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APRESENTAÇÃO 
 

Prezados Colegas, 
 
Neste ano, acadêmicos e professores que fazem a Odontologia da Universidade 
Estadual do Piauí realizam a décima quarta edição da Jornada Acadêmica de 
Odontologia de Parnaíba, com o tema Sorriso e Saúde: resultado de uma 
Odontologia baseada em evidências. 
 
Para reforçar nosso objetivo de divulgar conhecimento, organizamos uma ampla 
programação científica, conjuntamente com o I Encontro de