma avaliação minuciosa do 

processo inflamatório por meio de dosagem de mieloperoxidase (MPO), um marcador 

para infiltrado neutrofílico, e marcadores de estresse oxidativo (malonaldeído e 

glutationa). A atorvastatina na concentração de 10 mg/kg foi eficaz na redução da perda 

óssea alveolar, bem como na redução dos parâmetros inflamatórios e de estresse 

oxidativo. A avaliação da eficácia do tratamento na prevenção de perda de osso alveolar 

foi demonstrada por meio de imunohistoquímica para moléculas chave do processo de 

reabsorção óssea (osteoprotegerina, receptor ativador do fator nuclear kappa B e seu 

ligante). Goes et al. (2010) constataram que a atorvastatina na concentração de 9 mg/kg 

foi eficaz na prevenção da perda de osso alveolar, sendo tal achado constatado por 

análise radiográfica. O tratamento diminuiu as medidas de exposição radicular 

indicando menor taxa de perda de osso ao redor das raízes dentais. 

Uma das limitações desta revisão da literatura pode ser definida pela ausência de 

estudos com indução de periodontite e tratamento com hesperidina, e também a 

ausência de estudos em outros modelos animais ou o efeito sistêmico desses compostos 

no modelo crônico de periodontite induzida. 
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Conclusão 

Esta revisão bibliográfica com nove estudos em ratos de ambos os gêneros e de três 

diferentes raças avaliou o efeito das estatinas (sinvastatina e atorvastatina) no 

metabolismo ósseo alveolar em modelos de periodontite induzida e demonstrou a 

elevada eficácia do tratamento com diferentes concentrações destas moléculas na 

prevenção da perda de osso alveolar bem como contra o processo inflamatório. 
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Resumo  

A possibilidade de transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) durante 

procedimentos médicos e odontológicos provocou grande revolução na área da saúde. 

Apesar da maior adesão às normas de biossegurança, os cirurgiões-dentistas (CD) ainda 

percebe-se indisposição/preconceito para atendimento de pacientes com HIV. O 

objetivo do estudo observacional transversal foi avaliar a percepção de CD sobre 

atendimento de pacientes HIV positivo. Foi aplicado questionário presencial aos 

profissionais que atuam no município de Teresina (Piauí). A amostra foi probabilística e 

aleatória composta por 314 dentistas. Percepção positiva foi considerada quando a 

resposta era estar apto e não ter receio de atender pacientes HIV positivo. Foi realizado 

o teste Qui-Quadrado de Pearson, com intervalo de confiança de 95% e nível de 

significância α=5. A maioria dos dentistas (85%) declarou-se apta ao atendimento, 

entretanto, 41,1% relataram ter receio de atender pacientes HIV positivos. Os 

profissionais que se consideraram inaptos ao atendimento atribuíram à falta de 

fundamentação teórica e prática durante a graduação e pós-graduação (82%) ou 

condições de trabalho deficientes (5,1%). Percepção positiva foi constatada em 54,8% 

dos profissionais. Aqueles que cursaram pós-graduação demonstraram melhor 

percepção (p=0,002). Parcela significativa dos CD apresenta percepção negativa quanto 

ao atendimento de pacientes HIV positivos.  

 

Descritores: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Odontólogos, Riscos 

Ocupacionais 

 

Introdução  

 

A possibilidade de transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) durante 

procedimentos médicos e odontológicos provocou grande revolução na área da saúde 

(DISCACCIATI e VILAÇA, 2001). Mudanças nos procedimentos de controle de 

infecção foram adotadas e difundidas nos serviços de saúde, visando reduzir os riscos de 

contaminação (GLEDOVIC et al., 2015).  

Apesar da maior adesão aos princípios de biossegurança, os cirurgiões-dentistas ainda 

demonstram forte indisposição para atendimento de pacientes com HIV. (PARK et al., 

2011, PRAHBU et al., 2014). Essa postura pode ser atribuída ao medo de contágio e/ou 

desconhecimento dos profissionais sobre a forma de transmissão e contágio do HIV. 

(CILOVIC-LAGARIJA et al., 2014). O objetivo do estudo foi avaliar a percepção de 

cirurgiões-dentistas no atendimento de pacientes com HIV.  
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Metodologia  

 

Trata-se de um estudo observacional transversal realizado com cirurgiões-dentistas 

(CD) inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO-PI) e atuantes no município 

de Teresina. Existem atualmente 1687 profissionais com cadastro ativo. Assim, para o 

cálculo da amostra foi utilizado o software Epi-info 7.0., no módulo STATCALC, que 

utiliza a fórmula: n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]. Considerou-se 

um erro amostral de 5% e nível de confiança 95%..  

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI (Parecer 886.181), 

os profissionais foram selecionados através de sorteio e os que aceitaram participar 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, obedecendo à resolução no 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A coleta de dados foi feita por meio de 

um questionário autoaplicável enviado por e-mail ou presencial. Os dados foram 

analisados pelo programa SPSS® versão 20.0 para Windows. Foi utilizado o teste Qui-

quadrado de Pearson ( ²). Para todas as análises foi considerado o valor p< 0,05 como 

estatisticamente significativo. 

  

Resultados e Discussão  

 

A amostra foi constituída por 314 cirurgiões-dentistas. Houve uma perda de 7,6% de 

questionários que não foram preenchidos adequadamente.  

51,3% dos profissionais relataram ter atendido paciente que declarou a infecção pelo 

HIV. Contudo, muitos pacientes não revelam sua condição de saúde por medo de 

discriminação ou recusa do atendimento odontológico (DISCACCIATI e VILAÇA, 

2001). Tal constatação sugere subnotificação e que o número de CD que atenderam 

pacientes HIV-infectados é maior do que o relatado.  

Embora o desempenho profissional dos CD se mostre progressivamente mais acolhedor 

e humanizado em relação ao atendimento de pacientes com HIV/AIDS, episódios 

discriminatórios ainda são frequentes (PARK et al., 2011). Percepção negativa foi 

constatada em percentual significativo dos profissionais (Tabela 1). Outros estudos 

mostram comportamento profissional semelhante, em que a maioria dos dentistas 

respondeu negativamente sobre a possibilidade de atender pacientes com HIV 

(CILOVIC-LAGARIJA et al., 2014, PRAHBU et al., 2014).  

 

Tabela 1. Associação entre variáveis socioeconômicas e de conhecimento e a percepção 

dos cirurgiões-dentistas sobre o atendimento a pacientes HIV positivo. 
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Estudos sobre o HIV/AIDS investigaram atitudes profissionais diante de pacientes HIV 

infectados relacionados com o nível de conhecimento (SOGI et al., 2012; PRAHBU et 

al., 2014; SHAGHAGHIAN et al., 2014). Nesse estudo, associação positiva (p=0,002) 

foi encontrada entre percepção e profissionais que possuíam curso de pós-graduação 

(Tabela 1). Contudo, motivação para cuidado desses pacientes não está relacionada 

somente ao conhecimento, aspectos como preconceito, medo do contágio e percepção 

equivocada sobre a transmissibilidade do vírus também exercem influência sobre a 

percepção dos cirurgiões-dentistas (SINDHE et al., 2012).  

A inconsistência das informações sobre o manejo de pacientes com HIV/AIDS é outro 

fator relacionado à indisponibilidade dos profissionais (PARK et al., 2011, SOGI et 

al.,2012). Embora a maioria (85%) dos cirurgiões-dentistas relate ter recebido 

informações sobre atendimento a pacientes com HIV durante a graduação, a principal 

justificativa para incapacidade de atendê-los é a fragilidade dos conhecimentos 

adquiridos. Não existe protocolo clínico ou técnicas de controle da infecção que 

mostrem coerência e conformidade entre os profissionais (POLLACK et al., 2014).  

 

Conclusão  

 

A maioria dos cirurgiões-dentistas demonstrou percepção positiva quanto ao 

atendimento de pacientes HIV positivo, entretanto, parcela significativa dos 
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profissionais relatou receio quanto ao atendimento desses pacientes, condição atribuída 

à falta de conhecimentos teóricos, precariedade dos ambientes de trabalho e alta 

exposição dos profissionais a riscos ocupacionais.  

Apoio: Programa de Pós-Graduação em Odontologia UFPI  
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RESUMO  

Para ter efeito anticárie, dentifrícios devem conter pelo menos 1000 μg F/g disponíveis 

para interferir no processo da doença. Na última década surgiram no mercado brasileiro 

diversas marcas comerciais de dentifrícios infantis, e pouco se tem discutido sobre a 

concentração de fluoretos e sua capacidade de controle da cárie. O objetivo deste estudo 

foi determinar a concentração de fluoretos em dentifrícios infantis comercializados em 

Teresina, Piauí. Vinte e sete dentifrícios infantis foram analisados em laboratório para 

determinação da concentração de fluoreto total (FT) e de fluoreto solúvel total (FST). 

Essas concentrações foram determinadas com auxílio de eletrodo íon flúor específico e 

expressas em μg F/g. A concentração de fluoreto declarada nas embalagens variou de 0 

– 1350 μg F/g. Após análises laboratoriais, foi confirmada a ausência de fluoreto nos 

dentifrícios não fluoretados (n=7). Naqueles que tinham declarado na embalagem uma 

concentração acima de 1000 μg F/g (n=13), após análises, foi verificado que a maioria 

apresentava mais de 1000 μg F/g de FST e concentrações de FT próximas a declarada. 

Somente dois desses dentifrícios possuíam menos de 1000 μg F/g de FST. Nos 

dentifrícios com baixa concentração de fluoreto (n=7), valores de FST e FT estavam 

próximos ao declarado na embalagem. A maioria dos dentifrícios analisados possui 

menos de 1000 μg F/g de FST e a concentração de FT é semelhante à declarada na 

embalagem.  

 

Palavras-chaves: Dentifrícios, flúor, cárie dentária.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A cárie dentária é uma doença açúcar dependente (SHEIHAM E JAMES, 2015), 

que se inicia com a desmineralização do esmalte dental por bactérias bucais. Nas 

últimas décadas, o uso regular de dentifrício fluoretado tem sido associado a um 

declínio da cárie dentária no Brasil (CURY, 2004). Para que ele seja capaz de controlar 

a doença deve apresentar concentrações acima de 1000 μg F/g (WALSH, 2010; 

SANTOS, 2013).  

Essa concentração de fluoreto deve estar quimicamente livre (solúvel) na 

formulação do dentifrício (ADA, 2005), assegurando a biodisponibilidade do flúor na 

cavidade bucal durante a escovação (CURY, 2008). As duas formulações mais usuais de 

dentifrícios são à base de fluoreto de sódio (NaF) e monofluorfosfato de sódio (MFP) 

associados a um abrasivo sílica ou carbonato de cálcio (CaCO3) respectivamente. No 
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Brasil, a maioria dos dentifrícios disponíveis no mercado possuem a associação 

MFP/CaCO3 (CURY,2004), nos quais o F é ligado covalentemente ao fósforo, na 

molécula de MFP. Essa ligação não é estável, e o íon flúor reage com íon cálcio do 

abrasivo (CONDE, 2003) formando fluoreto de cálcio (CaF2), um sal insolúvel que não 

possui efeito anticárie (ELLWOOD, 2008).  

Na última década surgiram no mercado brasileiro diversas marcas comerciais de 

dentifrícios infantis, e pouco se tem discutido sobre a concentração de fluoretos e sua 

capacidade de controle da cárie. Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi 

determinar as concentrações de fluoreto total (FT) e de fluoreto solúvel total (FST) em 

dentifrícios infantis comercializados em Teresina, Piauí.  

 

METODOLOGIA  

 

Foi realizado estudo laboratorial, no qual foram determinadas as concentrações 

de fluoreto total (FT) e fluoreto solúvel total (FST) em 27 dentifrícios infantis 

comercializados na cidade de Teresina – PI. As análises laboratoriais foram realizadas 

no laboratório de Bioquímica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

(FOP/Unicamp).  

Inicialmente foi pesado 90 a 110 mg de dentifrício, adicionado 10 mL de água 

deionizada e a suspensão foi homogeneizada. Para análise de FT, 0,25 ml dessa 

suspensão foram transferidos para tubo plástico e adicionado 0,25 mL de HCl 2 M. Essa 

mistura foi levada ao banho-maria a 45ºC por 1 h, para que o fluoreto presente na 

suspensão fosse liberado na forma de íon. Após esse período, a mistura foi neutralizada 

com 0,5 mL de NaOH 1 M e foi adicionado 1,0 mL de TISAB II.  

Para análise de FST, a suspensão inicial foi centrifugada a 3.000 g por 10 min. 

0,25 mL do sobrenadante foi transferido para tubo plástico, no qual foi adicionado 0,25 

mL de HCl 2 M. Os passos seguintes foram semelhantes a análise de FT.  

As concentrações de FT e FST foram determinadas com auxílio de eletrodo íon 

flúor específico (Orion 96-09) acoplado a um analisador de íons (Orion Star 

A214/Analyser), previamente calibrado com padrões F (concentração final de 0,5, 1, 2, 

4, 8, 16, 32,00 μg F/g), preparados nas mesmas condições das amostras. Todas as 

amostras foram analisadas em duplicata e a concentração de FT e FST foram expressas 

em μg F/g.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dados relativos aos dentifrícios estão detalhados na Tabela 1. Tais informações 

são importantes, porque a composição química e o tempo decorrido entre a fabricação e 

as análises laboratoriais podem interferir na concentração de FST presente nos 

dentifrícios.  

 

Tabela 1. Informações sobre os dentifrícios infantis comercializados em Teresina, Piauí. 
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Dos dentifrícios analisados sete não possuíam fluoretos (25,9%), catorze à base 

de NaF/Sílica (51,9%), quatro MFP/Sílica (14,8%) e apenas dois MFP/CaCO3 (Tabela 

1).  
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Quanto à concentração de fluoretos observou-se variação entre 0 e 1350 μg F/g. 

Quando analisados em laboratório, a concentração de FT presente nos dentifrícios foi 

semelhante a declarada na embalagem, indicando que o valor apresentado nos rótulos 

foi confirmado (Figura 1). Os valores das concentrações de FT estão de acordo com a 

legislação brasileira, que determina que um dentifrício deve conter até 1500 μg F/g 

(ANVISA, 2000)  

Contudo, para que esses dentifrícios possam atuar no controle da cárie devem 

conter pelo menos de 1000 μg F/g solúvel (WALSH, 2010; ELLWOOD, 2010). 59,3% 

dos dentifrícios analisados possuíam concentração de FST abaixo de 1000 ppm de F, o 

que implica na redução do seu efeito anticárie (Figura 2). Dentre esses dentifrícios, 

43,8% não possuem fluoreto em sua composição, a mesma quantidade era dentifrícios 

com baixa concentração de fluoreto e 12,4% era composto por MFP com CaCO3. 

Neste, a menor concentração de FST pode ser explicada pela inativação de parte do 

fluoreto do MFP pelo cálcio do abrasivo dentro do tubo do dentifrício. Estudo mostra 

que a concentração de FST em amostras frescas de cremes dentais contendo 

MFP/CaCO3 foi 21 % mais baixo (RICOMINI-FILHO, 2012). Isso ocorre devido ao F- 

da molécula de MFP estar ligado covalentemente ao fósforo, ligação essa instável e esse 

fluoreto é liberado, reagindo com Ca++ do abrasivo (CONDE, 2003) e precipitando na 

forma de CaF2, que é insolúvel e inativo contra cárie (FELDENS, 2010).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentração de fluoreto declarada pelo fabricante e de FT (μg F/F) 

determinada em dentifrícios infantis comercializados na cidade de Teresina-PI. 
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Figura 2. Concentrações de FST (μg F/F) e de FT (μg F/F) determinadas em dentifrícios 

infantis comercializados na cidade de Teresina-PI. 

 

 

CONCLUSÃO: 

  

A maioria dos dentifrícios analisados possui menos de 1000 μg F/g de fluoreto 

solúvel total (FST) e a concentração de fluoreto total (FT) é semelhante à declarada na 

embalagem.  
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RESUMO  

 

Introdução: Devido ao pouco conhecimento muitas pessoas se condicionam a adotar 

comportamentos errados em relação à saúde, gerando consequentemente, doenças 

futuras. Objetivo: Avaliar a percepção materna sobre a saúde bucal do bebê internado 

na maternidade ou na enfermaria de um hospital público da cidade de Parnaíba-PI. 

Metodologia: Participaram da pesquisa as mães que possuíam crianças até os 18 meses 

(bebês) internadas na maternidade ou enfermaria do hospital público da cidade de 

Parnaíba. Realizando-se um estudo transversal, quantitativo e qualitativo, com análise 

de dados que foram tabulados e analisados através do pacote estatístico PASW versão 

21. Realizando-se as Estatísticas Descritivas (medidas de tendência central e dispersão), 

como também correlação de Sperman (unicaudal). Resultados: A maioria das mães 

possuía idade média de 23 anos, com o grau de escolaridade fundamental incompleto 

(47,6%), uma renda mensal de 1 a 2 salários mínimos (97,6%), e se encontravam em 

estado civil solteira (45,2%). Um número significativo das mães respondeu não terem 

recebido informações com relação ao devido cuidado com a saúde bucal do bebê 

(90,5%), e (81%) das mães nunca participaram de palestra realizada por um cirurgião-

dentista. Dessa forma (76,2%) responderam não ter conhecimento das doenças que 

podem acometer o bebê devido à higienização bucal inadequada. Sendo assim (73,8%) 

das participantes declararam não tomar nenhum tipo de cuidado com a saúde bucal do 

bebê. Conclusões: Muito ainda se faz necessário para que as mães tenham acesso às 

informações que são relevantes para que as mesmas possam cuidar da forma correta da 

saúde bucal do bebê.  

 

Palavras-chaves: Odontopediatria, Prevenção e Bebês.  

 

INTRODUÇÃO  

 

A conduta das pessoas frente à manutenção da saúde bucal é condicionada pelo 

conhecimento que as mesmas possuem sobre a promoção e manutenção da saúde de os 

procedimentos adequados para tal (RAMOS et al., 1999).  

mailto:anadelourdessl@hotmail.com
mailto:anadelourdessl@hotmail.com
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A ingestão descontrolada de alimentos ricos em carboidratos associados à 

ausência de higiene bucal é fator de risco para o desenvolvimento da doença cárie na 

infância. Lamentavelmente, a lesão de cárie em dentes decíduos é encarada com 

normalidade e considerada uma fatalidade, pois muitas mães desconhecem que esta 

doença pode ser prevenida (GUIMARÃES et al.,2004).  

Na literatura a persistência do aleitamento por mamadeiras, no mínimo por 2 

anos consecutivos, foi capaz de produzir efeito significante no arco 

superior(BRAGHINI et al., 2002). A persistência de hábitos bucais deletérios, tais como 

sucção do polegar ou chupeta, provocam deformações nas estruturas bucais devido a 

quebra do equilíbrio muscular entre lábios, bochecha, língua e pela presença de 

obstrução mecânica entre os dentes, sendo a mordida aberta anterior, a maloclusão mais 

frequente (ZUANON et al., 2000).  

A descontinuidade do hábito está relacionada a uma abordagem interdisciplinar, 

e em qualquer caso de tratamento dos hábitos de sucção não nutritiva, deve-se 

conscientizar a criança e sua família (RAMOS et al., 2000).  

Este trabalho tem por objetivo avaliar a percepção materna sobre a saúde bucal 

do bebê internado na maternidade ou na enfermaria do hospital estadual Dirceu 

Arcoverde da cidade de Parnaíba-PI.  

 

METODOLOGIA  

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio da análise bibliográfica a partir 

das bases de dados LILACS e MEDLINE, relacionadas à biblioteca virtual BIREME 

(http://www.bireme.br), assim como ao SCIELO (http://www.scielo.br). Usando os 

seguintes descritores do assunto: Odontopediatria, Prevenção e Bebês.  

O trabalho foi submetido pela PROP e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CAAE 30611514.6.0000.5209), os pesquisadores executaram as atividades conforme o 

cronograma individualizado de atividades detalhado no projeto.  

Os pesquisadores entregaram o termo de consentimento e o termo de 

assentimento livre esclarecido (para menores de idade), pelo qual ao ser lido e entendido 

pelas mães sobre o objeto de trabalho, em ambiente reservado, respeitando-se a 

privacidade, foi possível obter às respostas das mesmas. Facultando sua participação, 

assinando o termo apenas as que concordarem. Só participaram da pesquisa as mães que 

possuíam crianças até os 18 meses (bebês) internadas na maternidade ou enfermaria do 

hospital público da cidade de Parnaíba durante o segundo semestre do ano de 2014, ao 

número de 42 mães.  

Deu-se então a realização de um estudo transversal, quantitativo e qualitativo, 

com análise de dados, onde esses dados foram tabulados e analisados através do pacote 

estatístico PASW versão 21. Realizando-se as Estatísticas Descritivas (medidas de 

tendência central e dispersão), como também correlação de Sperman (unicaudal).  

A pesquisa além de respeitar as determinações da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, garantiu a confidencialidade, anonimato e a não utilização das 

informações em prejuízo dos indivíduos, como também pouco risco aos participantes 

(os resultados contribuirão apenas para a realização deste trabalho através de um 

levantamento estatístico sobre dados através do questionário).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O estudo caracterizou-se por amostra de conveniência (não probabilística) de 42 

mães de bebês internados em um hospital público da cidade de Parnaíba, Piauí. As 
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participantes tinham em média 23,04 anos de idade (dp = 6,01; amplitude 17 a 39 anos). 

A maioria tendo apenas o ensino fundamental incompleto 47,6% (n=20), solteiras 

45,2% (n=19), possuindo renda mensal de um salário mínimo 97,6% (n=41), com a 

faixa etária dos seus bebês, sendo 88,1% (n=37) recém-nascidos.  

Sobre o recebimento de alguma informação sobre a higiene bucal do bebê, 

apenas 4 relataram ter recebido algum tipo de informação, sendo que a maioria 38 

(90,5%) não receberam nenhuma informação.  

Apenas 7 mães declararam ter conhecimento das doenças que podem acometer 

ao bebê devido a uma higienização inadequada, enquanto, 32 responderam não ter 

conhecimento de qual doenças são ocasionadas e 3 não responderam a essa pergunta. 

Também foram perguntadas se a cárie poderia ser transmitida de mãe para filho. 

A maioria respondeu que não, equivalente a 26 participantes.  

Indagadas se seus bebês possuíam o hábito de colocar o dedo na boca, todas as 

42 mães responderam que sim. Dessa forma, apenas 3 mães acreditam que o uso da 

chupeta, da mamadeira e o hábito de chupar o dedo, com o decorrer do tempo podem 

interferir na saúde bucal do bebê futuramente, enquanto 39 não acreditam que esses 

hábitos possam ocasionar algum malefício à saúde bucal. 

Nesse estudo, depois de realizado a correlação de Sperman (unicaudal) entre as 

variáveis (grau de escolaridade) e (conhecimento das mães sobre doenças que podem 

acometer ao bebê devido à higienização bucal inadequada), foi possível sugerir uma 

relação significativamente positiva entre as duas variáveis (r= -0,45 *p> *0,01). 

Observou-se que à medida que aumentava o nível de escolaridade das mães, maior era o 

seu conhecimento sobre as doenças que podem acometer o bebê em decorrência da 

higienização bucal inadequada como os autores Campos et al (2010), ao analisar o 

aspecto socioeconômico das mães, constataram que à medida que decrescia a classe 

socioeconômica, aumentava o percentual de portadoras de baixo nível de conhecimento, 

o que também fora observado nessa pesquisa.   

A maioria das mães 90,5% relatou nunca ter recebido alguma informação a 

respeito da higienização bucal do bebê, estando em discordância com Guarienti et al 

(2009) ao concluírem que 83% das mães entrevistadas responderam ter contato com 

informações relevantes com relação ao cuidado com a saúde bucal do bebê, porém fora 

do ambiente do consultório odontológico, posto de saúde ou hospital.  

Na pesquisa realizada pelos autores Guarienti et al (2009), mais da metade das 

mães responderam não saber se a cárie poderia ser transmitida de mãe para filhos. Da 

mesma forma, as participantes desse estudo 61,9% responderam não saber dessa 

possibilidade.  

A amamentação natural, de forma prolongada, além dos dois anos de vida pode 

favorecer o estabelecimento de hábitos de sucção não nutritiva como sucção de 

chupetas. No estudo tendo por título Saúde bucal infantil: conhecimento e interesse de 

pais e responsáveis, os autores disseram que os entrevistados consideravam o uso 

prolongado da chupeta prejudicial à criança, entretanto, poucos demonstraram 

conhecimento sobre a idade limite para o seu abandono (até 3 anos), período no qual o 

desenvolvimento facial pode ser comprometido (Massoni et al.,2010).  

Como nesse estudo, constatou-se que 92,9% das mães não acreditavam que o 

uso da chupeta, da mamadeira e o hábito de chupar dedo, com o decorrer do tempo, 

pudessem interferir na saúde bucal do bebê. 

Durante a pesquisa as mães foram esclarecidas sobre a necessidade e as 

diferentes formas de higienização bucal de acordo com a idade do bebê, como também 

os malefícios que podem acometer os bebês com a instalação de hábitos de sucção não 

nutritiva, sendo realizada uma mini palestra de forma individualizada.  
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CONCLUSÕES  

 

Grande parcela da amostra da pesquisa demonstra falta de conhecimento com 

relação às doenças que podem acometer os seus filhos na primeira fase da vida.  

Boa parte das mães não sabe dos problemas futuros que a instalação de hábitos 

bucais deletérios pode causar ao bebê.  

Muito ainda se faz necessário para que as mães tenham acesso às informações 

relevantes para que as mesmas possam cuidar da forma correta da saúde bucal do bebê, 

seja no posto de saúde, no hospital ou em palestras realizadas na comunidade pelo 

cirurgião-dentista.  

 

REFERÊNCIAS  

 

CAMPOS, L.; BOTTAN, E.R.; BIROLO, J.B.; SILVEIRA, E.G.; SCHMITT, B.H.E. 

Conhecimento de mães de diferentes classes sociais sobre saúde bucal no município de 

Cocal do Sul (SC). Rev Sul-Bras Odontol. 2010 Jul-Sep;7(3):287-95.  

BRAGHINI, M.; DOLCI, G.S.; FERREIRA, E.J.B.; DREHMER, T.M.; Relação entre 

aleitamento materno e hábito de sucção, forma do arco e profundidade do palato, rev. 

Ortodontia Gaúcha 2002; v. VI, n. 1: 57-54.  

GUARIENTI, C.A.; BARRETO, V.C.; FIGUEIREDO, M.C. Conhecimento dos pais e 

responsáveis sobre saúde bucal na primeira infância. PesqBrasOdontopedClinIntegr, 

João Pessoa, 9 (3): 321-325, set./dez. 2009.  

GUIMARAES, M.S.; ZUANON, A.C.C.; SPOLIDÓRIO, D.M.P.; BERNARDO, 

W.L.C.; CAMPOS, J.A.D.B. Atividade de cárie na primeira infância, fatalidade ou 

transmissibilidade? CiencOdontolBras, São José dos Campos, v.7, n.4, p. 45.51, 

out./dez. 2004.  

RAMOS, B.C.; MAIA, L.C. Cárie tipo mamadeira e a importância da promoção de 

saúde bucal em crianças de 0 a 4. RevOdontolUniv, São Paulo 1999; 13(3): 303-11.  

RAMOS- JORGE. M.L.; REIS. M.C.S.; SERRA- MEGRA, J.M.C.; Como eliminas os 

hábitos de sucção não-nutritiva Jornal Brasileiro de Odontopediatria e Odontologia do 

bebê 2000; v.3, n. 11: 49-54.  

MASSONI, A.C.L.T; PAULO, S.F; FORTE, F.D.S; FREITAS, C.H.S.M; SAMPAIO, 

F.C. Saúde bucal infantil: conhecimento e interesse de pais e responsáveis. Pesq Bras 

Odontop Clin Integr, João Pessoa, 10(2):257-264, maio/ago. 2010.  

ZUANON, A.C.C.; OLIVEIRA, M.F.; GIRO, E.M.A.; MAIA, J. P.; Relação entre 

hábito bucal e maloclusão na dentadura decídua, Jornal Brasileiro de Odontopediatria e 

Odontologia do bebê 2000; v.1, n. 12: 105-108. 

 

 

 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 177 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES BUCAIS DE PACIENTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS EM UMA INSTITUIÇÃO 

ESPECIALIZADA DE PARNAÍBA – PI  

 

CAVALCANTE, F.M.P.¹ (ESTUDANTE) UESPI; PEREIRA, W.G.¹ (ESTUDANTE) 

UESPI; PEREIRA, R.M.S.² (ESTUDANTE) FORP/USP; FALCÃO, C.A.M.¹ 

(PROFESSOR e ORIENTADOR) UESPI  
1.Universidade Estadual do Piauí – UESPI : Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, 

Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI ; e-mail: marthapereiracavalcante@hotmail.com  
2.Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 

FORP/USP : Avenida do Café, s/n, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP; e-mail: 

raonymolimsp@hotmail.com  

 

Resumo  

Os pacientes com necessidades especiais, principalmente os que possuem 

Paralisia Cerebral, Autismo ou Síndrome de Down apresentam uma saúde bucal muitas 

vezes comprometida. A Odontologia voltada para esses pacientes visa uma melhor 

forma de atendê-los e diminuir os índices que levam à perda dentária. Sabe-se que os 

pacientes com essas necessidades citadas, muitas vezes não colaboram para a 

higienização dos dentes e não permitem que seus cuidadores realizem uma escovação 

eficaz, contribuindo assim para o aparecimento de uma maior quantidade de cárie e 

doença periodontal. O presente trabalho teve como objetivo avaliar aspectos da saúde 

bucal de pacientes com Paralisia Cerebral, Autismo ou Síndrome de Down atendidos 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Parnaíba-PI. Após a 

apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido para os cuidadores e termo 

de assentimento para os pacientes, foi realizado um levantamento epidemiológico por 

meio da análise do Índice CPO-D (Dentes cariados, perdidos e obturados), Índice de 

placa de O´Leary e da Prevalência das Patologias Bucais encontradas nesses três grupos 

de pacientes. Mesmo se tratando de necessidades especiais distintas, não houve 

diferenças estatísticas entre o Índice CPO-D e o Índice de O’Leary entre os pacientes 

avaliados. Os pacientes com Síndrome de Down apresentaram uma maior quantidade de 

Patologias Bucais quando comparado com os outros pacientes da pesquisa, entretanto, 

os demais grupos pesquisados também apresentam uma quantidade significativa de 

Patologias. O conhecimento dessas Patologias pelos cuidadores é fundamental para 

melhorar os cuidados com a saúde bucal desses pacientes especiais.  

Palavras-chave: Autismo. Odontologia. Paralisia Cerebral. Síndrome de Down.  

 

INTRODUÇÃO  

 

Os indivíduos que possuem necessidades especiais são aqueles que apresentam 

alterações físicas, orgânicas, intelectuais, sociais ou emocionais de forma aguda ou 

crônica, simples ou complexa e que necessitam de educação especial e instruções 

suplementares temporárias ou definitivas (ROSSI BARBOSA, 2007).  

Existem hoje em todo mundo cerca de 500 milhões de indivíduos com 

deficiência. De acordo com o censo demográfico de 2000 (IBGE) 14,5% da população 

têm algum tipo de deficiência. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que a 

prevalência das deficiências seja de uma pessoa a cada dez, e afirma que desse total 

deficientes, mais de dois terços não recebem nenhum tipo de assistência odontológica 

(SAMPAIO et al., 2004). 

mailto:raonymolimsp@hotmail.com
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A odontologia para pacientes necessidades especiais surge na busca pela 

inserção social desse grupo e pela proposta de melhor atendê-lo. Considerada 

especialidade em 2002, pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), sua criação se 

justifica pelo fato de que esses pacientes, além de suas dificuldades por sua condição 

incapacitante, sofrem discriminação da sociedade pelos profissionais de saúde e até 

mesmo pelos seus familiares (SANTAGELO, 2008).  

Embora o tratamento odontológico das pessoas com necessidades especiais não 

seja diferente daquele das saudáveis, ainda assim, elas apresentam problemas bucais de 

grande importância e, enfrentam inúmeras dificuldades para encontrar os serviços 

apropriados às suas demandas, destacando-se, entre outras, barreiras arquitetônicas, 

limitações financeiras, medo, ignorância ou negligência em relação à saúde bucal e, 

principalmente, carência de profissionais qualificados e interessados em tratar tais 

pacientes (MOURADIAN; CORBIN, 2003).  

Dentre as doenças bucais associadas às limitações características dos pacientes 

com paralisia cerebral, destaca-se a cárie dentária, a qual tem apresentado um 

significativo declínio ao redor do mundo, mas que ainda constitui um importante fator 

limitante para a saúde bucal e qualidade de vida desses pacientes com paralisia cerebral, 

os quais passam a constituir um grupo com maior risco de desenvolvimento dessa 

doença (SANTOS et al., 2002; BHOWATE e DUBEY, 2005; GALLARRETA et al., 

2008).  

Nos pacientes com síndrome de down a incidência de cárie é menor, sendo 

atribuída a um aumento da capacidade tampão da saliva e à tendência ao bruxismo 

observada pelas superfícies oclusais desgastadas. A alta incidência de gengivite e 

doença periodontal é relevante nos portadores dessa síndrome (GUEDES-PINTO, 

2003).  

Os autistas apresentam alta prevalência de cárie e doença periodontal, 

provavelmente pela dieta cariogênica e dificuldades na higiene bucal, comuns em 

pacientes especiais. Nestes pacientes são encontrados altos índices de placa, explicados 

pelas dificuldades na realização de higiene bucal, por apresentarem alterações de 

coordenação e pouca cooperação para realização das tarefas (SAVIOLI, 2005).  

Esse trabalho tem como objetivo geral, avaliar aspectos da saúde bucal dos 

pacientes especiais que possuem paralisia cerebral, síndrome de down e autismo, 

atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Parnaíba – 

Piauí, e como objetivos específicos, avaliar a prevalência da doença cárie por meio do 

Índice CPO-D (Dentes Cariados, Perdidos e Obturados);investigar a presença de 

biofilme dental através do Índice de Placa O’Leary e avaliar a prevalência de outras 

Patologias Bucais por meio do exame clínico oral.  

 

METODOLOGIA  

 

Literatura estudada  

Artigos científicos pesquisados nos bancos de dados da Bireme, Scielo, Lilacs, 

Pubmed, revistas científicas e material encontrado na internet.  

 

Tipo de estudo  
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Pesquisa de campo que possui caráter quantitativo e transversal, onde foi 

realizada em pacientes com paralisia cerebral, síndrome de down e autismo cadastrados 

na APAE-Parnaíba. 

Cenário da pesquisa  

 

Foi distribuído um termo de consentimento livre e esclarecido aos cuidadores e 

responsáveis e também aos próprios pacientes, que ao ser lido e compreendido pelos 

mesmos, assinarão este documento autorizando a pesquisa.  

 

Plano amostral  

 

Fizeram parte da amostra os pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico de 

paralisia cerebral, síndrome de down ou autismo, possuíam faixa etária entre 12 e 40 

anos e tinham frequentado a APAE de Parnaíba-PI nos últimos quatro meses. Como 

critério de exclusão, pacientes que não se enquadraram nos itens acima, não permitiram 

a realização do exame clínico ou quando o cuidador ou responsável não autorizou.  

 

Instrumentos de coleta de dados  

 

Foi realizada a calibração dos examinadores através do índice Kappa para que os 

mesmos efetuassem o exame clínico de uma forma padronizada. Após a calibração, os 

examinadores realizaram o exame nos pacientes selecionados utilizando espelho bucal 

plano sob luz natural, com o examinador e a pessoa examinada sentados. 

Preferencialmente, o local para realização dos exames foi bem iluminado e ventilado e 

próximo a uma fonte de água. Foram registrados os dentes cariados, perdidos e 

obturados (índice CPO-D), a presença de placa (índice de placa O’Leary) e a existência 

de alguma patologia em uma ficha clínica adaptada ao modelo usado na Clínica Escola 

de Odontologia da UESPI , avaliados através de uma análise estatística descritiva 

(TESTE ANOVA 18) e agrupados em tabelas e gráficos (MICROSOFT EXCEL 2010). 

A pesquisa garantiu anonimato e não utilização das informações em prejuízo dos 

indivíduos e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Médicas FACIME/UESPI e aprovada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesse projeto foram avaliados um total de 60 pacientes. Dentre estes, 18 

possuíam Paralisia Cerebral, 14 possuíam Síndrome de Down e 28 possuíam Autismo. 

Com o objetivo de verificar se existem diferenças nos índices CPO-D, O’leary e 

quantidade de patologias encontradas, foram comparados os três grupos por meio de 

análise de variância (ANOVA), de acordo com o tipo de deficiência, considerando o 

índice de significância de 0,05. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 
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Como pode ser observado, os resultados demonstraram não haver diferenças 

entre os grupos em relação ao índice CPO-D [F(2,57) = 0,065, p= 0,937], já que o valor 

da significância foi superior a 0,05. Já em relação ao índice O’leary os resultados 

demonstraram que também não existem diferenças entre os grupos em relação ao índice 

O’leary [F(2,57) = 0,841, p= 0,436]. Como demonstrado na Tabela 1, existem 

diferenças somente em relação a quantidade de patologias encontradas [F(2,57) = 4,21, 

p< 0,001]. No entanto, para verificar exatamente onde ocorreram as diferenças foram 

observadas as combinações par a par em relação a esta variável. Os resultados são 

sumarizados na Tabela 2.  

 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, o número de patologias encontrado foi 

maior para os participantes com Síndrome de Down tanto em relação a aqueles com 

paralisia cerebral (Mdiferença = 0,794, p< 0,001) como para aqueles com autismo 

(Mdiferença = 0,929, p< 0,001). Não houve diferença entre a quantidade de patologias 

encontradas do grupo com paralisia cerebral em relação ao grupo de autismo 

(Mdiferença = 0,135, p= 1,00). Sendo que entre as patologias mais prevalentes nos 

pacientes com Síndrome de Down destaca-se a Língua Fissurada (50% da amostra).  

Segundo Guerreiro 2009, os pacientes com Paralisia Cerebral apresentam alta 

prevalência de doença cárie e de doença periodontal devido à dieta pastosa e a 
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dificuldade de higienização dos dentes. O CPO-D médio encontrado pelos autores foi de 

3,6, superior ao encontrado nos pacientes da APAE que foi 3,4(tabela 1).  

De acordo com Moraes 2002, a incidência da doença cárie dos pacientes com 

Síndrome de Down é reduzida devido à capacidade tampão da saliva, enquanto que a 

doença periodontal é prevalente em decorrência da dificuldade de higienização. O CPO-

D foi de 2,68, semelhante ao encontrado no presente trabalho, conforme tabela 1.  

Hugges 2008 destaca que os pacientes autistas apresentam uma maior 

prevalência de doença periodontal e uma menor quantidade de cárie, sendo esta mais 

comum na dentição decídua. Entretanto os resultados obtidos com os pacientes da 

APAE demonstram que o Índice de O’Leary menor foi o desses pacientes. Os 

resultados encontrados sugerem maior preparo dos cuidadores quanto higiene oral.  

Quanto às patologias encontradas, Gonzales 2002 retrata que os pacientes com 

Síndrome de Down apresentam língua com superfície bem fissurada e maior tendência 

de desenvolver muitas patologias bucais por causa das características da Síndrome, 

justificando assim o resultado encontrado.  

 

CONCLUSÃO  

 

A partir da análise dos dados pode-se concluir que: Índice CPOD não apresenta 

diferença significativa entre as necessidades especiais avaliadas; Não há diferença 

quando observado o Índice de O´Leary entre pacientes com Paralisia Cerebral, 

Síndrome de Down e Autismo; As Patologias são observadas de forma predominante na 

Síndrome de Down, entretanto foram diagnosticadas outras patologias como eritema 

migratório, periodontite crônica, anquiloglossia e fluorose que estavam presentes nos 

pacientes com Paralisia Cerebral e com Autismo.  
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RESUMO  

 

O trabalho objetivou avaliar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas (CDs) sobre as 

normas ergonômicas e de biossegurança na Estratégias de Saúde da Família (ESF) do 

município de Parnaíba-PI. Tratou-se de um estudo prospectivo, transversal e descritivo. 

Foram aplicados questionários aos CDs acerca de normas de biossegurança e ergonomia 

na ESF em funcionamento. Por ser o consultório odontológico um local propício para 

que o profissional adquira alguma patologia, com este trabalho foi possível 

conscientizar os CDs e coordenadores das ESF do município de Parnaíba-PI, sobre 

como se encontra a biossegurança e ergonomia no âmbito de trabalho, para que cessem 

as irregularidades, repercutindo na melhoria da qualidade de vida da população. Os 

dados obtidos poderão auxiliar no planejamento e reavaliação dos serviços prestados 

pelos CDs, assim como da estrutura da ESF. Conclui-se que muitos CDs conhecem os 

riscos a que estão expostos, porém nem sempre cumprem as normas ergonômicas e de 

biossegurança, apesar da maioria considerar que as normas são possíveis de serem 

executadas na ESF.  

Descritores: ERGONOMIA, BIOSSEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

INTRODUÇÃO  

 

A relação entre Ergonomia e Biossegurança é inegável. Ambos se completam ao 

garantir a saúde do cirurgião-dentista (CD) no seu âmbito de trabalho. A biossegurança 

compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar 

riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, 

a saúde humana e o meio ambiente (AGUIAR et al, 2014).  

A ergonomia surge como um conjunto de ciência e tecnologia que procura a 

adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e o seu trabalho (DINIZ et al, 

2009). Tem como meta principal, a adaptação do indivíduo às condições de trabalho, 

propiciando maior conforto, segurança e desempenho eficientes.  

De acordo com Santos (2010), é preocupante o risco de infecção cruzada na 

atividade odontológica, sendo importante que haja uma conscientização para que 

mailto:helioalvesn@gmail.com
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ocorram mudanças na conduta do profissional, fazendo com que estas mínimas medidas 

de segurança sejam adotadas em todas as situações de tratamento e para todos os 

pacientes.  

O consultório odontológico é um local bastante propício para que o profissional 

adquira alguma patologia no seu ambiente laboral. Dessa forma, trabalho se fez 

necessário, pois foi possível conscientizar os cirurgiões-dentistas e os coordenadores 

das ESF do município de Parnaíba, acerca de como se encontra a biossegurança e 

ergonomia nas Estratégias de Saúde da Família, fazendo-se cessar as irregularidades. 

Conscientizando-se dos riscos que estão expostos e tendo os recursos estruturais 

necessários, os profissionais estarão aptos a tomar atitudes de prevenção, repercutindo 

na melhoria da qualidade de vida da população do município de Parnaíba.  

O objetivo principal foi avaliar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre as 

normas ergonômicas e de biossegurança na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 

município de Parnaíba-PI. Quanto aos objetivos secundários: coleta de dados sobre a 

biossegurança e ergonomia no âmbito odontológico da ESF; conscientizar os cirurgiões-

dentistas sobre as consequências do não cumprimento das normas ergonômicas e de 

biossegurança; fornecimento ao coordenador da ESF de dados que possam auxiliar no 

planejamento e reavaliação dos serviços prestados pelo CD, assim como da estrutura da 

ESF, apontando melhorias para a biossegurança e ergonomia.  

 

MATERIAL E MÉTODO  

 

Revisão de literatura desenvolvida por meio da análise bibliográfica a partir das 

bases de dados LILACS e MEDLINE, BIREME (http://www.bireme.br), SCIELO 

(http://www.scielo.br). Descritores: Ergonomia, biossegurança e Equipamentos de 

Proteção Individual.  

Levantamento das ESF de Parnaíba com equipe de saúde bucal. INCLUÍDOS: 

Cirurgiões-Dentistas (CDs) que prestam serviços. EXCLUÍDOS: demais profissionais 

das ESF. ESTUDO: prospectivo, transversal, descritivo. Pedido de autorização à 

coordenação da Unidade de Saúde para aplicação dos questionários.  

Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI, para análise e 

autorização para coleta dos dados. Entrega do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (respeito às determinações da resolução 466/12 (CNS/MS) do Conselho 

Nacional de Saúde) e aplicação de questionários pelos pesquisadores diretamente aos 

CDs que aceitaram participar da pesquisa, avaliando fatores como: problemas 

relacionados à profissão, tempo de trabalho semanal, tempo de exercício da profissão e 

frequência de cumprimento das normas de biossegurança e ergonomia.  

Coleta, análise estatística e registro dos dados obtidos dos questionários em 

planilhas (Software Microsoft Office Excel).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Amostra de conveniência (não probabilística) de 18 cirurgiões-dentistas (9 do 

gênero masculino e 9 do gênero feminino) que trabalham em postos de saúde (ESF) do 

município de Parnaíba, Piauí. Os participantes tinham em média 30,5 anos de idade.  

Quanto à formação acadêmica: dos 18 profissionais 1 possuía apenas graduação, 

11 tinham alguma especialidade, 2 eram mestrandos, 3 eram mestres e apenas 1 era 

doutorando. Quanto ao tempo de profissão: 4 profissionais tinham entre 1 e 5 anos, 10 

tinham entre 5 e 10 anos, 3 tinham entre 10 ou mais anos e apenas 1 tinha 30 ou mais 

anos de profissão.  
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Três cirurgiões-dentistas afirmaram trabalhar entre 15 e 20 horas por semana, 3 

entre 20 e 30 horas, 10 entre 30 e 40 horas e apenas 2 relataram trabalhar mais de 40 

horas semanais. Destaca-se que em ambos os grupos o número de participantes que 

sente dores foi maior que o número dos que não sente.  

Quanto à estrutura ergonômica do setor de trabalho, 1 considerou boa; 13 

acharam razoável e 4 ruim.. Destaque-se que em ambos os grupos o número de 

participantes que sente dores foi maior que o número dos que não sente. Muitos dos 

fatores que desencadeiam essas condições de trabalho são atribuídos às relações 

inadequadas entre o profissional, a sua tarefa, ao seu âmbito de trabalho e à forma como 

está organizado o sistema produtivo (Weerdmeester, 1998). 

No que concerne às práticas de biossegurança em relação ao tempo de profissão, 

10 daqueles com até dez anos de profissão procedem de acordo com até 70% das 

práticas preconizadas; 4 procedem de acordo com mais de 70% das práticas 

preconizadas. Em relação àqueles com mais de 10 anos de profissão, 4 procedem de 

acordo com até 70% das práticas preconizadas. Nenhum deles procede de acordo com 

mais de 70% das práticas preconizadas.  

Em relação ao uso de EPIs, 4 indivíduos sempre usam máscara pendurada no 

pescoço; 8 dizem que às vezes e 6 dizem que nunca. A maioria dos entrevistados (17) 

utiliza máscara, gorro e óculos de proteção em todos os atendimentos e 1 afirma utilizar 

somente às vezes. Nenhum profissional deixou de trocar máscara e gorro a cada quatro 

horas ou quando estão úmidos. A maioria (13) troca esses EPIs sempre e alguns (5) 

trocam apenas às vezes. Para a questão de solicitar ao auxiliar o uso de EPIs, 16 dos 

entrevistados afirmaram que sempre solicitam.  

Quanto ao controle de infecção, maioria (15) sempre lava as mãos antes e depois 

de usar luvas. Em relação às práticas dos CDs na rotina de atendimento, os resultados 

revelaram que a maioria dos profissionais (15) evita sempre tocar em objetos sendo que 

2 tocam à vezes e apenas 1 nunca toca em objetos com as mãos enluvadas, durante a 

prática clínica.  

Dos profissionais, a maioria (13) usa álcool 70% como desinfetante e 5 utilizam 

esporadicamente. A maioria (8) afirmou sempre desinfetar posicionadores no momento 

do exame radiográfico, 1 às vezes e o restante afirmou não haver posicionadores 

radiográficos em seu âmbito de trabalho.  

A maior parte dos participantes sempre utiliza PVC como barreira dos 

equipamentos odontológicos e 9 às vezes. As superfícies que podem ficar em contato 

com alguém da equipe ou com o paciente devem ser protegidas com plástico claro. No 

entanto, quando retirada a proteção, é necessário ter cuidado para que não haja 

contaminação da superfície vizinha (FADEL et al ,2009).  

No tocante à limpeza de pisos e paredes diariamente com água, sabão e 

detergente, 11 afirmaram que sempre, 2 às vezes e 4 que nunca são limpos. Com o 

intuito de preservar-se de uma infecção cruzada é necessária a realização da desinfecção 

de superfície, ou seja, nas áreas externas do equipamento e demais estruturas do 

consultório odontológico nos quais podem ser usados diversos agentes químicos 

desinfetantes (FERREIRA, 1995).  

Em relação à desinfecção da bancada, mocho e cadeira 10 dos profissionais 

utilizam hipoclorito de sódio, 5 às vezes e 13 nunca o utilizam. Todas as estruturas nas 

quais o pessoal odontológico tocou durante o atendimento anterior, ou que foram 

contaminadas com aerossóis devem ser desinfetadas com álcool 70% (ou 77GL), 

compostos sintéticos do iodo, compostos fenólicos ou hipoclorito de sódio (0,5%) de 

acordo com o material da superfície (JORGE, 2002).  
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CONCLUSÕES  

 

A maioria dos CDs conhecem os riscos a que estão expostos, porém nem sempre 

cumprem as normas ergonômicas e de biossegurança;  

✓ A maior parte dos CDs considera que as normas de ergonomia e a biossegurança 

são possíveis de serem executadas na ESF;  

✓ Os cirurgiões-dentistas foram conscientizados sobre as consequências do não 

cumprimento das normas ergonômicas e de biossegurança.  

✓ Foram fornecidos ao coordenador da ESF dados que podem auxiliar no 

planejamento e reavaliação dos serviços prestados pelo CD, assim como da 

estrutura da ESF, apontando melhorias para a biossegurança e ergonomia.  
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RESUMO 

Durante a moldagem da cavidade bucal com hidrocolóide irreversível (HI) há um 

contato direto do material com a microbiota oral, portanto é essencial a desinfecção dos 

moldes. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia antimicrobiana do ácido 

peracético (AP) e do hipoclorito de sódio (HS) nas técnicas de nebulização e 

pulverização em moldes de HI. Oitenteta moldes foram obtidos e distribuídos em 4 

grupos experimentais (n=20), com respectivos controles. Foram submetidos à 

desinfecção por 10 minutos com AP 0,2% e HS 1% pelos métodos de nebulização e 

pulverização. Em seguida, cada molde foi imerso em soro fisiológico e submetido a 

vibração ultrassônica. Para análise microbiológica desta solução, foi realizada contagem 

de colônias em meio de cultura estéril BHI- ágar após 24h em estufa incubadora a 37°C. 

Em todos os grupos houve diferença entre número médio de colônias do grupo controle 

e do grupo experimental. No grupo do AP 0,2%, não houve diferença (p=0,420) do 

numero médio de colônias entre os dois métodos, porém, no grupo do HS 1% a 

diferença foi significativa (p=0,010). No mesmo método e com diferentes soluções, a 

nebulização com AP 0,2% foi mais eficaz que com HS 1%. As soluções de AP 0,2% e 

HS 1% utilizadas nos métodos de nebulização ou a vapor mostraram-se eficazes na 

desinfecção de moldes HI. Diante dos resultados, conclui-se que o AP 0,2% é eficaz na 

desinfecção de moldes HI, nas técnicas de pulverização e nebulização. O HS 1% 

mostrou maior eficácia no método de pulverização.  

Palavras-chave: Desinfecção. Materiais dentários. Biossegurança. 
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INTRODUÇÃO 

O hidrocolóide irreversível é um material rotineiramente utilizado na 

odontologia para obtenção de moldes da cavidade bucal e posterior confecção de 

modelos de gesso. Durante o procedimento de moldagem, o hidrocolóide irreversível 

entra em contato direto com a microbiota oral do paciente. Após reação de presa, o 

material agrega microrganismos presentes do meio bucal em quantidade superior a 

outros materiais de moldagem (SOFOU et al.,2002; 

TAYLOR,WRIGHT,MARYAN,2002; MULLER-BOLLA et al.,2004; MOURA,2010; 

MOURA et al., 2010). 

A desinfecção de moldes é imprescindível na prevenção de infecção cruzada 

entre dentistas, auxiliares, técnicos e pacientes. O hipoclorito de sódio é apontado como 

uma substância que age de forma rápida e oferece um longo espectro de ação em 

microorganismos, porém apresenta acentuada instabilidade (HALARUR et al.,2012). 

Devido à alteração dimensional do hidrocolóide irreversível, técnicas de 

desinfecção por meio da imersão de moldes em soluções ou com o uso de sprays, têm 

sido amplamente discutidas na literatura, no entanto, não há consenso quanto aos 

critérios de precisão dimensional e da eficácia antimicrobiana 

(BORIN,MELO,OLIVEIRA et al., 2008). O ácido peracético tem sido considerado um 

meio de desinfecção seguro, por ser um bom agente microbicida, não tóxico, não 

alergênico, e indicado para esterilização e desinfecção de alto nível (FDA,1998). 

Estudos recentes propõem a utilização do método de desinfecção por nebulização da 

solução, com o objetivo de proporcionar a penetração mais efetiva da substância 

desinfetante na superfície do molde e, assim, potencializar o efeito microbicida das 

soluções (WU,YU,GU, 2008; MENDONCA et al.,2013; MOURA et al., 2010). 

Considerando as vantagens do ácido peracético como desinfetante, torna-se 

relevante avaliar comparativamente a eficácia antimicrobiana desta solução com o 

hipoclorito de sódio 1% utilizando técnicas de desinfecção de moldes de hidrocolóide 

irreversível. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia antimicrobiana do ácido 

peracético nas técnicas de nebulização e pulverização em moldes de hidrocolóide 

irreversível. 

MÉTODOS 

Oitenta moldes de hemiarcos de voluntários foram obtidos e distribuídos 

aleatoriamente em 4 grupos experimentais (n=20), com respectivos controles. Os 

moldes foram submetidos à desinfecção por 10 minutos com ácido peracético 0,2% e 

hipoclorito de sódio 1% pelos métodos de nebulização com atmosfera de 100% de 

umidade relativa, e pulverização. Após desinfecção, cada molde foi imerso em soro 

fisiológico e submetido à vibração ultrassônica. Para análise microbiológica desta 

solução, foi realizada contagem de colônias que cresceram em meio de cultura estéril 

BHI- ágar após 24h em estufa incubadora a 37°C.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em todos os grupos foi significante a diferença entre número médio de colônias 

decorrentes da análise estatística do controle e do grupo experimental correspondente 

(p<0.05).  
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Tabela 01. Comparação entre os grupos experimentais desinfetados por ácido peracético 0,2% e 

hipoclorito de sódio 1% utilizando métodos diferentes. Teresina-PI, 2015. 

Grupos                                 Média       D.P     V. Mín    V. Máx             p 
Grupos 1 

Ácido peracético 0,2% 

nebulização 

Controle  

   

    5,0          6,7           0           26,7        0,000* 

 
319,0     409,8        20,0    1410,0 

Grupo 2 

Ácido peracético 0,2% 

pulverização 

Controle  

   

    3,5          5,2          0           16,7         0,000** 

 
377,4     434,60     30,0    1800,0 

Grupo 3 

Hipoclorito de sódio 1% 

nebulização 

Controle  

 

 13,2         14,8          0          46,7          0,001* 

 

356,5      431,8        10,0   1450,0 

Grupo 4 

Hipoclorito de sódio 1% 

pulverização 

Controle  

 

   3,8          4,1           0          13,3          0,000* 

 

275,0     316,6        60,0    1400,0 

p<0,05 é significante estatisticamente. *valor de p (teste T para amostras independentes) 
**valor de p (teste Man-Witney). 

 

Comparando o ácido peracético (0,2%) nos dois métodos, não foi significante a 

diferença no número médio de colônias (p=0,420), no entanto, comparando o 

hipoclorito de sódio (1%) nos dois métodos, a diferença foi estatisticamente significante 

(p=0,010), conforme a tabela 02.  

Tabela 02. Comparação entre os grupos experimentais desinfetados por ácido peracético 0,2% e 

hipoclorito de sódio 1% utilizando métodos diferentes. Teresina-PI, 2015. 

Grupos                                        Média       D.P    V. Mín   V. Máx         p 
Ácido peracético 0,2% nebulização 

Hipoclorito de sódio 1% 

nebulização 

   5,0            6,7          0          26,7    0,420** 

 
  3,5          5,2             0         16,7 

Ácido peracético 0,2% 

pulverização 

Hipoclorito de sódio 1% 

pulverização 

  13,2             14,8      0        46,7     0,010* 

  
  3,8             4,1          0         13,3 

p<0,05 é significante estatisticamente. *valor de p (teste T para amostras independentes) 
**valor de p (teste Man-Witney) 

 

No mesmo método e com soluções diferentes, a nebulização com ácido 

peracético 0,2% foi mais eficaz que o hipoclorito de sódio 1% (p=0,030).  

Tabela 03. Comparação entre os grupos experimentais utilizando o mesmo método de 
desinfecção e soluções diferentes. Teresina-PI, 2015. 

Grupos                                        Média       D.P    V. Mín   V. Máx         p 
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Ácido peracético 0,2% nebulização 

Hipoclorito de sódio 1% 

nebulização 

   5,0            6,7          0          26,7    0,030* 

 
  13,2          14,8         0         46,7 

Ácido peracético 0,2% 

pulverização 

Hipoclorito de sódio 1% 

pulverização 

  3,5             5,2          0         16,7     0,458** 

  
  3,8             4,1         0         13,3 

p<0,05 é significante estatisticamente. *valor de p (teste T para amostras independentes) 
**valor de p (teste Man-Witney). 

 

Baseado nos resultados (Tabela 03), o ácido peracético pode ser um substituto 

eficaz do hipoclorito de sódio para desinfecção de moldes de hidrocolóide irreversível 

usando os métodos de pulverização e nebulização.  

Tanto o hipoclorito de sódio 1% quanto o ácido peracético 0,2% foram eficazes 

na descontaminação dos moldes de hidrocolóide irreversível. Apesar de não ser muito 

utilizada no meio odontológico, a solução de ácido peracético 0,2% tem sido 

considerada um desinfetante seguro, por sua capacidade microbicida satisfatória 

(FDA,1998) 

Técnicas de imersão de moldes em soluções desinfetantes, bem como a 

desinfecção por meio de sprays, apresentam resultados conflitantes do ponto de vista da 

precisão dimensional e da eficácia antimicrobiana, respectivamente 

(RAD,GHAFFARI,SAFAVI,2010).  

Os métodos de nebulização ou vapor da solução desinfetante mostraram-se 

eficazes na desinfecção de moldes hidrocolóides irreversíveis. O ácido peracético 0,2% 

pelo método de nebulização parece ser eficaz na descontaminação de moldes de 

hidrocolóide irreversível10. O presente estudo mostrou que a nebulização com ácido 

peracético 0,2% apresentou maior eficácia antimicrobiana comparada com hipoclorito 

de sódio 1% utilizando o mesmo método.  

CONCLUSÃO 

O ácido peracético 0,2% pode ser usado como agente de desinfecção de 

hidrocolóide irreversível, por meio de pulverização e nebulização. Hipoclorito de sódio 

1% mostrou ser mais eficaz na descontaminação de hidrocoloides irreversíveis quando 

se usou o método de pulverização. 
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Resumo  

O objetivo desse estudo foi estabelecer a relação do estado nutricional e o 

desenvolvimento da cárie dentária em escolares no município de Sobral. Foi realizada 

uma avaliação nutricional e bucal numa amostra constituída por 92 crianças na faixa 

etária de 5 anos em duas escolas do município. Foram obtidos os valores de peso e 

altura das crianças para serem avaliados através do índice IMC/idade, e a cárie dentária 

foi avaliada a partir do índice do ceo-d. O ceo-d encontrado foi de 1,97 e observou-se 

que 39,6% das crianças apresentavam excesso de peso. Observou-se que a cárie dentária 

estava relacionada com a menor renda familiar, escola pública e menor escolaridade dos 

pais, enquanto que o excesso de peso observou-se uma relação inversa. Além disso, 

aqueles que apresentaram maior ocorrência de cárie não apresentaram excesso de peso, 

o que revela padrões de comportamentos diferentes da cárie dentária e excesso de peso 

na população infantil.  

Palavras-chave: cárie dentária; excesso de peso; escolares.  

 

Introdução  

A cárie dentária é uma doença multifatorial, infecciosa, transmissível e está 

intimamente ligada à introdução dos carboidratos refinados na dieta, principalmente a 

sacarose, que é considerada o dissacarídeo mais cariogênico, sendo este o mais presente 

na dieta familiar em quase todo o mundo. Logo, é uma das doenças de maior incidência 

na infância e a alimentação pode ser vista como um fator primário de determinação da 

susceptibilidade para a doença.  

Nos últimos anos os padrões de ocorrência da cárie têm sido alterados nas diferentes 

regiões do mundo, principalmente entre crianças. Na maioria dos países desenvolvidos, 

a prevalência da cárie apresentou uma tendência de declínio nas três últimas décadas do 

século XX e no início do século XXI, no Brasil, verifica-se a mesma tendência. 

Contudo, observam-se, no interior desses países, diferenças importantes em termos da 

prevalência da cárie entre regiões e cidades e entre diferentes grupos populacionais.  

No Brasil, 20% da população de escolares passou a concentrar cerca de 60% da carga da 

doença cárie, com as regiões Norte e Nordeste concentrando a maior carga da doença. 

Esse quadro pode estar expressando um outro fenômeno: o da iniquidade, onde o ataque 

desigual da doença entre os indivíduos decorre não apenas de variações biológicas 

inevitáveis, mas também das diferenças que têm origem na ordem social a que estão 

inseridos de forma injusta, e que se expressam por meio do processo saúde-doença.  
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A alimentação de acordo com padrões adequados exerce um importante papel na 

determinação da saúde bucal, e pode, assim, auxiliar na preservação da saúde do 

indivíduo ao longo da vida. A ação tópica de açúcares, em especial a sacarose, pode 

causar cárie dentária, sendo que o consumo de açúcar em geral é iniciado precocemente 

para as crianças, estando presente com grande freqüência durante toda a fase de 

infância.  

A obesidade, as doenças dela decorrentes e a cárie dentária têm no hábito alimentar um 

importante componente etiológico comum. As consequências da obesidade para a saúde 

são muitas, variando desde um maior risco de morte prematura até diversos problemas 

não fatais, mas debilitadores da qualidade de vida dos indivíduos.  

A obesidade é uma doença crônica, e desta forma, requer atenção permanente em 

relação aos hábitos alimentares e à atividade física. Deve-se lembrar, entretanto, a 

multicausalidade desta doença. A hereditariedade e fatores, como sexo e idade, também 

devem ser considerados. O papel do ambiente e da família, também aparecem de forma 

clara em relação à etiologia da obesidade infantil.  

O excesso de peso tem crescido no mundo entre crianças e adolescentes e as altas taxas 

da prevalência de obesidade na infância vêm preocupando profissionais da área de 

saúde. É consenso que a obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e 

que ela determina várias complicações na infância e na idade adulta, dessa forma, 

fazem-se necessárias intervenções nessa idade. No município de Sobral, os dados 

também revelam a alarmante situação da obesidade vivenciada neste município, entre as 

crianças acompanhadas no Programa Bolsa Família, 2ª vigência de 2012, na faixa etária 

de 5(cinco) a 7 (sete) anos, 17,2% estão com risco de sobrepeso e 8,95% com 

obesidade.  

Diante da grande problemática do excesso de peso e da cárie, surgiu a necessidade de se 

investigar a relação entre a cárie dentária e o excesso de peso, já que apresentam fatores 

de risco comum. Portanto, o objetivo deste trabalho foi investigar os fatores 

socioeconômicos relacionados com excesso de peso e cárie dentária em crianças de 5 

anos no município de Sobral-Ce.  

 

Metodologia  

Trata-se de um estudo transversal, onde foi realizada uma avaliação nutricional e um 

levantamento epidemiológico em saúde bucal em 92 crianças na faixa etária de 5 anos 

em duas escolas no município de sobral, uma pública e outra privada.  

Inicialmente, os pais dos alunos das duas escolas responderam um questionário onde as 

seguintes variáveis foram pesquisadas: freqüência de consumo alimentar das crianças 

(salada crua, legumes e verduras cozidos, feijão, leite ou iogurte, refrigerante, bolacha 

salgada, bolacha doce, embutidos ou hambúrguer, frutas frescas ou salada de frutas, 

batatas fritas ou de pacote), dados sociodemográficos (nível de escolaridade dos pais, 

renda total da família, renda per capita, quantas pessoas moram no domicílio) e estado 

de saúde da criança. Posteriormente, foi realizado um exame epidemiológico em saúde 

bucal com as crianças. A cárie dentária foi avaliada a partir do índice ceo-d (média de 

dentes decíduos cariados, restaurados e indicados para extração). O exame foi realizado 

sob luz natural e foram utilizados espelhos bucais e sonda periodontal da OMS. Cinco 

examinadores foram calibrados antes da realização dos exames, através do índice 

Kappa, para que a avaliação fosse feita de maneira padronizada, por meio da técnica de 

consenso. O valor do índice Kappa foi de 0,879.  
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Os valores de peso e altura dos alunos foram obtidos para se verificar o estado 

nutricional dessas crianças por meio do índice de Massa Corporal por Idade. Os 

materiais utilizados para a medição do peso e da altura foram respectivamente: uma 

balança eletrônica portátil de capacidade de 150 kg da marca Scale®, modelo BF105 e 

uma fita métrica. O questionário realizado tem como base o formulário de marcadores 

de consumo alimentar para indivíduos com 5 anos de idade ou mais, utilizado pelo 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN-WEB), que avaliou diversos 

aspectos relacionados às práticas e a qualidade da dieta sobre consumo alimentar para 

os pré-escolares.  

Os dados obtidos foram analisados no programa estatístico SPSS versão 20. Realizou-se 

teste qui-quadrado para se verificar a relação do excesso de peso e da cárie dentária com 

as condições socioeconômica, bem como a relação entre eles. Considerou-se índice de 

significância de 95%. A pesquisa foi aprovada no comitê de ética da Universidade 

Federal do Ceará, com protocolo Nº 749539. Além disso, os pais dos alunos assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a participação dos seus 

filhos.  

 

Resultados e Discussões 
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No presente estudo, a renda familiar mostrou-se estar relacionada à ocorrência da cárie 

dentária, sendo assim quanto mais desfavorável a situação socioeconômica, maior o 

número de dentes afetados pela cárie e maior a sua severidade.  

Não foi observada nenhuma relação entre a escolaridade dos pais e a prevalência de 

cárie dentaria. Mas, foi encontrada uma maior prevalência em crianças que estudam em 

escolas públicas, denotando mais uma vez a influência de fatores socioeconômicos no 

aumento da cárie. Hoje, sabe-se que no Brasil há uma correlação entre maior renda e 

escolaridade com o acesso à informação e ao tratamento odontológico.  

A análise das crianças distribuídas em escolas públicas e privadas permite avaliar a 

importância do nível socioeconômico na determinação do excesso de peso. Neste 

estudo, a maior prevalência de excesso de peso e obesidade foi observada na escola 

privada, onde mais da metade das crianças encontrava-se com excesso de peso. Para tal 

ocorrência justifica-se, na literatura, que as classes socioeconômicas altas teriam maior 

disponibilidade de alimentos, fazendo uso inadequado desses, e sofreriam mais as 

influências do sedentarismo imposto pelo padrão de vida moderno. Apesar do excesso 

de peso nesse estudo ser maior nas crianças com maior condição socioeconômica, a 

tendência da população brasileira é a sua redução no quartil de renda mais elevada e 

deslocamento crescente para as famílias classificadas nos estratos econômicos mais 

baixos, conferindo a característica epidemiológica marcante do processo de transição 

nutricional da população brasileira. Portanto, esses resultados expressam diferenças no 

modelo de transição nutricional da população, entretanto, esses dados não podem ser 

extrapolados visto o tamanho da amostra, além de só ter abrangido duas escolas do 

município.  

Uma limitação do nosso estudo se refere à avaliação da dieta, onde foi verificada a 

frequência do consumo alimentar por semana e não por dia, isso pode estar relacionado 
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com a ausência de relação da prevalência de cárie com o consumo alimentar, pois a 

cárie dentária está relacionada com a alta frequência de ingestão de alimentos 

açucarados ao longo do dia por um longo período de tempo, entretanto não foi possível 

investigar a frequência diária. Outra limitação se refere ao viés de memória do 

entrevistado, visto que os dados sobre o consumo alimentar dependiam da capacidade 

dos responsáveis lembrarem o que as crianças haviam ingerido.  

Entretanto, o instrumento utilizado para avaliar o consumo alimentar foi através do 

formulário de marcadores de consumo alimentar que é utilizado pelo Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional reconhecido nacionalmente para realização e 

monitoramento das práticas de consumo alimentar alimentares saudáveis e pouco 

recomendadas, que permitem avaliar diversos aspectos relacionados às práticas e ao 

comportamento alimentar, permitindo caracterizar de forma abrangente o tipo e a 

qualidade da dieta adotada pela população avaliada  

O objetivo deste formulário é identificar com que frequência o entrevistado consumiu 

alguns alimentos ou bebidas nos últimos sete dias, que estão relacionados tanto a uma 

alimentação saudável (exemplo: consumo diário de feijão, frutas, verduras) como 

práticas pouco recomendadas (exemplo: consumo frequente de alimentos fritos e 

guloseimas).  

 

Conclusões  

Observou-se no presente estudo que a cárie está relacionada com pior condição 

socioeconômica, enquanto o excesso de peso apresentou efeito inverso. Os resultados 

sinalizam para a necessidade de trabalho de educação em saúde envolvendo o núcleo 

familiar, os órgãos governamentais e os meios de comunicação, adotando-se políticas 

preventivas em saúde bucal e nutrição, pautadas no controle dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças relacionadas ao excesso de peso e cárie.  
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RESUMO  

Os dentes de estoque são dentes artificiais utilizados para a confecção de próteses e a 

resina acrílica tem sido o material de eleição devido as suas inúmeras vantagens, porém, 

assim como qualquer outro material, possui suas desvantagens, dentre elas: 

instabilidade de cor. O uso diário de bebidas ácidas em geral como café e refrigerantes, 

tem se tornado cada vez mais frequentes e podem comprometer a estética alterando a 

cor dos dentes artificiais. Devido a essas questões levantadas, o avanço tecnológico tem 

almejado o melhoramento da composição dos dentes de estoque. O trabalho teve como 

objetivo analisar o surgimento de alteração de cor em dentes de estoque de diferentes 

marcas após serem submetidos à submersão em diferentes substâncias com potencial de 

coramento. Foram selecionadas três marcas de dentes: Pop Dent (DentBras®), Biolux 

(Vipi®) e Trilux (Vipi®) e utilizados 15 incisivos centrais superiores direitos de cada 

marca sendo imersos em café e refrigerante a base de coca. A leitura para avaliação da 

cor foi feita através de um espectrofotômetro, nos intervalos de 7, 15 e 30 dias e os 

dados foram submetidos à análise estatística. Pode-se observar que os dentes Pop Dent 

(DentBras®) tiveram alterações estatisticamente significantes nos três intervalos de 

tempo para as duas substâncias, os Biolux (Vipi®) apenas após 15 dias e os Trilux 

(Vipi®) tiveram alteração estatisticamente significante apenas com 30 dias para o café e 

15 dias para a coca. O café e a Coca-cola apresentaram o potencial de manchamento 

semelhante um ao outro.  

Palavras-chave: dentes de estoque, alteração de cor, estética.  

 

INTRODUÇÃO  

A busca pela estética é altamente preconizada pela sociedade, principalmente em 

se tratando da substituição de dentes perdidos, pois seu comprometimento afeta a auto-

estima dos pacientes e sua integração social, podendo acarretar a perda de 

oportunidades de vida (GREGORIUS et al., 2012; REGGIANI & ARAÚJO, 2010). Os 

dentes artificiais (dentes de estoque) utilizados em próteses, são confeccionados à 

semelhança dos dentes naturais imitando sua forma, textura, propriedades físicas, 

mecânicas e ópticas. Tais dentes são compostos basicamente de porcelana, resina 

acrílica convencional e resina acrílica melhorada (DIAS, 2012; SEIXAS et al., 2013).  

A resina acrílica tem sido o material de eleição pelos cirurgiões-dentistas desde a 

década de 1940, devido as suas inúmeras vantagens e importantes características tais 

como: maior união química com a resina acrílica da base da prótese, facilidade de 

desgaste para ajuste oclusal, menor friabilidade, facilidade na caracterização e maior 

resistência ao impacto e a flexão, a rachaduras e a solventes orgânicos (HIPÓLITO et 

al., 2013).  
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Assim como qualquer outro material, a resina acrílica também possui suas 

desvantagens, dentre elas: instabilidade de cor, microporosidades, baixa resistência 

mecânica e susceptibilidade à abrasão (DIAS, 2012). A estabilidade de cor é a 

propriedade de um material que permite que a cor seja mantida ao longo de um período 

de tempo num dado ambiente e é considerada uma importante propriedade física para 

materiais dentários (ASSUNÇÃO et al., 2009; GREGORIUS et al., 2012) e pode 

ocorrer devido a fatores extrínsecos (absorção e adsorção) ou intrínsecos.(ASSUNÇÃO 

et al., 2009).  

Neste contexto, o uso diário de bebidas ácidas em geral como: vinho, café, 

refrigerantes, sucos artificiais ou naturais, tem se tornado cada vez mais freqüentes. 

Estas bebidas podem ser consideradas ácidas, pois, na sua maioria, possuem pH menor 

que 5 e, quando em contato com os dentes de estoque das próteses podem alterar a 

coloração dos dentes e comprometer a estética (REGGIANI & ARAÚJO, 2010). Os 

refrigerantes a base de cola são bebidas amplamente utilizadas pela população, sendo 

que seus ácidos provocam erosão na superfície dentária (pH em torno de 2,7 no caso da 

Coca Cola®, por exemplo) além de apresentarem o potencial de alterar a cor de 

materiais odontológicos. Outra bebida que se destaca neste contexto é o café, cujo 

consumo é diário e indispensável pela grande maioria das pessoas e seu potencial de 

manchamento vem sido demonstrado em vários trabalhos (FIGUEREDO et al., 2006).  

Devido a essas questões levantadas, o avanço tecnológico tem almejado o 

melhoramento da composição dos dentes de estoque, tornando assim, necessário uma 

investigação com estudo laboratorial de comparação entre diferentes marcas de dentes. 

O trabalho tem como objetivo analisar o surgimento de alteração de cor em dentes de 

estoque de diferentes marcas após serem submetidos à submersão em diferentes 

substâncias com potencial de coramento. Além de analisar as marcas que mais sofreram 

alteração de cor e verificar o potencial de alteração de cor de cada substância.  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa consistiu em um estudo laboratorial onde foi analisada a estabilidade 

de cor associada à sorção de líquidos (alteração de rugosidade superficial e porosidades 

internas) em dentes de estoque selecionados aleatoriamente entre os comercializados no 

Brasil.  

Para a realização da pesquisa foram selecionadas três marcas de dentes de resina 

acrílica, sendo duas delas confeccionadas por dupla prensagem, Pop Dent (DentBras®) 

e Biolux (Vipi®), e um confeccionado por tripla prensagem, Trilux (Vipi®). Foram 

utilizados 15 incisivos centrais superiores direitos de cada marca de coloração A3 

(padrão Escala VITA), totalizando 45 dentes artificiais, cujas faces vestibulares foram 

avaliadas quanto à cor. Destes, 15 dentes foram imersos em café (n=5) e em refrigerante 

a base de cola (n=5).  

Para a investigação da estabilidade de cor dos espécimes, foram selecionados 

dois meios de imersão: café (G1) e refrigerante a base de cola (G2), tendo como base o 

potencial de manchamento destas substâncias e sua frequência de ingestão pela 

população. As substâncias foram trocadas a cada 24 horas e mantidas a uma temperatura 

ambiente.  

A leitura para avaliação da cor foi feita através de um espectrofotômetro (UV-

1800 Shimatzu), nos intervalos de 7, 15 e 30 dias que foi calibrado sempre antes de 

cada análise. Para a realização da leitura, o corpo-de-prova foi estabilizado em uma base 



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

ISSN 2317 – 658X  

  
Parnaíba – PI, 12 a 14 de Novembro de 2015 200 

 

de silicona específica para cada marca, elegendo-se como ponto de aplicação do 

equipamento a parte central da face vestibular.  

Para a análise estatística do nível de coloração apresentado em relação a um 

dente controle não exposto aos agentes, utilizou-se o teste Two-way ANOVA, seguido 

de pós-teste de Bonferroni (GraphPad Prism 5.0), sendo considerado significante 

valores com p< 0.05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Pode-se observar alteração em todas as marcas no decorrer dos 30 dias, e que 

não há relação significante no que diz respeito à forma de prensagem de confecção dos 

dentes e sua capacidade de alterar a cor, pois os dentes Biolux (Vipi®) e Trilux (Vipi®) 

obtiveram pouca alteração de cor, mesmo sendo um confeccionado por dupla e o outro 

por tripla prensagem. Quanto à capacidade de coramento, ambas as substâncias, café e 

coca, expressaram-se de forma semelhante.  

 

 

A Figura 1 mostra a relação da absorbância de cada marca e o tempo de imersão 

no café, pode-se observar que a marca Pop Dent (DentBras®) teve alteração 

estatisticamente significante de cor nos três intervalos de tempo que foram feitas as 

leituras, já a marca Biolux (Vipi®) só sofreu alteração estatisticamente significante a 

partir de 15 dias de imersão no café e a marca Trilux (Vipi®) apenas com 30 dias de 

imersão apresentou alteração estatisticamente significante, comparadas ao dente sem 

exposição. 
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A Figura 2 mostra a relação da absorbância de cada marca e o tempo de imersão 

na coca, onde vê-se que, assim como no gráfico do café, a marca Pop Dent (DentBras®) 

sofreu alteração estatisticamente significante nos três intervalos de tempo, a Biolux 

(Vipi®) apenas mostrou-se com alteração estatisticamente significante na leitura de 15 

dias após a imersão, bem como a marca Trilux (Vipi®).  

 

Assim como no estudo de ASSUNÇÃO et al., 2009, os dentes de estoque Trilux 

e Biolux mostraram ter uma melhor estabilidade de cor, já no estudo de HIPÓLITO 

etal., 2013, apesar da diferença nem sempre significar uma alteração clinicamente 

considerável, outras marcas mostraram-se superiores a estas, tendo uma menor alteração 

de cor.  

HIPÓLITO et al., 2013 também constatou que o café e a coca teriam o mesmo 

potencial de coramento e efeito de cor nos dentes de estoque, porém alguns outros 

estudos como o de KOKSAL. T. & DIKBAS. I., 2008, mostraram que o café tem o 

maior potencial de alteração de cor que qualquer outra substância testada. Todos os 

estudos que analisaram a alteração de cor dos dentes de estoque utilizaram os mesmo 

intervalos de tempo que foram usados nesta pesquisa e concluiram que a medida que se 

passava o tempo de imersão nas substâncias com potencial de coloração, mais alteração 

de cor se tinha nos espécimes.  

 

CONCLUSÕES  

A qualidade na confecção dos dentes de estoque independe da forma de 

prensagem que são submetidos durante sua fabricação, pois cada fabricante tem sua 

forma de trabalho. A Pop Dent (DentBras®) é a marca que mais tem alteração 

estatisticamente significante nos três intervalos de tempo.  

O café e a Coca-cola apresentam o potencial de manchamento semelhante um ao 

outro.  
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Resumo 

Disfunção ou desordem temporomandibular (DTM) se configura por alterações no correto 

funcionamento da articulação temporomandibular acarretadas pelo intenso funcionamento 

da mesma durante os movimentos mastigatórios, respiratórios ou de pronúncia. As DTM’s 

levam a adaptações da musculatura cervical com possíveis alterações no ponto de equilíbrio 

do corpo e, consequente alteração postural. Diante disso, alguns estudos mostram uma 

relação entre pacientes com desordens temporomandibulares (DTM's) e alterações 

posturais, contudo, existem resultados contraditórios a esta associação. Assim, o objetivo 

desta pesquisa foi avaliar através de uma revisão da literatura, a relação entre DTM’s e a 

presença de alterações na postura corporal. Para isso foi realizada uma busca sistemática em 

diferentes bases de dados para estudos publicados no intervalo de janeiro de 2003 a outubro 

de 2015 avaliando DTM’s e alterações posturais em humanos. Como resultados seis estudos 

demonstraram a relação entre DTM’s e alterações posturais, enquanto cinco sugeriram a 

não associação destas variáveis. Em conclusão, esta revisão sistemática sugere que as 

DTM’s podem provocar uma leve variação na postura da cabeça, podendo afetar outras 

regiões do corpo, mas ainda com resultados contraditórios.  

 

Palavras-Chave: Postura. Dor orofacial. Articulação temporomandibular. 

 

Introdução  

Desordens temporomandibulares (DTM’s) são um grupo de doenças que acometem os 

músculos mastigatórios ou da articulação temporomandibular causando dores orofaciais. 

Por ser uma dasarticulação mais intensamente utilizada no corpo humano, devido a suas 

funções de movimentação mastigatória, respiratória ou de pronunciação, a articulação 

temporomandibular está sujeita a desgastes acarretando assim DTM (SAITO; AKASHI; 

SACCO,2009). As DTM’s por sua vez, afetam a musculatura cervical na tentativa de levar 

adaptações a certas estruturas do corpo para minimizar a dor ou desconforto, e também para 

reconfigurar as zonas de estresse músculo-esquelético. Essas adaptações, muitas vezes, 

promovem desvios na postura corporal normal, fornecendo assim, uma associação entre o 

grau de disfunção da DTM e variação postural (LA TOUCHE, R et al., 2011; SAITO, E. T; 

AKASHI, P. M. H; SACCO, I. C. N, 2009). 

Estudos disponíveis na literatura objetivaram determinar e analisar a relação entre diferentes 

padrões de desordens mandibulares e alterações posturais (RIES, L. G. K;BÉRZIN, F, 

2008). Embora alguns estudos associem DTM com uma postura anormal os resultados 

mostram-se contraditórios (URITANI et al., 2014). Essa contradição pode ser explicada 
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pela variação dos estudos clínicos ou aos diferentes métodos utilizados, além da variação na 

gravidade da disfunção de cada paciente (FAULIN et al.,2014). 

Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi determinar, por meio de achados disponíveis na 

literatura, a relação existente entre DTM’s e alterações na postura corporal.  

 

Material e métodos  

Estratégia de busca: Uma busca sistemática nas bases de dados Google Scholar, Medline, 

Pubmed e Scielo, foi realizada, por dois investigadores independentes, para artigos 

publicados no período de janeiro de 2003 a outubro de 2015. A combinação dos descritores 

específicos: ''temporomandibulardisorder'', ''postural variations'' e“ head or body posture'', 

foi utilizada para coleta dos estudos. Não houve restrição de linguagem na pesquisa e todas 

as referências dos artigos foram analisadas para identificação de estudos relevantes.  

Critérios de inclusão: Estudos que abordassem a clara avaliação entre DTM e alteração 

postural foram inclusos nesta pesquisa. Trabalhos acadêmicos não publicados em periódicos 

ou que não respeitaram os aspectos éticos na pesquisa com humanos ou estudos que 

avaliaram pacientes portadores de desordens prévias ao desenvolvimento de DTM foram 

excluídos da análise.  

Coleta dos dados: Três investigadores devidamente calibrados revisaram todos os resumos 

e trabalhos completos, seguindo formulário padronizado, para coleta de dados que 

compuseram os resultados da pesquisa.  

 

Resultados e Discussão  

A pesquisa nas bases de dados resultou em 22 artigos, o qual o total de 11 foram excluídos 

por não se enquadrarem nos critérios de inclusão. Assim, esta pesquisa foi composta por 11 

artigos abordando 342 pacientes com DTM e 245 pacientes saudáveis e avaliando a 

associação entre DTM’s e alterações posturais (ANDRADE; GOMES; TEIXEIRA‐
SALMELA, 2007; BIASOTTO-GONZALEZ et al., 2008; CIANCALGINI et al., 2003; 

FAULIN et al.,2015; LA TOUCHE et al., 2011; MUNHOZ; MARQUES, 2009; 

PERINETTI, 2007; RIES; BÉRZIN, 2008; SADDUS et al.,2015; SAITO; AKASHI; 

SACCO,2009; URITANI et al.,2014).  

Os exames radiográficos são geralmente utilizados para a avaliação postural e detecção de 

padrões anormais de postura através da medição de ângulos em pontos de referências no 

corpo (ANDRADE; GOMES; TEIXEIRA‐SALMELA, 2007; BIASOTTO-GONZALEZ et 

al., 2008). Não houve diferenças significativas no posicionamento do osso hióide em 

relação à vértebra C3 em pacientes com DTM quando comparados aos pacientes controles 

(ANDRADE; GOMES; TEIXEIRA‐SALMELA, 2007; PERINETTI et al., 2007). Embora a 

correlação entre desenvolvimento de DTM’s e alteração na postura corporal tem sido 

descrita (aumento de 20% na área de influência), o presente resultado sugere a hipótese de 

que tais alterações estão limitadas ao esqueleto crânio-cervical da coluna, e não são capazes 

de afetarem na totalidade da postura corporal (PERINETTI et al.,2007). Entretanto esses 

dados são contraditórios aos achados de Faulin e Saddu (2015), onde a postura da cabeça 

não mostrou diferença estatística significativa (p>0,05) entre o grupo de pacientes com 

DTM e grupo controle em ambos os métodos fotográficos e radiográficos. Outros resultados 

ainda mostraram que a região da pélvis, cabeça e coluna baseada em avaliações posturais 

frontais e sagitais foram significativamente diferentes entre os grupos com DTMs e o 

controle (p<0,05) (CIANCALGINI et al., 2003; RIES; BÉRZIN, 2008; AKASHI; SACCO, 

2009; URITANI et al., 2014).  

No estudo de La Touche et al., (2010) foram avaliadas alterações posturais em pacientes 

com DTMs com relação a abertura bucal máximo (MMO) e a pressão da dor (PPT), onde os 

resultados indicaram diferenças significativas em PPT a 3 pontos dentro do nervo trigêmeo 

da musculatura e 3 posturas da cabeça (P <0,001). Houve também diferenças significativas 

na MMO quando comparada às posturas craniais (P <0,001) demonstrando a relação 
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biomecânica entre a região crânio-cervical e a dinâmica da articulação temporomandibular. 

Outro estudo traz resultados avaliando a gravidade da disfunção com alteração postural, 

levando a formação de quatro grupos (controle, GI – DTM leve, GII – DTM moderada, GIII 

– DTM grave) (MUNHOZ; MARQUES, 2009). 

O estudo mostrou uma maior freqüência de ombros elevados e um maior número de desvios 

posturais no quadril ântero-interna em indivíduos com DTM quando comparados aos 

controles (p=0,02), porém sem diferença significativa na comparação dos grupos com 

diferentes graus de DTM.  

Embora tenha apresentado dados acurados, esta revisão apresentou limitações. Uma delas 

foi à ausência de padronização entre as diferentes metodologias utilizadas para avaliação 

postural nos pacientes com DTM. Outro ponto a ser ressaltado é a quantidade limitada de 

dados resultando em n amostral reduzido. Mais estudos são necessários para se determinar a 

associação entre desenvolvimento de DTM’s e alterações posturais para validação destes 

achados.  

 

Conclusão  

Em conclusão, esta revisão sistemática sugere que as DTM’s podem provocar uma leve 
variação na postura da cabeça, podendo afetar outras regiões do corpo, mas ainda com 
resultados contraditórios. Futuras investigações realizadas com metodologias 
padronizadas podem trazer resultados mais conclusivos sobre esta associação.  
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Resumo  

A identificação humana é de grande importância para a Medicina Legal, muitas vezes 

acontecendo antes mesmo de relatada a causa da morte ou da lesão. A Odontologia 

Forense tem papel fundamental nesse quesito, principalmente quando o material de 

analise em questão encontra-se danificado e a fonte de informação sobre o indivíduo 

está contida em seus dentes. Esta revisão tem por objetivo descrever os métodos e 

técnicas usados na Odontologia Forense bem como sua importância, avanços e 

limitações. Para isto, foi realizada uma busca sistemática bases de dados Google 

Scholar, Pubmed e Scielo por dois investigadores independentes para estudos 

publicados antes de 15 de outubro de 2015. Estudos que abordassem o tópico “métodos 

de identificação de pessoas usados na Odontologia Forense” foram coletados com 

posterior extração de dados seguindo formulário padronizado. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, vinte estudos publicados no intervalo de 1991 a 2015 

compuseram os resultados. Os principais métodos usados pela odontologia forense para 

identificação de indivíduos são prontuário odontológicos antem-mortem, imagens 

radiológicas comparativas, extração de DNA de células da polpa dental ou saliva, 

rugoscopia palatina e identificação das bandas do esmalte dentário. A escolha da 

metodologia utilizada dependerá dos materiais e estrutura disponível. Por fim, essa 

revisão sistemática composta por vinte estudos demonstrou o uso dos prontuários 

odontológicos, radiografias, extração de DNA de células da polpa dentária e saliva, 

rugoscopia palatina e análise das bandas HSB do esmalte dental na identificação 

humana, bem como descreveu sua a importância, limitações e avanços.  

 

Palavras-chave: Odontologia Legal. Odontolegista. Perícia Odontológica.  

 

Introdução  

A identificação humana é considerada um desafio da Medicina Legal, com consequente 

inclusão da odontologia como ramo desta área (PREETY; SWEET, 2001). Por sua vez, 

a Odontologia Legal é definida como a especialidade que tem por função principal 

identificar fatores químicos, físicos, psíquicos e biológicos que possa ter atingindo um 

humano vivo, morto, ossada, fragmentos ou vestígios e resultado em lesões reversíveis 

ou irreversíveis. (SILVA; OLIVEIRA, 2006), e surgiu como uma disciplina a partir do 

Decreto nº. 19.852, editado em 1931 e desde então vem ganhando destaque dentro da 

Medicina Legal (SILVA; OLIVEIRA, 2006).  

O profissional responsável pela identificação humana na odontologia é conhecido como 

odontolegista com papel fundamental nesta identificação, principalmente, em acidentes  
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de massa o qual ocorrem degenerações físico-morfológico nos corpos, dificultando seu 

reconhecimento (LEITE et al., 2011).  

Os métodos usados pelo odontolegista são de relevante importância nos casos onde os 

corpos estão carbonizados, em fragmentos e em extenso processo de decomposição 

(PARANHOS et al., 2009) visto que os dentes e materiais restauradores são altamente 

resistentes a agressões sendo assim a única fonte de identificação humana (ARAUJO, et 

al., 2013). Apesar de os odontolegista serem, geralmente, a última opção na 

identificação post-mortem (CARDOZA; WOOD, 2015), quando são requisitados estes 

profissionais aplicam variados métodos e técnicas. Embora confiáveis, tais 

metodologias apresentam deficiências que devem ser consideradas e analisadas 

(SAXEMA; SHAMA; GUPTA, 2010).  

Essa revisão tem por objetivo descrever os principais métodos usados pela Odontologia 

Forense na identificação legal, com descrição de sua importância, limitações e avanços.  

 

Metodologia  

Estratégia de busca: Uma busca sistemática nas bases de dados Google Scholar, 

Pubmed e Scielo foi realizada para coleta de estudos publicados anteriormente a 15 de 

outubro de 2015. Foi utilizada a combinação dos descritores específicos: “forensic 

dentistry”, “legal methods of identification”, “methods of identification used by 

dentistry”. Dois investigadores independentes revisaram todos os resumos dos trabalhos 

e também as referências destes para identificação de possíveis estudos relevantes. Não 

houve restrição de linguagem na coleta dos estudos.  

Critérios de inclusão: Foram inclusos na revisão sistemática estudos que abordassem 

claramente o tópico “métodos de identificação de pessoas usados na Odontologia 

Forense”. Estudos que não continham dados suficientes, revisões bibliográficas, 

trabalhos acadêmicos ou que não abordavam os métodos de identificação humana foram 

excluídos da análise.  

Extração dos dados: Dois investigadores calibrados realizaram a coleta e discussão dos 

dados seguindo formulário padronizado por título do trabalho, primeiro autor, ano de 

publicação, periódico, metodologia utilizada, resultados encontrados e conclusão dos 

estudos.  

 

Resultados e Discussão  

A busca sistemática resultou em 40 estudos nas três bases de dados utilizadas (Google 

Scholar = 24, Pubmed = 6, Scielo = 10). Ao final da análise foram inclusos na revisão 

sistemática 20 estudos, como indicado na figura 1.  

Os estudos foram publicados no período de 1991 a 2015 em periódicos específicos da 

área, demonstrando a confiabilidade na metodologia e revisão dos estudos.  

Na revisão sistemática os principais métodos utilizados pela Odontologia Forense para 

identificar pessoas foram encontrados e analisados. O uso de prontuários odontológicos 

e imagens radiológicas são as primeiras técnicas utilizadas para garantir a identificação 

do indivíduo baseando-se em um modelo comparativo com arquivos antem-mortem 

(PREETY; SWEET, 2001).  

Os prontuários odontológicos consistem em um conjunto de documentações elaboradas 

pelo cirurgião dentista e paciente, contendo informações que servem como provas em 

situações jurídicas e periciais (PARANHOS et al. 2009). Segundo Walled et al., (2015) 

os prontuários contêm informações relevantes tanto para o paciente quanto para as 

autoridades legais durante a identificação humana. Essa documentação abrange desde 
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informações que levam a identificação do paciente, anamnese, exames físicos em geral, 

plano de tratamento, radiografias, fotografias e traçados ortodônticos (SILVA, 2011). 

 

 

 

No Brasil o profissional dentista deve manter essa documentação arquivada, conforme 

determina o Artigo 5º (VIII) do Código de Ética Odontológica, por três anos segundo 

um prazo prescricional do Código Civil Brasileiro de 2002 para os profissionais liberais 

podendo ser passível de leis complementares que alteram esse prazo para até cinco anos 

(SILVA, 2011). No entanto, esse registro acaba sendo realizado, em sua maioria, apenas 

por profissionais da rede de atendimento particular (WALEED et al., 2015).  

Em casos de corpos carbonizados, desfigurados ou em estado de putrefação, os 

prontuários odontológicos auxiliam a Odontologia Forense gerando vantagens, tais 

como baixo custo, facilidade, rapidez e confiabilidade nos resultados obtidos 

(TORNAVOI; SILVA 2010). Em casos de carbonização, possuir o registro dos 

materiais utilizados em tratamentos odontológicos auxiliam o processo de identificação, 

já que a maioria destes materiais resistem a altas temperaturas (POL et al., 2015).  

É importante ressaltar que o prontuário odontológico deve ser atualizado e arquivado 

por todos os profissionais, o qual deve ter entendimento da importância deste registro 

bem como dos detalhes que envolvem a Odontologia Forense (STEAGALL; SILVA 

1996).  

Um grande aliado da identificação humana é a comparação de radiografias antem-

mortem e post-mortem (GRUBER; KAMEYAMA, 2001). As radiografias são 

documentos com informações que podem ser analisadas e utilizadas na identificação de 

pessoas. Características anatômicas como forma da coroa, anatomia pulpar, e forma e 

posição da crista alveolar são alguns dos pontos analisados e comparados, além dos 

tratamentos dentários que levam a características individuais podendo ser visualizadas 

em radiografias. (GRUBER; KAMEYAMA, 2001)  

As radiografias devem estar associadas ao prontuário odontológico. Essa documentação 

deve ser cuidadosamente elaborada e arquivada sendo então capaz de fornecer 

informações individuais, auxiliando no processo de identificação de pessoas 

(SCORALICK et al, 2013). Segundo Mailart, Fenyo Pereira e Freitas (1991) é 

importante avaliar a qualidade desse material, já que o mesmo sofre processos químicos 

durante sua manipulação. Fato, em sua maioria, negligenciado acarretando danos a um 

material provável de ser utilizado como prova comprobatória em casos de perícia 

criminal. Contudo, caso tais abordagem não alcancem o resultado esperado outras 

metodologias podem ser aplicadas como: a extração de DNA de células da polpa 
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dentária ou saliva, a análise das rugosidades palatinas e as bandas do esmalte dentário 

(SAXEMA; SHARMA; GUPTA, 2010).  

A extração do DNA também é uma técnica utilizada. O dente é capaz de armazenar tal 

informação, resistindo principalmente a altas temperaturas. Essa extração deve ser 

realizada da cavidade pulpar, que consiste em um arcabouço formado pelo esmalte, 

cemento e dentina, que preserva o DNA presente nas células da polpa, garantindo a 

identificação humana (LIMA, JUNIOR, PECORARO, 2013). Amostras de DNA 

também podem ser obtidas por meio da saliva, permitindo a análise de um material 

confiável e de qualidade (CARVALHO, 2009). Técnicas de extração de DNA de 

amostras embebidas em parafina também são descritas na literatura, mas mais voltadas 

a pesquisa (SANTOS; SAITO; LINE, 2008)  

Outra técnica utilizada, porém mais complexa, é a rugoscopia palatina, que consiste na 

análise das rugas do palato formadas na 3ª semana gestacional os quais permanecem 

inalteradas ao longo da vida, exceto em casos de trauma no palato. Essas rugas podem 

ser analisadas auxiliando no processo de identificação humana, no entanto a inspeção 

visual sem uso de aparelhos auxiliares se torna um desafio. Contudo, a rugoscopia 

palatina pode ser considerada um modelo de comparação confiável (ADISA; KOLUDE; 

OGUNRINDE, 2014).  

Outra técnica desenvolvida é a de avaliação de bandas no esmalte dentário através da 

biometria automatizada. O esmalte dental, um tecido mineralizado resistente a agressões 

de temperatura, possui bandas denominadas Hunter-Schreger (HSB), essas bandas 

apresentam variações em seu padrão caracterizando informações individuais que podem 

ser reconhecidas pela biometria automatizada. As bandas HSB funcionam como uma 

impressão dental, própria de cada indivíduo, permitindo a identificação humana pela 

Odontologia Forense (RAMENZONI; LINE, 2006).  

Com o estudo em questão notou-se que todas as técnicas são confiáveis e mesmo 

apresentando limitações são boas aliadas na identificação humana realizada pela 

Odontologia Forense, no entanto, para a aplicação de cada qual é necessária uma 

avaliação pertinente ao material que será analisado e a viabilidade do método escolhido 

para a situação em questão. Ainda é necessário garantir a aplicação da metodologia com 

mais vantagens. O exame a ser escolhido deve condizer com as condições do 

investigador levando em consideração custo, tempo e resultados (MIYAJIMA; 

DARUGE; DARUGE JUNIOR, 2001)  

 

Conclusão  

Esta revisão sistemática composta por vinte estudos demonstrou o uso dos prontuários 

odontológicos, radiografias, extração de DNA de células da polpa dentária e saliva, 

rugoscopia palatina e análise das bandas HSB do esmalte dental na identificação 

humana, bem como descreveu sua a importância, limitações e avanços.  
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RESUMO 

Soluções e métodos utilizados para desinfecção de moldes de hidrocolóide irreversível 

podem alterar a dimensão e qualidade da superfície dos moldes e dos modelos 

odontológicos. O objetivo deste estudo é avaliar a precisão dimensional de modelos de 

gesso tipo III (Diamante®) e tipo IV (Durone®) obtidos de moldes de hidrocoloide 

irreversível (Hydrogum®) desinfetados com hipoclorito de sódio 1% e ácido peracético 

0,2%, utilizando técnicas de desinfecção como imersão e nebulização. Moldes de 

hidrocoloide irreversível obtidos por um modelo mestre de aço inoxidável foram 

desinfetados (n=20/grupo): G1: Imersão com hipoclorito de sódio 1%; G2: Nebulização 

com hipoclorito de sódio 1%; G3: Imersão com ácido peracético 0,2%; G4: Nebulização 

com ácido peracético 0,2%; G5: Sem tratamento. Após desinfecção foram obtidos para 

cada grupo 20 modelos de gesso, tipo III (n=10) e tipo IV (n=10). Medidas lineares dos 

modelos foram obtidas com um paquímetro digital, a partir da distância externa entre os 

pilares.  Os dados foram avaliados com análise de variância (ANOVA) e Tukey, com 

nível de significância à 5%. Não houve diferença significativa nas medidas lineares dos 

modelos de gesso tipo III (G1: p= 0,999; G2: p=1,00; G3: p=1,00; G4: P=0.607) e tipo 

IV (G1: p= 1,00; G2: p=1,00; G3: p=0,158; G4: P=0,997) tratados com diferentes 

soluções desinfetantes e métodos de desinfecção quando comparados com o grupo 

controle. Conclui-se que o ácido peracético 0,2% e hipoclorito de sódio 1% não afetam 

a estabilidade dimensional dos modelos de gesso de tipo III e tipo IV, podendo ser uma 

alternativa na prática clínica. 

Palavras-chave: Biossegurança, Desinfecção, Precisão dimensional. 

 

INTRODUÇÃO 

Os hidrocoloides irreversíveis são rotineiramente utilizados na prática clínica 

odontológica, entretanto é um material crítico em termos de desinfecção (Casemiro et 

al., 2007a; Moura et al., 2012). Devido sua hidrofilia, há maior retenção de bactérias, e 

recomenda-se um menor tempo de contato com a solução desinfetante, a fim de prevenir 

alterações dimensionais e garantir a reprodução de detalhes no modelo de gesso (Al-

jabrah et al., 2007; Kotsiomiti et al., 2008; Moura et al., 2010a; Moura et al., 2010b). 
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As técnicas de desinfecção de moldes por imersão em soluções desinfetantes e por 

meio de sprays têm sido amplamente discutidas na literatura, pois apresentam resultados 

conflitantes do ponto de vista da precisão dimensional e da eficácia antimicrobiana 

(Rad, Ghaffari, Safavi, 2010). A desinfecção por nebulização ultrassônica da solução, 

objetiva proporcionar a penetração mais efetiva da substância desinfetante na superfície 

do molde e, assim, potencializar o efeito microbicida das soluções (Wu et al., 2008; 

Moura et al., 2010a; Moura et al., 2010b; Mendonça et al., 2013).  

Frente às evidências de que as soluções desinfetantes podem alterar a dimensão e a 

qualidade da superfície dos moldes de hidrocoloide irreversível, trazendo consequências 

aos modelos de gesso, o objetivo deste estudo é avaliar a precisão dimensional de 

modelos de gesso tipo III e tipo IV obtidos a partir de moldes de hidrocoloide 

irreversível desinfetados com hipoclorito de sódio 1% e ácido peracético 0,2%, por 

meio de 02 técnicas de desinfecção.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra foi de 20 modelos de gesso em cada grupo controle e experimental, 

obtido por meio de molde de hidrocoloide irreversível (HI), Hydrogum® (Zhermack, 

São Paulo, SP, Brasil), de um modelo mestre de aço inoxidável com dois pilares 

separados por um espaço protético. 

Como variável resposta foi avaliado a precisão dimensional de modelos de gesso 

tipo III Diamante® (Industria de gessos especiais LTDA, Araripina, PE, Brasil) e tipo 

IV Durone® (Dentsply, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), após desinfecção com Hipoclorito 

de sódio 1% (ASFER Indústria Química LTDA, São Paulo, SP, Brasil) e Ácido 

Peracético 0,2% (Rioquímica, São José do Rio Preto, SP, Brasil) em função das técnicas 

de nebulização e imersão. 

Moldes foram distribuídos nos seguintes grupos experimentais (n=20/grupo): 

G1: Imersão com hipoclorito de sódio 1%; G2: Nebulização com hipoclorito de sódio 

1%; G3: Imersão com ácido peracético 0,2%; G4: Nebulização com ácido peracético 

0,2%; G5: Sem tratamento. Após desinfecção foram obtidos para cada grupo 20 

modelos de gesso, tipo III (n=10) e tipo IV (n=10). 

 Todas as unidades amostrais dos grupos experimentais e controles foram 

mensuradas com paquímetro digital de resolução 0,01–150mm/.0005”.6” (Mitutoyo, 

Indústria Brasileira, São Paulo, Brasil), após 48 horas da obtenção dos modelos, 

utilizando-se a seguinte referência:  distância externa entre o topo dos pilares. Medidas 

lineares dos modelos foram obtidas com um paquímetro digital, a partir da distância 

externa entre os pilares.  Os dados foram avaliados com análise de variância (ANOVA) 

e Tukey, com nível de significância à 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As mensurações lineares dos modelos de gesso tipo III e IV obtidos por meio de 

moldes de hidrocolóide irreversível previamente desinfetado com soluções 

antimicrobianas (grupos experimentais) ou não tratados (grupo controle) foram 

descritos nas tabelas 1 e 2.  

TABELA 1. Estatística descritiva das distâncias externas entre os pilares dos grupos 

controle e experimentais vazados com gesso tipo III.  

Grupos  DP Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 
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Fonte: Pesquisa direta, Parnaíba, 2014. 

O método de desinfecção não alterou significativamente a precisão dimensional 

dos modelos de gesso tipo III e IV. Este resultado corrobora com o de Moura et al. 

(2010), que avaliaram as medidas lineares dos modelos de gesso tipo III e IV e a 

rugosidade superficial dos mesmos após desinfecção com vapor de hipoclorito de sódio 

a 5,25%. Os resultados mostraram que a nebulização da solução desinfetante não afetou 

a estabilidade dimensional e a rugosidade superficial em ambos os tipos de gesso. 

TABELA 2. Estatística descritiva das distâncias externas entre os pilares dos grupos 

controle e experimentais vazados com gesso tipo IV. 

Fonte: Pesquisa direta, Parnaíba, 2014. 

 Não houve diferença estatisticamente significativa nas medidas lineares dos 

modelos de gesso tipo III e tipo IV, tratados com diferentes métodos e soluções 

desinfetantes quando comparados ao grupo controle. 

Em 2007, Fracaro e colaboradores estudaram a influência da imersão em ácido 

peracético 0,2% sobre a reprodução de detalhes dos elastômeros e compatibilidade com 

o gesso. Os resultados deste estudo foram semelhantes a este, no qual todos os materiais 

de moldagem utilizados apresentaram efetiva reprodução de detalhes e compatibilidade 

com os modelos, demonstrando que a imersão com ácido peracético é uma alternativa 

viável na desinfeção de moldes de elastômero.  

TABELA 3. Comparação entre as médias ( ) da distância externa entre os pilares dos 

modelos de gesso tipo III do grupo controle e grupos experimentais.  

Grupo 1 (n =10) - Imersão com 

Hipoclorito de Sódio 1% 

25,8 0,039 25,73 25,86 

Grupo 2 (n =10) - Nebulização com 

Hipoclorito de Sódio 1% 

25,85 0,09 25,09 26,02 

Grupo 3 (n =10) – Imersão com Ácido 

Peracético 0,2% 

25,84 0,052 25,71 25,9 

Grupo 4 – Nebulização com Ácido 

Peracético 0,2% 

25,96 0,088 25,78 26,1 

Grupo 5 – (n =10) Sem tratamento 

(Controle) 

25,84 0,049 25,73 25,92 

Grupos  DP Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Grupo 1 (n =10) - Imersão com 

Hipoclorito de Sódio 1% 

25,83 0,02 25,82 25,88 

Grupo 2 (n =10) - Nebulização com 

Hipoclorito de Sódio 1% 

25,8 0,15

8 

25,51 26,95 

Grupo 3 (n =10) – Imersão com Ácido 

Peracético 0,2% 

26,09 0,29

9 

25,26 26,30 

Grupo 4 – Nebulização com Ácido 

Peracético 0,2% 

25,91 0,07

8 

25,72 25,97 

Grupo 5 – (n =10) Sem tratamento 

(Controle) 

25,83 0,06

4 

25,69 25,90 

Grupos             DP p 
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Fonte: Pesquisa direta, Parnaíba, 2014. 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença significativa pelo teste ANOVA 

post hoc Tuckey (p < 0,05). 

 

TABELA 4. Comparação entre as médias ( ) da distância externa entre os pilares dos 

modelos de gesso tipo IV do grupo controle e grupos experimentais.  

Fonte: Pesquisa direta, Parnaíba, 2014. 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença significativa pelo teste ANOVA 

post hoc Tuckey (p < 0,05). 

Neste estudo, os moldes desinfetados com ácido peracético 0,2% possibilitaram 

a obtenção de modelos odontológicos precisos quando comparado ao grupo controle, 

para ambos os tipos de gesso. Desta forma, o método de desinfecção não influenciou 

significativamente nas medidas lineares obtidas (Tabela 3 e 4). Este resultado corrobora 

com os estudos de Vasconcelos et al. (2012) onde a desinfecção com ácido peracético 

Controle 25,84a 0,049  

0,999 
Imersão com Hipoclorito de Sódio 1% 25,8a 0,039 

Controle 25,84a 0,049  

1,00 
Nebulização com Hipoclorito de Sódio 1% 25,85a 0,09 

Controle 25,84a 0,049  

1,00 
Imersão com Ácido Peracético 0,2% 25,84a 0,052 

Controle 25,84a 0,049  

0,607 
Nebulização com Ácido Peracético 0,2% 25,96a 0,088 

Grupos             DP    p 

Controle 25,83a 0,064  

1,00 
Imersão com Hipoclorito de Sódio 1% 25,83a 0,02 

Controle 

 

25,83a 0,064  

1,00 

Nebulização com Hipoclorito de Sódio 1% 25,8a 0,158 

Controle 

 

25,83a 0,064  

 0,158 

Imersão com Ácido Peracético 0,2% 26,09a 0,299 

Controle  

 

25,83a 0,064  

0,997 

Nebulização com Ácido Peracético 0,2% 25,91 a 0,078 
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0,2% e hipoclorito de sódio 1% não interferiu negativamente na estabilidade 

dimensional das moldagens obtidas.  

CONCLUSÃO 

Considerando as limitações deste estudo, conclui-se que o ácido peracético 0,2% 

e o hipoclorito de sódio 1% não afetam a estabilidade dimensional dos modelos de 

gesso de tipo III e tipo IV, sendo considerado como uma alternativa nas práticas clínicas 

para desinfecções de moldes de hidrocoloides irreversíveis. 
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Resumo  

 

A dor orofacial é um distúrbio que atinge uma parcela considerável da população 

variando entre sintomas brandos e complexos podendo estes ser identificados com 

maior facilidade. A dor orofacial atinge principalmente a articulação 

temporomandibular causando limitações na fala e problemas digestórios. Por sua vez, a 

laserterapia se mostra um tratamento eficaz, não invasivo e de baixo custo que vem 

sendo aplicado à dor orofacial. O objetivo deste trabalho foi avaliar, segundo achados 

na literatura, a eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento da dor orofacial e a 

real atuação do mesmo, avaliando suas propriedades na diminuição da dor e no 

abrandamento dos sintomas das desordens temporomandibulares. Para isso uma 

pesquisa sistemática em diferentes bases de dados para artigos publicados anteriormente 

a 20 de outubro de 2015 foi realizada por dois investigadores independentes. Os estudos 

foram analisados com posterior extração de dados. Como resultado, quatro trouxeram a 

clara relação entre laserterapia no tratamento das desordens temporomandibulares em 

humanos. Foram observados contradições sobre a eficácia do laser no tratamento da dor, 

pois alguns estudos afirmam que o laser apresenta eficácia limitada na redução da dor 

em pacientes com DTM. Em conclusão esta revisão sistemática composta por quatro 

estudos em 129 pacientes sugere que uso do laser contribui para a redução da 

sintomatologia dolorosa do paciente após a aplicação, por seu efeito analgésico, além do 

aumento da mobilidade mandibular e amplitude de abertura bucal, bem como na 

diminuição de ruídos articulares.  

 

Palavras-chave: Articulação temporomandibular. Lasers. Dor orofacial.  

 

Introdução  

A utilização do laser de baixa intensidade (LBI) vem mostrando bastante eficácia no 

tratamento de diversas desordens como na redução de edemas, no tratamento da dor e 

inflamações. As ações anti-inflamatórias e de prevenção de edema dos lasers são 

exercidas mediante a aceleração da microcirculação, originando alterações na pressão 

hidrostática capilar (CARVALHO et al., 2012). O LBI não causa lise celular. Atua pelo 

aumento do metabolismo, proliferação e maturação celular, aumento da quantidade de 

tecido de granulação e diminuição dos mediadores inflamatórios, induzindo o processo 

de cicatrização (SILVA et al., 2007).  

mailto:rayanacardoso96@gmail.com
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Tem efeito anestésico, pois age como fator estabilizador de membrana em repouso nas 

terminações nervosas o que dificulta a transmissão do estimulo dolorosos, sendo tal 

efeito perceptível minutos após a aplicação. O LBI é uma radiação situada na porção 

visível do espectro das ondas eletromagnéticas entre o infravermelho e o ultravioleta, 

com comprimento de onda dependente do tipo de substância estimulada (ANDRADE et 

al., 2008).  

O LBI vem sendo utilizado no tratamento de desordens temporomandibulares (DTM’s) 

com foco na dor orofacial. Esta por sua vez, inclui condições de dor nos tecidos duros e 

moles da cabeça, pescoço e regiões intrabucais (CARVALHO et al., 2012). Geralmente 

os pacientes com DTM apresentam sinais como: cefaleia, dores musculoesqueléticas, 

dor de ouvido, desvio da mandíbula para um dos lados durante a abertura e fechamento, 

espasmos musculares, dificuldade de movimentação articular (CATÃO et al., 2013). 

Devido ao incomodo e a dor, os pacientes apresentam rigidez facial caracterizado por 

baixa amplitude de abertura bucal (CARVALHO et al., 2012).  

Visto tal modalidade terapêutica, o objetivo desse trabalho foi avaliar segundo achados 

na literatura a eficácia do laser de baixa intensidade no tratamento da dor orofacial e a 

real atuação do mesmo, avaliando suas propriedades na diminuição da dor e no 

abrandamento dos sintomas das desordens temporomandibulares.  

 

Metodologia  

Estratégia de busca  

Uma busca sistemática nas bases de dados médicas e científicas Google Scholar, 

Medline e Pubmed foi feita para estudos publicados anteriormente a 20 de outubro de 

2015. Dois investigadores independentes realizaram a pesquisa sistemática utilizando os 

descritores específicos: laserterapia ou laser de baixa intensidade”, “disfunções 

temporomandibulares”, “temporomandibular laser therapy” ou “ ATM laser treatment”. 

Não houve restrição de linguagem na coleta dos estudos.  

Critérios de inclusão  

Estudos que avaliassem a associação do laser de baixa intensidade no tratamento das 

disfunções temporomandibulares com foco na dor orofacil e que trouxessem 

informações suficientes foram inclusos na análise.  

Coleta dos dados  

Três investigadores devidamente calibrados revisaram todos os resumos e trabalhos 

completos para coleta de dados seguindo formulário padronizado que compuseram os 

resultados da pesquisa.  

 

Resultados e discussão  

Baseado na estratégia de pesquisa encontrou-se nas bases de dados quatro estudos no 

intervalo de 2008 a 2015 com 129 pacientes com desordem temporomandibular os quais 

abordaram a clara aplicabilidade da laserterapia no tratamento da dor orofacial 

(CATÃO et al., 2013; FRARE; NICOLAU, 2008; SANCAKLI et al., 2015; SANTOS et 

al., 2010).  

A laserterapia vem sendo estudada no tratamento de DTM’s, como dores articulares, 

nevralgias e parestesias (CATÃO et al., 2013). Dentre suas formas mais utilizadas, 

estão os lasers que utilizam o Arseneto de Gálio (AsGa) e o Arseneto de Gálio e 

Alumínio (AsGaAl) (ASSIS et al., 2012; FRARE; NICOLAU, 2008) com resultados 

favoráveis devido seu poder de penetração ser relativamente alto, atingindo estruturas 

mais profundas.  
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A principal justificativa do uso do LBI nas DTM’s é seu efeito analgésico, fato 

observado na maioria dos estudos encontrados na literatura (CATÃO et al., 2013).  

Sinais e sintomas comuns da DTM são os ruídos, a limitada capacidade de abertura da 

articulação, os desvios nos padrões de movimentos da mandíbula e dos músculos 

mastigatórios e dor orofacial (FRARE; NICOLAU, 2008). É ressaltada que apesar da 

laserterapia reduzir a dor dos indivíduos pesquisados, nos casos de dor muscular, havia 

recidiva em curto período à intensidade de dor inicial, entretanto, em dores articulares 

havia redução significativa. Para a avaliação da intensidade da dor foi utilizada a escala 

visual analógica (EVA) em todos os estudos selecionados.  

Em análise da sintomatologia das DTM’s, o ruído articular mais prevalente foi o 

estalido, entretanto após a laserterapia observou-se uma diminuição desse ruído. A 

eficácia da laserterapia também foi avaliada através da medição das amplitudes dos 

movimentos de abertura máxima de boca, em lateralidade esquerda e direita (SANTOS 

et al., 2010). A média de amplitude do movimento de abertura de boca inicial dos 

voluntários da pesquisa foi de 41 mm, enquanto que a final, medida uma semana após a 

aplicação para a reavaliação, foi de 42,28 mm, o que representou uma melhora 

significativa de 1,28mm (3,12%) (P = 0,04) Já a média de lateralidade direita inicial e 

final foram respectivamente 7,44mm e 7,6mm, enquanto as do lado esquerdo 7,12mm e 

7,88mm (P<0,05).  

Observou-se nas pesquisas contradições quanto à eficácia do LBI na atuação direta na 

redução da dor, onde ocorre a sugestão de sua ação anti-inflamatória ser responsável 

pela redução da inflamação e consequente diminuição da dor. Contudo, resultados de 

uma metanálise afirmam esta redução ser temporária, não sendo utilizado a laserterapia 

como medida terapêutica conclusiva (CHEN et al., 2015).  

Com base nos trabalhos analisados notou-se uma incidência maior de DTMs em 

mulheres, embora a diferença em prevalência de DTM entre os gêneros não seja 

entendida uma possível explicação para esse caso estaria no fato de que mulheres 

apresentam menores valores de força muscular sob fadiga que os homens, além das 

concentrações plasmáticas dos principais hormônios anabólicos (testosterona, GH e 

IGF-1), em repouso ou após esforço intenso, são bastante distintas entre homens e 

mulheres (CATÃO et al., 2013).  

 

Conclusão  

Em conclusão esta revisão sistemática composta por quatro estudos em 129 pacientes 

sugere que uso do laser contribui para a redução da sintomatologia dolorosa do paciente 

após a aplicação, por seu efeito analgésico. Além do aumento da mobilidade mandibular 

e aumento da amplitude de abertura bucal. O laser também contribuiu para diminuição 

dos ruídos articulares. No entanto é necessário que ocorra mais estudos para ter uma 

análise mais detalhada da atuação direta do laser no tratamento da dor orofacial.  
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RESUMO 

Introdução: A Técnica Restauradora Atraumática (ART) é um tratamento alternativo 

para cárie baseado na máxima preservação dentária. O material restaurador eleito para 

ART é o cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta viscosidade, formulado 

especialmente para essa técnica. Trata-se de um material mais viscoso e com melhores 

propriedades mecânicas. Devido ao alto custo do material importado, foram lançados 

CIVs nacionais para serem utilizados em ART, mas apresentaram propriedades 

mecânicas inferiores. Objetivo: Avaliar se a alteração na proporção pó/líquido do 

cimento nacional proporciona melhorias em suas propriedades mecânicas, 

aproximando-o das características do cimento importado. Material e método: Foram 

confeccionados 30 corpos-de-prova, divididos igualmente entre três grupos (G1= Vitro 

Molar com proporção pó/líquido conforme orientações do fabricante (1:1); G2= Vitro 

Molar com proporção pó/líquido aumentada em 50 % e G3= Fugi IX, conforme 

orientações do fabricante), sendo submetidos ao ensaio mecânico de resistência à flexão 

de três pontos. Uma carga foi aplicada no centro até a ruptura dos corpos-de-prova. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey, com nível de 

significância de 95%. Resultado: Os resultados médios obtidos para força máxima 

foram: G1: 3,57; G2: 4,54 e G3: 6,32. Houve diferença estatística entre os grupos G1 e 

G3. O grupo G2 apresentou semelhança estatística quando comparado aos demais 

grupos. Conclusão: O Vitro Molar com proporção pó/líquido alterada apresentou 

resultado estatisticamente semelhante ao Fuji IX. Verificou-se que a alteração na 

proporção pó/líquido melhorou a propriedade mecânica de resistência à flexão. 

Descritores: Cimentos de ionômeros de vidro; propriedades físicas; tratamento 

odontológico restaurador atraumático. 

 

INTRODUÇÃO 

Para concretizar os atuais princípios restauradores, pautados na preservação da 

estrutura dentária, novas técnicas e materiais com características diversas se tornaram 

necessárias (FRENCKEN et al,2012). Dessa mentalidade de intervenção mínima 

nasceu, em meados dos anos 80, a Técnica Restauradora Atraumática (ART – do inglês 

Atraumatic Restorative Treatment). Refere-se a um tratamento alternativo para a cárie 

dentária, desenvolvido pelo Dr. Jo E. Frencken, em um programa de atenção à saúde 

bucal implantado na Tanzânia. Surgiu da necessidade de se encontrar um método de 

inibição do processo carioso e preservação dos dentes cariados, em pessoas de todas as 
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idades, de comunidades carentes, onde a exodontia era o único tratamento oferecido 

FRENCKEN, HOLMGREN,2001). 

A ART dispensa o uso de anestesia e equipamentos sofisticados, além de causar 

pouco desconforto para o paciente quando comparada às técnicas restauradoras 

convencionais (FRENCKEN et al, 2012). Dessa forma, a ART apresenta o custo 

operacional baixo, sendo um excelente recurso para ampliação de acesso a tratamento, 

pois pode oferecer melhorias na saúde bucal a um amplo número de pacientes, 

especialmente às populações carentes, além de ser apropriada para uso em escolas, casas 

de idosos e residências particulares (FRENCKEN et al,2012;FRENCKEN, 2009; 

CARVALHO et al, 2009; KALF-SCHOLTE, et al,2003) 

Originalmente a ART indica, além do uso de instrumentos manuais, a aplicação 

de cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade para selamento de cavidades 

oclusais com profundidade média ou rasa (CARVALHO et al, 2009). Nesse contexto, o 

cimento de ionômero de vidro (CIV) é um material em destaque na Odontologia atual, 

sendo eleito como material restaurador para a ART, pois acrescenta propriedades físicas 

e biológicas favoráveis, que não eram obtidas com outros materiais (MOUNT, 1998). 

O cimento de ionômero de vidro foi introduzido na Odontologia há mais de 40 

anos (SIDHU, 2011). Com diversas formulações, o CIV pode ser: convencional, anidro, 

reforçado com partículas metálicas, modificados por resina ou de alta viscosidade 

(VIEIRA, 2006). Dentre tais modalidades, o ionômero de alta viscosidade apresenta as 

melhores propriedades mecânicas, sendo desenvolvido especialmente para utilização em 

ARTs (BONIFÁCIO, JAGER, KLEVERLAAN, 2013). No entanto, apesar das diversas 

características benéficas dos CIVs, como biocompatibilidade, ação anticariogênica 

(devido à libertação de flúor) e aderência à estrutura dental, eles apresentam algumas 

desvantagens, como fragilidade e resistência mecânica inferior. Assim, em que pese a 

evolução dos CIVs, a pouca resistência e dureza ainda são grandes problemas 

(MOSHAVERINIA,2008). 

No Brasil, devido alto custo do material importado, foram desenvolvidos CIVs 

alternativos para serem utilizados em ART, mas esses cimentos apresentaram 

propriedades mecânicas pouco satisfatórias, e alta fluidez, que dificulta a inserção do 

material na cavidade a ser restaurada (REIS, LOGUERCIO, 2009) necessitando de 

aperfeiçoamento do produto para aumentar a sobrevida da ART realizada pelo sistema 

público de saúde. O objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência à flexão do cimento 

de ionômero de vidro Vitro Molar aumentando a proporção pó/líquido do material 

restaurador, a fim de aumentar sua viscosidade, comparando com a proporção indicada 

pelo fabricante e com o cimento Fuji IX já consagrado para a técnica ART. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa do tipo experimental quantitativa. Os materiais 

restauradores testados nesse estudo foram o cimento de ionômero de vidro restaurador 

Vitro Molar (DFL Indústria e Comércio AS, Rio de Janeiro - Brasil) e Fuji IX, 

comercializado no Brasil como Gold Label 9 (GC Corporation, Tóquio - Japão). Foram 

preparados 30 corpos-de-prova divididos em três grupos. A confecção dos corpos-de-

prova obedeceu as normatizações ISO (International Organization for Standardization, 
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4049); para isso foi utilizada uma matriz bipartida de teflon produzindo um corpo-de-

prova de dimensões de 25 mm de comprimento, 2 mm de largura e 2 mm de altura. 

O Grupo 1 (G1) foi formado por 10 corpos-de-prova preparados com cimento 

Vitro Molar, seguindo as recomendações do fabricante que orienta proporção de 1 

medida de pó para 1 gota de líquido. A manipulação do material foi realizada com 

auxílio de espátula de manipulação e placa de vidro por 45 segundos. O pó foi agregado 

ao líquido em duas etapas, sendo a segunda após a completa homogeneização da 

primeira. O material restaurador foi aplicado com auxílio de uma espátula de 

manipulação em incremento único no interior da matriz que, por sua vez, esteve 

interposta entre tira de poliéster (Quimidrol, Santa Catarina – Brasil) e lâminas de vidro 

durante 10 minutos. O posicionamento dessas lâminas e matriz teve como objetivo a 

eliminação de excessos e planificação da superfície. 

Os 10 corpos-de-prova do Grupo 2 (G2) foram confeccionados da mesma forma 

que o G1, utilizando uma proporção de 3 medidas de pó para duas gotas de líquido, que 

representou um incremento de 50% de pó em relação ao grupo 1, a fim de aumentar a 

viscosidade do material restaurador. O Grupo 3 (G3) foi composto de 10 amostras 

preparadas da mesma forma que o G1, mas utilizando o cimento de Iônomero de Vidro 

Fuji IX. Os excessos de material nos cantos das amostras foram removidos com uma 

lâmina de bisturi Nº 15 e, em seguida, os corpos-de-prova foram armazenados 

individualmente em solução oleosa (Vaselina Líquida, Merck Brasil S.A., São Paulo) a 

37 ± 1° C. 

Após o período de sete dias, as amostras foram submetidas ao ensaio mecânico 

de resistência à flexão de três pontos (ISO 4049/2000). Estas foram posicionadas sobre 

um dispositivo acoplado à Máquina universal de Ensaios Emic DL30000N (Paraná - 

Brasil), no qual os pontos de apoio foram formados por dois cilindros com 1,6 mm de 

diâmetro, localizados paralelamente à distância de 20 mm entre seus centros. O terceiro 

ponto, responsável pela aplicação da carga, foi centralizado e paralelo aos demais. Uma 

carga crescente a partir de zero, com uma velocidade constante de 01 mm/min foi 

aplicada no centro até a ruptura do corpo-de-prova. O valor da resistência à flexão foi 

expresso em Mpa. 

Após a coleta, os dados foram tabulados e analisados no software estatístico 

SPSS® para Windows, versão 20.0 (SPSS Inc., Chicago - USA). Utilizou-se a análise 

univariada através da estatística descritiva para apresentar os dados por meio de médias, 

intervalos de confiança, desvio padrão, erro padrão, mínimos e máximos. A priori, 

verificou-se a normalidade das variáveis através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para 

comparar os grupos utilizou-se a Análise de Variância (ANOVA) e pós-teste de Tukey 

para verificar qual grupo difere. O nível de significância adotado foi de 95% e a análise 

estatística foi considerada significante quando p<0,05. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados do ensaio de resistência à flexão de três pontos são apresentados na 

Tabela 1. Foi observado que o G3 (Fuji IX) apresentou maiores valores de resistência 

flexural que os demais materiais testados quando submetidos à aplicação da carga. 

Além disso, diferiu significativamente do G1 (Vitro Molar, proporção 1/1), obtendo p = 

0,011. O grupo G2 (Vitro Molar, proporção alterada), por sua vez, embora tenha 
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apresentado valores médios superiores ao G1, não diferiu estatisticamente de G1 e G3 

(p = 0,513 e p = 0,124, respectivamente). 

 

DISCUSSÃO  

 

O cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade foi desenvolvido 

objetivando melhorar as propriedades mecânicas. Este material apresenta partículas de 

pó de menores dimensões, tornando-o mais denso que o CIV convencional, o que 

facilita sua inserção na cavidade. O fugi IX e o Vitro Molar são marcas comerciais 

desse tipo de cimento (REIS, LOGUERCIO, 2009) . A composição do Vitro Molar, de 

acordo com o fabricante, contém no pó: Óxido de Ferro, Silicato de Flúor Bário, 

Alumínio e Ácido Poliacrílico. Dentre tais componentes, estes três últimos são 

responsáveis por conferir resistência ao CIV(REIS, LOGUERCIO, 2009; 

FRANKENBERGER, SINDEL, KRÄMER,1997; PHILLIPS,2015).  

O CIV apresenta bastante sensibilidade a modificações na dosagem e técnica de 

manipulação, portanto as recomendações do fabricante devem ser seguidas para que 

sejam asseguradas as propriedades esperadas (FRAGNAN,2011). Entretanto, alterações 

nas proporções podem resultar na obtenção de características mais vantajosas para 

determinados usos clínicos. Nesse contexto, Guggenberger et al(1998) entenderam 

haver três modos de melhoramento das propriedades físicas do ionômero, quais sejam: 

adição de ácido poliacrílico no pó, redução do tamanho das partículas de vidro e 

distribuição mais heterogênea dessas partículas, permitindo assim maior incorporação 

de carga, aumento da proporção pó/líquido e aceleração da reação de presa 

(FRANKENBERGER, SINDEL, KRÄMER,1997; GUGGENBERGER et al,1998).  

A alteração da proporção pó/líquido, como usada no ensaio deste trabalho, 

interferiu diretamente nas propriedades do material. Quando foi aumentada, o CIV da 

marca Vitro Molar se tornou mais viscoso, facilitando a inserção na matriz. Porém, a 

mudança na viscosidade ocasionou maior dificuldade na espatulação do material, 

exigindo maior agilidade do operador. Entretanto, esse aumento de tempo não 

ultrapassou o tempo de espatulação máximo que, segundo Anusavice, Phillips (2015), 

não deve transpor o período de 45 a 60 segundos.  

A resistência de um material à flexão corresponde à sua capacidade de resistir ao 

dobramento. Esse tipo de tensão é bastante comum na cavidade bucal, principalmente 

quando o paciente é portador de próteses fixas (REIS, LOGUERCIO, 2009). Constatou-

se, através do ensaio de resistência à flexão de três pontos, que o grupo G2 (Vitro Molar 

com proporção pó/líquido alterada) não apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação aos demais grupos. No entanto, exibiu maior média de 

resistência que o grupo G1 (Vitro Molar), o que corrobora os achados de Cefaly et 

al(2003), que perceberam um incremento nas propriedades mecânicas do CIV, com o 

aumento da proporção pó/líquido.  
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O resultado do trabalho condiz com dados encontrados na literatura de Bonifácio 

et al.(2009), em que o Fuji IX (G3) apresentou melhores resultados nos teste de 

resistência à compressão, dureza e resistência à flexão, quando comparado com CIV 

Vitro Molar (G1). As propriedades mecânicas do Fugi IX em relação ao Vitro Molar 

também foram observadas por Bresciani et al.(2004), que os testaram quanto à 

resistência à compressão e à tração diametral, em três intervalos de tempo: 1 hora, 24 

horas e 7 dias. Neste trabalho verificou-se diferença estatisticamente significante entre 

Vitro Molar e Fuji IX, no parâmetro resistência à compressão, no intervalo de 1 hora.  

Considerando que o aumento da proporção pó/líquido do Vitro Molar (G2) 

resultou em semelhança estatística em relação ao G3 (Fuji IX), pode-se entender que, de 

fato, a alteração na proporção pó/líquido melhorou a resistência a flexão do Vitro 

Molar. Possivelmente, atribui-se isso ao aumento da viscosidade, pela adição do 

Silicato, Alumínio e Ácido Poliacrílico, que são componentes responsáveis pela 

resistência do material.  

Para que se possa indicar essa alteração de técnica são necessários estudos 

complementares tais como rugosidade superficial, tração diametral, resistência à tração 

e resistência de união à dentina.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

A alteração na proporção pó/líquido do cimento de ionômero de vidro Vitro 

Molar aumentou sua média de resistência à flexão, embora não tenha sido detectada 

diferença estatisticamente significante.  

O CIV Vitro Molar, com proporção alterada pó/líquido (G2), não apresentou 

diferença estatisticamente significante em comparação ao Fuji IX (G3), apesar de ter 

apresentado valores médios inferiores ao desse cimento.  
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Resumo 

Pacientes infectados pelo HIV apresentam maior susceptibilidade ao 

desenvolvimento de doenças devido ao comprometimento do sistema imunológico. 

Dentre as alterações bucais mais frequentes em crianças infectadas pelo HIV, estão as 

lesões em tecidos moles e cárie dentária. O objetivo do estudo caso-controle foi avaliar 

a saúde bucal de crianças e adolescentes infectados pelo HIV. O grupo caso foi 

composto por população censitária de pacientes na faixa etária de 3 a 14 anos atendidos 

em hospital de referência para doenças infecto-contagiosas no município de Teresina 

(Piauí), no período de Dezembro de 2014 a Junho de 2015. O grupo controle foi 

constituído por número igual de pacientes saudáveis, pareados quanto à idade, gênero, 

condições sócio-econômico-demográficas. Foi aplicado questionário sócio-econômico-

demográfico aos responsáveis e as crianças e adolescentes foram submetidos a exame 

clínico para avaliação de cárie (ceo-d, CPO-d e ICDAS) e diagnóstico de lesões em 

tecidos moles. Contagem de células CD4 de pacientes HIV foi obtida por meio de 

consulta aos prontuários. Foram realizados testes Qui-Quadrado de Pearson e Mann 

Whitney, intervalo de confiança de 95% e significância α=5%. Pacientes HIV positivo 

apresentaram maior experiência de cárie que pacientes saudáveis (ρ=0,011) com CPO-d 

e ceo-d médios equivalentes a 2,66 e 5,92. Das 34 crianças/adolescentes HIV positivo 

examinados, 5(10,7%) apresentaram uma ou mais manifestações orais de tecidos moles. 

Pacientes HIV positivo com contagem de células CD4≤500 apresentaram maior 

ocorrência de lesões em mucosa bucal (ρ=0,042). Pacientes HIV positivos apresentaram 

sáude bucal inferior aos indíviduos saudáveis. 

Descritores: Saúde bucal, Manifestações bucais, HIV, Criança 

 

Introdução 

Pacientes infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) apresentam 

maior susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças devido ao comprometimento do 

sistema imunológico (BOSCO e BIRMAN, 2002). Nesses indivíduos, ocorre rápida 

progressão do processo infeccioso e o acometimento por doenças oportunistas, 

incluindo lesões de tecidos bucais (JOSE et al., 2013). 

Dentre as alterações bucais mais frequentes em crianças infectadas pelo HIV 

estão cárie dentária (ROVARIS et al., 2014; RIBEIRO et al., 2013). A presença de 
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lesões cariosas cavitadas ou focos infecciosos são condições indesejáveis, especialmente 

durante o tratamento em virtude de dificultar a alimentação, causar desconforto e 

interferir na autoestima e qualidade de vida em pacientes imunodeprimidos 

(MACHADO et al., 2008; ROVARIS et al., 2014). 

O objetivo deste estudo foi avaliar a saúde bucal de crianças e adolescentes 

infectados pelo HIV em tratamento com antirretroviral. 

 

Metodologia 

Trata-se de estudo caso-controle com população censitária de pacientes HIV 

positivos na faixa etária de 3 a 14 anos frequentadora do ambulatório de referência no 

município de Teresina- Piauí. A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a junho 

de 2015. O grupo controle foi constituído por número igual de pacientes saudáveis, 

pareados quanto à idade, gênero, condições sócio-econômico-demográficas. A pesquisa 

foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (Parecer 

920.287). 

A coleta de dados foi realizada em três momentos: aplicação de questionários 

aos pais ou responsáveis, exame clínico bucal e consulta aos prontuários médicos. O 

questionário abordou aspectos sócio-econômico-demográficos e relacionados à dieta, 

higiene bucal e outros hábitos bucais dos pacientes. 

As crianças/adolescentes foram examinados em consultório odontológico 

convencional por uma cirurgiã-dentista treinada e calibrada (Valor do índice kappa 

para=0,875), utilizando espelho bucal plano, sonda exploradora número 5, sonda 

periodontal da OMS, sob iluminação artificial de refletor e com dentes limpos e secos. 

Foram determinados os índices ceo-d, CPO-D, ICDAS (Sistema Internacional de 

Avaliação e Detecção de Cárie) e diagnóstico de lesões em tecidos moles bucais. 

Consulta aos prontuários médicos foi realizada para a obtenção de dados como 

contagem de células CD4 e adesão à terapia. 

Antes da calibração, foi realizado estudo piloto com 10 crianças/adolescentes 

frequentadoras da Clínica Infantil da UFPI para avaliação da metodologia proposta. 

Nenhuma alteração foi necessária. 

Os dados foram analisados no Programa SPSS® para Windows, versão 20.0. 

Análise descritiva dos dados através de frequências, média, desvio-padrão foi realizada. 

Teste Qui-quadrado de Pearson ( ²) para determinar a associação entre as variáveis 

independentes e dependentes relativas à saúde bucal. 

 

Resultado e Discussão 

A população foi constituída por 47 pacientes com idade média de 8,64 anos de 

ambos os sexos e número igual de pacientes formou o grupo controle. 

Crianças infectadas pelo HIV apresentam saúde bucal pior quando comparadas 

às crianças saudáveis (NITTAYANANTA et al., 2010, RIBEIRO et al., 2013). Nesse 

estudo, pacientes HIV positivo apresentaram maior experiência de cárie que pacientes 

saudáveis (ρ=0,011) com CPO-D e ceo-d médios equivalentes a 2,66 e 5,92 

respectivamente. Fatores como dieta rica em carboidratos, baixa imunidade, fluxo 

salivar reduzido e hábitos de higiene bucal deficientes são comuns nesses pacientes e 
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podem justificar a alta frequência de lesões cariosas (MACHADO et al., 2008; 

BUCZYNSKI et al., 2008). 

 

 

A ingestão de alimentos açucarados é reconhecidamente o maior fator de risco 

para desenvolvimento de lesões cariosas (BRADSHAW e LYNCH, 2013, Sheiham, 

James 2015), essa afirmação foi verificada no presente estudo quando houve associação 

significativa entre e presença de cárie e ingestão de guloseimas entre as refeições 

(p<0,013) (Tabela 1). Em pacientes HIV-positivo, essa condição é intensificada pelo 

consumo de antirretrovirais na forma líquida e esses medicamentos, como a Zidovudina, 

apresentam sacarose na composição além de diminuirem o fluxo salivar 

(RWENYONYI et al., 2011). Nos pacientes do grupo controle não foi encontrada 

associação entre ingestão de guloseimas e cárie (p=0,618). 

Das 34 crianças/adolescentes HIV positivo examinados, 5(10,7%) apresentaram 

uma ou mais manifestações orais de tecidos moles. As lesões bucais observadas nos 

pacientes examinados foram candidíase, eritema linear gengival, herpes simples e 

pigmentação. Os tipos de manifestações bucais encontradas foram consistentes com 

outros estudos, demonstrando que lesões como candidíase e eritema gengival linear são 

frequentes nesses pacientes (GONÇALVES et al. 2013, SUBRAMANIAM et al., 2015). 

Nenhuma criança do grupo caso apresentou lesões em tecidos moles. 

Estudos demonstram que o estado imunológico individual também pode estar 

envolvido no desenvolvimento de lesões em mucosa bucal (JOSE et al., 2013, 

RIBEIRO et al, 2013). Nesse estudo, foi observada associação significativa entre 

número de células CD4≤500 e presença de lesões em tecidos moles bucais (ρ=0,042). 

Pacientes com maior comprometimento do sistema imunológico apresentam 

aumento da frequência de manifestações bucais (MOSAM et al., 2013). 

 

Conclusão 

Crianças/adolescentes infectadas pelo HIV apresentam saúde bucal mais 

deficiente comparada a de pacientes saudáveis. 

Apoio: Programa de Pós-Graduação em Odontologia UFPI 
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Resumo:  

 

O reparo de lesões ósseas é um grande problema enfrentado nas ciências médicas, 

devido à dificuldade de regeneração quando os defeitos ósseos atingem um limite 

crítico. Neste contexto, várias pesquisas e tecnologias tem sido desenvolvidas em busca 

de novas alternativas para substitutos ósseos. Os biopolímeros tem sido amplamente 

utilizados e são sintetizados a partir de extratos de outros seres vivos, no caso dos 

polímeros uretanos, do óleo vegetal. A estudo tem como objetivo comparar a influência 

do polímero de buriti ao de mamona, um produto já comercializado, para o 

desenvolvimento de novos biomateriais. Nesta pesquisa empregou-se 

experimentalmente o polímero de buriti e mamona, como enxerto, para preenchimento 

de defeitos críticos em calvárias de ratos. Foram utilizados 18 ratos divididos em três 

grupos, submetidos a procedimento cirúrgico no qual se realizou, na calvária de cada 

animal, um defeito crítico de 8 mm de diâmetro com broca trefina. O grupo C (controle) 

teve os defeitos cirúrgicos preenchidos apenas com coágulo sanguíneo, o grupo B, os 

defeitos cirúrgicos foram preenchidos com polímero de buriti e grupo M utilizou-se 

polímero de mamona para preenchimento dos defeitos. Os animais foram eutanasiados 

120 dias após os procedimentos cirúrgicos e a região operada foi submetida à 

processamento tecidual e análise histológica e morfométrica. Os resultados obtidos 

demonstraram um grande potencial do polímero de buriti como substituto ósseo, 

apresentando propriedades que sugerem maior deposição óssea que às do polímero de 

mamona e ambos se mostraram superiores ao controle reparado com coágulo sanguíneo.  

Palavras-chave: reparação óssea, óleo de rícino, mauritia flexuosa, materiais 

biocompatíveis  

 

Introdução:  

 

Em condições adequadas, o tecido ósseo fraturado pode ser reconstituído, quase que 

identicamente à sua forma original, pois diferente de outros tecidos que se reparam pela 

formação de tecido fibroso, ele tem um alto poder de regeneração e adaptação. Porém, 

falhas ósseas de grandes dimensões ainda são um problema para a medicina e a 

odontologia, que se deixadas ao seu livre curso não conseguiriam regenerar-se ou 

demorariam muito e de forma incompleta. Os materiais auxiliares da regeneração óssea 

mailto:vicentecdaj@gmail.com
mailto:vicentecdaj@gmail.com
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podem ser divididos entre os materiais de osteossíntese e materiais de preenchimento. O 

titânio é hoje o principal material utilizado para a osteossíntese, seja para a redução e 

imobilização de fraturas ou substituição de porções do osso perdido, devido à sua 

osteointegração e por raramente gerar reações no organismo. Os materiais de 

preenchimento, substitutos ósseos, precisam ter outras propriedades. As propriedades de 

um enxerto ósseo ideal são; A Osteogênese, que é a neoformação óssea a partir de 

células osteoprogenitoras vivas e células mesenquimais indiferenciadas oriundas do 

enxerto ou do hospedeiro. A osteoindução, que ocorre quando há exposição de células 

mesenquimais indiferenciadas e células osteoprogenitoras à moléculas do enxerto, e 

estas células são induzidas a se diferenciarem em osteoclastos. E a osteocondução, o 

processo no qual o enxerto vai funcionar como um esqueleto para que seja possível o 

crescimento tecidual através da migração interna de elementos celulares e infiltração 

vascular. (AMARAL, 2013). Os materiais de preenchimento por sua vez podem ser 

divididos ente os biológicos; autógenos, homólogos ou heterógenos, e os materiais 

aloplásticos. Os implantes aloplásticos, são sintéticos e produzidos para possuírem 

características semelhantes ao tecido que substituirão, podem ser inteiramente sintéticos 

ou produzidos a partir de substancias derivadas de outros seres vivos, como o foco da 

pesquisa, os biopolímeros derivados de óleos vegetais de mamona e buriti. O polímero 

de mamona é um produto natural, não sujeito a rejeição e serve como uma espécie de 

“ponte” entre os fragmentos ósseos adjacentes. Sintetizado através de uma reação 

chamada de “polimerização uretana” a qual o óleo da mamona é submetido. Foi 

desenvolvido pela equipe do Dr. Gilberto Chiérice da Universidade de São Paulo, 

campus de São Carlos, possui trinta anos de pesquisas relacionadas e é comercializado. 

Ele possui excelentes propriedades biológicas e estabilidade química, com aplicações 

em neurocirurgias, cirurgias ortopédicas, otorrinolaringologia e odontologia. Na busca 

por novas tecnologias de biomateriais, surge o polímero de buriti, derivado do fruto de 

uma árvore da flora nacional, com diversas propriedades singulares como alta 

concentração de vitaminas e carotenos. Na cultura popular, além da alimentação, o fruto 

é utilizado para fins medicinais, porém a literatura carece de pesquisas a respeito da sua 

utilização para este meio. O polímero também é obtido através da polimerização uretana 

e possui propriedades semelhantes ao polímero de mamona. O estudo busca comparar a 

influência do polímero de buriti à do polímero de mamona, que já foi melhor explorado 

na literatura e pesquisas cientificas, comparando a parte histológica e morfométrica, 

para o posterior desenvolvimento de materiais utilizados nas ciências médicas, em 

especial nas cirurgias ósseas.  

 

Metodologia:  

 

Para a realização do estudo foram utilizados 18 ratos machos adultos, da linhagem 

wistar, com aproximadamente 300g cada. Separados aleatoriamente em dois animais 

por gaiola de acordo com o protocolo experimental submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética na Experimentação Animal, e divididos em três grupos. Para o 

procedimento cirúrgico, eles foram pré-medicados com tramadol (2mg/kg) por via 

intramuscular profunda, após o período de latência foram anestesiados em associação 

com xilazina (10 mg/kg), (cloridrato de xilazina 0,2 % - virbaxyl®), preparados na 

mesma seringa e administrados por via muscular profunda. Após a anestesia realizou-se 

uma incisão sagital para a exposição da calvaria do animal, na qual foi realizado o 

defeito cirúrgico padrão com a broca trefina 8 mm acoplada ao micromotor em baixa 

rotação sob irrigação com soro fisiológico. Após a remoção do fragmento ósseo o 

defeito cirúrgico foi preenchido com o material segundo o grupo de cada animal. O 
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animais do grupo C, não receberam polímero, a reparação foi apenas com coágulo 

sanguíneo. Os animais do grupo M, tiveram o defeito ósseo preenchido com o polímero 

de mamona, e os animais do grupo B, tiveram o defeito ósseo preenchido com o 

polímero de buriti. A pele foi suturada com fio de nylon 5.0 agulhado. Após o 

procedimento cirúrgico, a cada seis horas, foi realizada terapia analgésica com tramadol 

(2 mg/kg) por via intramuscular profunda, durante as primeiras 24 horas pós-

operatórias. Os animais foram mantidos em ambiente controlado, no biotério da UFPI, 

com ração padrão e água ad libittum. Ao final do período experimental (120 dias após o 

ato cirúrgico) os animais foram eutanasiados e a região de calvária, na qual foram 

realizados os defeitos críticos, foram levadas para o processamento e análise histológica 

e morfométrica. Após a descalcificação e emblocamento das peças, foram realizados 

cortes seriados, com 6 μm de espessura, corados pelas técnicas de Hematoxilina e 

Eosina (H.E.). As lâminas foram submetidas à análise histológica para análise 

histológica, com auxílio de microscópio óptico binocular e fotografar, e posteriormente 

morfométrica. Os seguintes critérios foram usados para padronizar a análise 

morfométrica da imagem digitalizada: 1)Delinear a Área Total (AT) a ser analisada, 

correspondente à área do defeito cirúrgico original. 2) Dentro da AT, foram delineadas a 

Área de Osso Neoformado (AON), bem como as áreas ocupadas pelos remanescentes 

do material implantado denominadas Área de Polímeros (AP). 3) A AT foi em mm² e 

considerada 100% da área a ser analisada. As áreas de Osso Neoformado (AON) e dos 

Polímeros (AP) foram também medidas em mm² e calculadas como uma porcentagem 

de AT, de acordo com as seguintes fórmulas, respectivamente:0,5AON (mm²) / AT 

(mm²) x 100.  

 

Resultados e Discussão:  

 

A análise histológica dos animais do grupo C, controle, reparado apenas com o coágulo 

sanguíneo demonstrou que não houve fechamento total do defeito cirúrgico em nenhum 

dos animais, como esperado. Tecido ósseo compacto bem diferenciado com bordas 

irregulares e áreas focais de fibroplasia intensa multifocal, ninhos de fibroplasia 

delimitados por osso neoformado podem ser observados. Osteócito com núcleo 

picnótico, cromatina condensada e matriz óssea necrótica. (Figura 1). Tal resultado 

mostra-se compatível e em concordância com os encontrados na literatura (ALMEIDA 

et. al. 2010). 

 

Os animais do grupo M, reparados com implante de polímero de mamona, apresentou 

tecido ósseo compacto bem diferenciado, organizado, com formação de poucas áreas de 

fibroplasia, presença de tecido conjuntivo frouxo em algumas áreas, fibroso em outras e 

hiperemia moderada de periósteo. Ao redor da área do polímero observa-se tecido ósseo 
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neoformado com lamelas concêntricas de osteócitos normais e ao centro do tecido ósseo 

compacto bem diferenciado com presença de áreas multifocais e grande quantidade de 

células mesenquimais com citoplasma abundante de limites imprecisos, presença de 

células gigantes e áreas circulares em imagem negativa correspondentes às áreas do 

polímero residual. (Figura 2). 

 

Como no estudo de (ALMEIDA et. al. 2010), também foi possível relatar a capacidade 

osteocondutora do polímero de mamona, pela espessura do tecido neoformado da calota 

e a deposição de matriz orgânica a medida que o polímero era reabsorvido. 

 

O resultado obtido com o polímero de buriti sugere maior quantidade de tecido ósseo 

quando comparado com o polímero de mamona, a espessura do tecido neoformado era 

semelhante ao tecido original. Não foi detectado presença de infiltrado inflamatório ou 

sinais histológicos de rejeição ao polímero, atestando assim sua biocompatibilidade. 

Presença de tecido ósseo neoformado ao redor da área do polímero que apresentava uma 

matriz osteóide, presença de ninhos de fibroplasia, rica em fibras colágenas, circundada 

por tecido ósseo compacto e bem diferenciado. A reparação óssea, no entanto, se deu da 

forma maior que a esperada às margens do defeito o deixando com contornos 

irregulares, de maneira superior ao polímero de mamona e a relatada aos estudos de 

ALMEIDA et. al. 2010; LEONEL et. al. 2004; e a tese de doutorado de AMARAL, 

M.B 2013. Houve uma maior formação óssea marginal nos animais do Grupo B quando 

comparados aos animais do Grupo M, sugerindo uma osteoindução mais evidente, 

justificada pelo fato desta deposição óssea ser o dobro da observada no grupo M, 

comprovada pelos dados histomorfométricos.  

 

Conclusões:  

 

Os resultados obtidos pelo polímero sintetizado no Laboratório Interdisciplinar de 

Materiais Avançados (LIMAV) do departamento de Química da Universidade Federal 
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do Piauí, correspondem aos resultados encontrados em outros estudos e literatura, 

utilizando o polímero de outras fontes. O polímero de buriti, também sintetizado no 

LIMAV, apresentou propriedades semelhantes às encontradas no polímero de mamona, 

osteocondução e biocompatibilidade, que por apresentar quantidade menor de partículas 

residuais quando comparado ao polímero de mamona sugere-se que haja uma maior 

reabsorção e consequentemente melhor biocompatibilidade. A respeito da neoformação 

óssea o polímero de buriti apresentou melhores dados uma vez que a análise 

morfométrica apontou 32% de neoformação óssea na área do defeito pelos animais do 

grupo B, e apenas 16% nos animais do grupo M. Os resultados são animadores haja 

visto que são estudos pioneiros na utilização do polímero de buriti nas ciências médicas.  
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Resumo  

A análise total do sangue ou hemograma é frequentemente usado para avaliar a presença 

de infecção ou inflamação. Há evidências que casos de inflamação decorrente de 

periodontite podem afetar parâmetros hematológicos tais como as contagens 

diferenciais de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos no sangue periférico. Contudo, 

os resultados sobre alterações nos parâmetros hematológicos e leucocitários em quadros 

de periodontite são contraditórios. O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar os 

vários parâmetros sanguíneos em indivíduos saudáveis e pacientes com periodontite 

com base em achados disponíveis na literatura. Para isso uma busca sistemática em 

diferentes bases de dados, para estudos publicados anteriores a 20 de outubro de 2015, 

foi realizada por dois investigadores independentes seguindo formulário padronizado. 

Estudos abordando o tópico "alterações hematológicas e/ou leucocitárias em pacientes 

com periodontite” foram analisados com posterior extração de dados. Sete estudos caso-

controle, publicados no intervalo de 2012 a 2014, trouxeram a clara associação entre 

alterações hematológicas e leucocitárias e quadros de periodontite. As alterações 

hematológicas mais frequentes encontradas na literatura associaram a periodontite com 

baixo número de contagem de eritrócitos e anemia. Em relação a alterações 

leucocitárias, houve aumento na contagem de células brancas no sangue, entretanto, 

ainda apresentando dados contraditórios. Em conclusão esta revisão sistemática 

composta por sete estudos caso/controle sugere que a periodontite acarreta redução na 

contagem de eritrócitos e hemoglobina, bem como aumento na contagem de leucócitos 

no sangue dos pacientes com a doença.  

 

Palavras-Chave: Inflamação. Hemácias. Contagem de Leucócitos. Doença Periodontal. 

Revisão.  

 

Introdução  

A periodontite é uma doença inflamatória com gradativa destruição das estruturas de 

suporte do dente em resposta à presença de bactérias na região periodontal (KAJIYA et 

al., 2010). Dentre as diversas classificações existentes para a doença tem-se a 

periodontite crônica, que acomete indivíduos de forma lenta e a periodontite agressiva 

que por sua vez, comumente, atinge indivíduos jovens e de evolução rápida com maior 

dano tecidual (ARMITAGE; CULLIMAN; SEYMOUR, 2010). A doença periodontal 

leva a um processo infeccioso e inflamatório podendo acarretar o aumento do risco ao 

desenvolvimento de problemas cardiovasculares e isquemia cerebral (MUSTHAFA et 
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al., 2007), e aterosclerose (SIM et al., 2008). O nascimento de bebês prematuros com 

baixo peso também tem sido relacionado à doença periodontal (WIMMER 

PIHLSTROM, 2008), estes achados indicam alterações sistêmicas associadas ao 

desenvolvimento e progressão da periodontite (ENHOS et al., 2009). Apesar da 

destruição tecidual observada na periodontite estar confinada aos tecidos periodontais 

(ANAND et al., 2014), o acúmulo de microrganismos no periodonto pode ser sugerido 

como a principal via de entrada na circulação sistêmica gerando bacteremia com 

alterações hematológicas e aumento da contagem de leucócitos totais (KOLTE; 

KOLTE; DESHPANDE, 2014).  

Contudo outros estudos trazem conclusões contraditórias à associação entre periodontite 

e aumento na contagem de leucócitos no sangue periférico (PRAKASH; DHINGRA; 

PRIYA, 2012).  

Assim, o objetivo dessa revisão sistemática foi esclarecer, por meio de achados 

disponíveis na literatura, a associação entre o desenvolvimento e progressão da 

periodontite e possíveis alterações no leucograma e hemograma de pacientes com a 

doença, bem como avaliar e comparar os vários parâmetros sanguíneos nos indivíduos 

com a periodontite e indivíduos saudáveis.  

 

Metodologia  

Estratégia de busca: Uma busca sistemática nas bases de dados médicas e científicas 

Google Scholar, Medline, Pubmed, Scopus e China DATABASE foi feita para estudos 

publicados anteriormente a 20 de outubro de 2015. Dois investigadores independentes 

realizaram a pesquisa sistemática utilizando os descritores específicos: “periodontitis, 

ou periodontal disease”, “haematological ou hematology” ou “leukocyte ou neutrophil”. 

Não houve restrição de linguagem na pesquisa e todas as referências dos trabalhos 

foram analisados para identificação de estudos relevantes  

Critérios de inclusão: Estudos do tipo caso-controle que avaliassem a associação entre 

a presença de periodontite e alterações hematológicas em humanos e que trouxessem 

informações suficientes, foram inclusos na análise. Estudos de revisão ou trabalhos 

acadêmicos não publicados em periódicos foram excluídos.  

Coleta dos dados: Dois investigadores devidamente calibrados revisaram todos os 

resumos e trabalhos completos para coleta de dados que compuseram os resultados da 

pesquisa.  

 

Resultados e Discussão  

Baseados na estratégia de busca nas bases de dados foram encontrados sete estudos 

publicados no intervalo de 2012 a 2014 com 446 pacientes com periodontite e 441 

controles saudáveis e que abordaram clara associação entre periodontite e alterações 

hematológicas (ANAND et al., 2014; GADDALE et al., 2014; KOLTE; KOLTE; 

DESHPANDE, 2014; KUMAR et al., 2014; LOPES et al., 2012; PRAKASH; 

DHINGRA; PRIYA, 2012; RAO et al., 2013).  

A análise total do sangue ou hemograma é frequentemente usada para avaliar a presença 

de infecção ou inflamação que leva a alterações em parâmetros hematológicos como as 

contagens diferenciais de leucócitos (leucograma) e hemácias ou eritrócitos 

(hemograma) (KOLTE; KOLTE; DESHPANDE, 2014). Não foram observadas 

diferenças significantes para valores de média ± desvio padrão na contagem de 

eritrócitos em três estudos identificados (casos versus controles) 4,75±0,41 - 4,84±0,46, 

P = 0,295 (LOPES; LOOS;  
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BAELUM, 2012), 4,8±0,7 – 4,8±0,5, P = 0,95 (PRAKASH; DHINGRA; PRIYA, 2012) 

e 4,2±0,65 – 4,24±0,46, P>0,05 (RAO et al., 2012).  

Entretanto, estes dados são contraditórios aos achados de Anand et al. (2014), Gaddale 

et al. (2014), Kolte, Kolte e Deshpande (2014) e Kumar et al. (2014), que observaram 

diferenças significantes na contagem de células do sangue entre os grupos de pacientes 

com periodontite e grupo controle (P<0,05) demonstrando a inconsistência dos 

resultados avaliando o desenvolvimento de periodontite e alterações no hemograma e 

leucograma. Contudo, os achados destes autores podem ser considerados acurados 

devido a exclusão de vieses de seleção representados por pacientes portando fatores 

prévios ao desenvolvimento da periodontite como: quaisquer doenças sistêmicas, 

incluindo diabetes, hipertensão ou infecção recente, além de mulheres grávidas, ou 

pacientes sob uso de anti-inflamatorios não esteróidais (AINE’s).  

Por sua vez, a anemia resulta de valores de hemoglobina reduzida ou do número 

reduzido de hemácias circulantes no sangue, ou ambos (ENHOS et al, 2009). Certas 

citocinas inflamatórias secretadas durante a inflamação no periodonto aumentam a 

produção de proteínas de fase aguda como a proteína C-reactiva (PCR) e podem reduzir 

a produção de eritropoetina, levando ao desenvolvimento de anemia mesmo com 

estoque de ferro e vitaminas adequados, devido a periodontite levar a uma resposta 

imune promovendo o sequestro de ferro e inibindo a produção e sobrevida das hemácias 

(MUSALAIAH et al, 2014).  

O estudo de Prakash, Dhingra e Priya (2012), observou que a contagem de hemácias no 

sangue dos pacientes com parâmetros fora dos intervalos de referência não foi 

significativa (P>0,05) quando comparados os grupos com periodontite e saudáveis 

(36,67% e 26%, respectivamente; P=0,40), fato também observado para os níveis de 

hemoglobina (40% e 36%, respectivamente; P=0,79). Esses dados contradizem os 

achados de Rao et al., (2013) onde os níveis de hemoglobina, foram maiores em 

pacientes controle em relação aos indivíduos com periodontite (P<0,001). Outros 

parâmetros eritrocitários, como hematócrito, volume corpuscular médio e hemoglobina 

corpuscular média, foram significantemente menores entre os pacientes com a doença 

periodontal comparados aos pacientes saudáveis (ANAND et al., 2014).  

A variação encontrada nos parâmetros sanguíneos investigadas em populações de 

adultos com periodontite parece ser mínima e os valores, em sua maioria, não excedem 

os valores normais de referência (LOOS, 2005). Por outro lado, estudar alterações 

hematológicas em adultos pode não refletir a existente situação dos achados 

relacionados a periodontite, pois pode haver negligência sobre alterações hematológicas 

prévias ao início dos estudos (LOPES; LOOS; BAELUM, 2012). Diante disso Lopes, 

Loos e Baelum (2012), realizou uma pesquisa em adolescentes com periodontite com o 

objetivo de homogeneizar a população de estudo, onde não houve diferenças 

significantes entre os pacientes com periodontite e pacientes saudáveis para contagem 

de células brancas e vermelhas do sangue. Sugerindo que a carga inflamatória da 

periodontite nos adolescentes é insuficiente para influenciar nessas contagens.  

Os parâmetros hematológicos não foram significantemente diferentes entre os 

indivíduos do sexo masculino e feminino de ambos os grupos, indicando assim 

nenhuma influência do sexo em alterações hematológicas em pacientes com 

periodontite (PRAKASH; DHINGRA; PRIYA, 2012), porém, sabe-se que existe 

dimorfismo de sexo na fisiopatologia da periodontite (GLEASON, 2013), portanto estes 

dados devem ser considerados com cautela. Durante a avalição para contagem de 

leucócitos no sangue entre pacientes com periodontite e pacientes saudáveis, não houve 

diferenças significantes nos resultados de Lopez, Loos e Baelum, (2012) e Rao et al. 

(2014). Entretanto esses resultados contradizem os achados de Gaddale et al (2014), 
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Kolte, Kolte e Deshpande (2014) e Kumar et al. (2014) nos quais a contagem média de 

leucócitos foi significantemente elevada em pacientes com doença periodontal (média: 

8.713,67±334,82) quando comparados aos pacientes saudáveis (média: 

8.126,67±303,94) (P=0,047) (KUMAR et al., 2014).  

A inflamação na região periodontal está associada às vias de sinalização por migração 

de fibroblastos e produção de citocinas pró-inflamatórias nos tecidos, onde a resposta de 

fase aguda ativa a proteína C-reativa (PCR), fibrinogénio e as proteínas do 

complemento, produzidas tanto por células locais quanto por hepatócitos no fígado 

(KUMAR et al., 2014). Estas proteínas podem exacerbar ainda mais a resposta 

inflamatória local, com alterações como aumento de radicais livres, Fator de Agregação 

Plaquetária (PFA) e Leucotrieno B4 (LTB4), substâncias essenciais para quimiotaxia e 

ativação de neutrófilos e eosinófilos do sangue periféricos, levando ao aumento da 

contagem de leucócitos e oxidantes reativos, sendo estas alterações sugestivas de serem 

induzidas pela periodontite (KANTARCI; OYAIZU; DYKE, 2003).  

Em contrapartida, esta revisão observou que alguns dados relevantes não foram 

abordados nos estudos citados. Esta ausência de informação abre portas ao 

desenvolvimento de trabalhos futuros abordando tais informações. A citar, 

primeiramente, dois estudos Lopez, Loos e Baelum (2012) e Prakash, Dhingra e Priya 

(2012), não consideraram as diferenças fisiopatológicas entre as diversas classificações 

para periodontite. Segundo, anemia e periodontite são ambas doenças multifatoriais 

onde os estudos não consideraram importantes características tais como status 

socioeconômico, práticas de higiene, hábitos alimentares, que podem variar as respostas 

imunológicas e sistêmicas dos indivíduos (ANAND et al., 2013).  

 

Conclusão  

Em conclusão esta revisão sistemática composta por sete estudos caso-controle em 446 

pacientes com periodontite e 441 controles saudáveis, sugere que pacientes com 

periodontite possam apresentar quadros de anemia com o número reduzido de 

eritrócitos e hemoglobina; além do aumento acentuado no número de células brancas 

circulantes no sangue. No entanto, estudos mais relevantes e que abordem o tema em 

diferentes populações são necessários para que se determine a influência do 

desenvolvimento e progressão da periodontite sobre os parâmetros hematológicos e 

leucocitários.  
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RESUMO: 

 

Inúmeras experiências com polímero derivado da mamona têm sido realizadas 

para auxiliar a neoformação óssea. Em condições ideais, o osso fraturado pode ser 

reconstituído semelhante a sua forma original. Porém, quando há grandes falhas ósseas, 

é necessário recorrer a métodos auxiliares, tais como enxertos, como é o caso do uso do 

polímero de mamona. O objetivo do estudo foi comparar, histologicamente, dois tipos 

de polímeros de mamona na reparação óssea em calvárias de ratos. Foram utilizados 10 

ratos, divididos em dois grupos. Os animais do Grupo I tiveram o defeito ósseo 

preenchido com polímero comercializado (Poliquil Araraquara Polímeros Químicos) e 

os do Grupo II, com polímero produzido pelo Laboratório Interdisciplinar de Materiais 

Avançados da UFPI. Todo o procedimento cirúrgico, obedeceu ao protocolo 

previamente estipulado e aprovado pelo comitê de ética em experimentação 

animal/UFPI, sob número 014/14. Foram feitos defeitos críticos nas calvárias dos 

animais com broca trefina de 08 mm e micromotor, os quais foram preenchidos com o 

polímero correspondente a cada grupo. Após 6 meses, foi realizada a eutanásia e as 

peças, processadas e levadas para a análise histológica. Na análise histológica, pôde-se 

observar partículas de polímeros tanto no grupo I como no grupo II e nenhuma 

inflamação severa foi encontrada. As superfícies das partículas dos biomateriais servem 

como uma matriz na qual a reparação óssea ocorre, sendo este fenômeno provavelmente 

favorecido pela penetração de capilares sanguíneos através dos poros do biomaterial. Os 

polímeros de mamona apresentam biocompatibilidade e osteocondução e foram 

considerados bioinertes no processo de reparação óssea. 

 

Palavras-chaves: Ricinus communis, Regeneração óssea, Biocompatibilidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

O tecido ósseo, frequentemente, é acometido por lesões ocasionadas por 

traumatismos, neoplasias, infecções ou deformidades congênitas. Em condições 

adequadas, o osso fraturado pode ser reconstituído, quase que identicamente, à sua 

forma original, pois diferente de outros tecidos que se reparam pela formação de tecido 

fibroso, ele tem um alto poder de regeneração (LEITE, 2005). No entanto, quando há 

grandes falhas ósseas, o problema se torna de difícil solução. Atualmente, como 

métodos auxiliares, temos dispositivos de osteossíntese, como placas e parafusos e 

materiais de preenchimento, os quais são representados por enxertos ósseos e 
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biomateriais. Esses podem ainda ser classificados como autógeno, quando o enxerto é 

oriundo do próprio receptor, alógeno, quando o tecido é retirado de um indivíduo da 

mesma espécie, xenógeno, quando é obtido de indivíduo de outra espécie e aloplástico, 

quando é de origem sintética. O osso autógeno é considerado a melhor opção para 

enxertia, no entanto, substitutos do tecido ósseo têm sido propostos para evitar a 

morbidade do sítio doador, além do aumento período operatório. Assim, têm-se 

procurado cada vez mais, materiais extraídos da natureza que promovam o incremento 

da reparação e neoformação óssea, sendo biocompatíveis, osteocondutores e 

osteoindutores (FROTA, 2003).  

 

Pesquisadores começaram a se interessar em estudos envolvendo métodos 

auxiliares que melhorassem e auxiliassem a neoformação óssea. O grande desafio no 

estudo dos biomateriais é encontrar um material que tenha um alto grau de semelhança 

com o tecido vivo, de modo que o organismo possa reconhecê-lo como parte de sua 

estrutura e não como um agressor ao seu meio (LEONEL, 2004). Quanto às 

características desse tipo de material, estes devem possuir: excelente aplicabilidade 

clínica, ser biocompatível, ter previsibilidade, não possuir riscos transoperatórios, 

quando apresentar sequelas pós-operatória, estas devem ser mínimas, aceitação pelo 

paciente, além de proporcionar um íntimo contato com os tecidos do indivíduo. 

(GARCIA, 2004) 

 

Dentre as diversas opções de biomateriais disponíveis atualmente para auxiliar 

na neoformação óssea, é possível destacar o uso dos polímeros, que podem ser de 

origem sintética ou vegetal, também chamados de biopolímeros. Desde 1984, um Grupo 

de Química Analítica e Tecnologia de Polímeros da Universidade de São Paulo, do 

campus de São Carlos, desenvolveu um polímero a base de moléculas vegetais extraídas 

da mamona, com estrutura molecular semelhante à existente nos organismos vivos, que 

vem sendo amplamente pesquisado e utilizados como substitutos ósseos. Atualmente, o 

produto é comercializado, no Brasil, pela Poliquil Araraquara Polímeros Químicos Ltda. 

 

O polímero de mamona (Ricinus communis) possui poros irregulares em sua 

estrutura, o que lhe confere excelentes propriedades estruturais e um bom poder de 

adesão; possuem boa biocompatibilidade, atribuída pela semelhança da sua estrutura 

molecular com a dos organismos vivos; não liberam vapores e radicais tóxicos quando 

implantados e, finalmente, é um material muito promissor, por ser abundante na 

natureza, sendo um produto oriundo de tecnologia nacional e de baixo custo 

(CARDOSO, 2012). 

 

O propósito do presente estudo é avaliar histologicamente o comportamento de 

dois diferentes tipos de polímero de mamona, um produzido pela empresa Poliquil 

Araraquara Polímeros Químicos e o outro, pelo Laboratório Interdisciplinar de 

Materiais Avançados (LIMAV), do Departamento de Química da UFPI, no processo de 

reparação óssea de defeitos de tamanho crítico preparados em calvárias de ratos, 

analisando os resultados obtidos para investigar se há comportamento diferente entre as 

duas formulações. 

 

METODOLOGIA: 

 

Para a realização do estudo, foram utilizados 10 ratos machos adultos com 3 a 4 

meses de idade e peso variando de 250 a 300 g, eles foram mantidos no Biotério da 
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Universidade Federal do Piauí, sendo distribuídos 2 animais por gaiola. O protocolo 

experimental foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da 

UFPI, sob número 014/14. Os animais foram divididos em dois grupos, o Grupo I e o 

Grupo II. Os animais do Grupo I tiveram o defeito ósseo preenchido com o polímero de 

mamona produzido comercializado (Poliquil Araraquara Polímeros Químicos) e os 

animais do Grupo II, tiveram o defeito ósseo preenchido com o polímero produzido 

pelo LIMAV – UFPI. 

 

Para o procedimento cirúrgico, os animais foram pré-medicados com tramadol 

(2mg/kg) por via intramuscular profunda. Após o período de latência, foram 

anestesiados em associação com xilazina (10 mg/kg) (cloridrato de xilazina 0,2 % - 

virbaxyl®), preparados na mesma seringa e administrados por via muscular profunda. 

Em seguida foi realizada tricotomia da área a ser operada, e antissepsia com gluconato 

de clorexidina 1% (farmácia Galeno, Teresina, PI, Brasil). Após a anestesia, realizou-se 

uma incisão sagital para a exposição da calvária do animal e foi realizado o defeito 

cirúrgico padrão com a broca trefina 8 mm acoplada ao micromotor em baixa rotação 

sob irrigação com soro fisiológico. Após a remoção do fragmento ósseo, o defeito 

cirúrgico foi preenchido com o polímero de mamona, segundo o grupo de cada animal. 

A pele foi suturada com fio de nylon 5.0 agulhado (shalon ® suturas, São Luís de 

Montes Belo, GO, Brasil). Após o procedimento cirúrgico, a cada seis horas, foi feita 

terapia analgésica cm tramadol (2 mg/kg) por via intramuscular profunda, durante as 

primeiras 24 horas pós operatórias (DAMY et al.; 2010). 

 

Ao final do período experimental (180 dias após o ato cirúrgico), os animais 

predeterminados de cada grupo foram pré-medicados com tramadol (2mg/kg), por via 

intramuscular profunda, e eutanasiados com superdose da associação anestésica de 

xilazina (10 mg/kg) e cetamina (80 mg/kg) preparados na mesma seringa e 

administrados por via intramuscular profunda. Após período de latência, e, 

imediatamente após constatação de parada cardiorrespiratória, as áreas de interesse 

foram removidas e as peças obtidas, fixadas em solução de formol neutro a 10%, 

lavadas e descalcificadas em solução de Ácido Fórmico a 30% com Citrato de sódio a 

20%. Após a descalcificação inicial, foram realizados cortes seriados, com 6 μm de 

espessura, corados pelas técnicas de Hematoxilina e Eosina (H.E.). As lâminas foram 

submetidas à análise histológica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

No Grupo I, cujo defeito ósseo foi preenchido com polímero de mamona 

produzido pela Poliquil Araraquara Polímeros Químicos, observou-se no centro do 

defeito, presença de granulados de polímero de mamona que se encontram circundados 

por tecido conjuntivo fibroso, rico em fibroblastos, ora denso e organizado, permeado 

por poucas ilhas de tecido osteóide e células inflamatórias e células gigantes. 

Concentricamente, ao redor da área do polímero existe tecido ósseo compacto bem 

diferenciado com presença de áreas multifocais com grande quantidade de células 

mesenquimais e citoplasma abundante de limites imprecisos. Em algumas poucas áreas 

há presença de tecido ósseo com lamelas concêntricas de osteócitos (Figura 1). 
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No Grupo II, cujo defeito foi preenchido com polímero de mamona produzido 

pelo LIMAV – UFPI, observou-se tecido ósseo compacto bem diferenciado, 

organizado, circundando todo o defeito, com formação de poucas áreas de fibroplasia, 

presença de tecido conjuntivo fibroso, na porção mais central. Partículas de polímero 

foram visualizadas, no centro do defeito e, ao redor da área dos mesmos, presença de 

tecido conjuntivo ricamente infiltrado por células gigantes, as quais permeiam o 

contorno do defeito ainda existente.Havia presença de áreas multifocais com grande 

quantidade de células mesenquimais com citoplasma abundante de limites imprecisos 

(Figura 2). 

 

 
 

Justifica-se a utilização do polímero de mamona, nesta pesquisa, pelo mesmo ter 

sido sintetizado no LIMAV - UFPI objetivando a manufatura deste material para 

aplicação na área médica. O uso do polímero sintetizado pela empresa Poliquil serviu 

como base de comparação por ser este um produto com experimentos já realizados e 

que, atualmente, já é comercializado. 

 

Ao fim de 180 dias do procedimento cirúrgico, ainda foram encontradas 

partículas de polímero em ambos os grupos experimentais e, por isso, eles podem ser 

classificados como materiais de preenchimento ou substitutos ósseos. Além disso, 

nenhuma reação inflamatória severa foi encontrada, o que sugere que os materiais sejam 

biocompatíveis. Resultados semelhantes foram encontrados por Almeida et al., que 

utilizaram polímero de mamona para preencher um defeito crítico de 8mm em calvária 

de ratos e Ohara et al., que implantaram o mesmo biomaterial em forma de cilindros no 

côndilo de coelhos; ambos os estudos verificaram, pela análise histológica, não haver 

qualquer agressão ao osso pela resina poliuretana de mamona, seja reabsorvendo ou 

substituindo o material. 

 

A neoformação óssea pode ocorrer através do processo de osteogênese, 

osteoindução e osteocondução. Esta última caracteriza-se pela capacidade de conduzir 

ou direcionar a neoformação óssea sobre e entre a estrutura do material de 

preenchimento. Desta forma, as superfícies das partículas dos biomateriais servem como 

uma matriz sobre a qual a reparação óssea ocorre, sendo este fenômeno provavelmente 

favorecido pela penetração de capilares sanguíneos através dos poros do biomaterial 

(BONUCCI, 1997). É característica do polímero de mamona a presença de poros, que 

Figura 1: Fotomicrografia do defeito ósseo realizado em 

calvária de rato preenchido com polímero de mamona 

produzido pela Poliquil (HE aumento de 5x). 

 

Figura 2: Fotomicrografia do defeito ósseo realizado em 

calvária de rato preenchido com polímero de mamona 

produzido pelo LIMAV – UFPI (HE aumento de 5x). 
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favorecem o processo de osteocondução. Desta forma, o polímero produzido pela 

Poliquil e o produzido pelo LIMAV – UFPI podem ser classificados como biomateriais 

osteocondutores, por permitirem o crescimento de tecido ósseo sobre sua superfície 

externa e em meio a seus poros. 

 

A análise histológica mostrou que, tanto o polímero produzido pelo LIMAV – 

UFPI, quanto o produzido pela Poliquil, apresentaram tentativa de fechamento dos 

defeitos de forma centrípeta, ou seja, com tecido ósseo depositado da periferia para o 

centro. A região periférica do defeito apresentou tecido ósseo lamelar mais evidente e 

em maior quantidade nos defeitos preenchidos por polímero de mamona produzido pelo 

LIMAV – UFPI. À medida que se avança para região central trabéculas ósseas imaturas, 

não lamelares e de distribuição irregular, assim como tecido conjuntivo fibroso 

circundando partículas de polímeros são observados. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Os polímeros de mamona produzidos pelo Laboratório Interdisciplinar de 

Materiais Avançados (LIMAV) do departamento de Química da Universidade Federal 

do Piauí e pela Poliquil Araraquara Polímeros Químicos apresentaram 

biocompatibilidade e osteocondução e se apresentaram como materiais bioinertes no 

processo de reparação óssea de defeitos críticos em calvárias de ratos.  

 

As partículas residuais de polímero de mamona produzido pelo LIMAV – UFPI 

no interior dos defeitos foram em menor quantidade quando comparadas à quantidade 

de resíduo de material do polímero produzido pela Poliquil. 
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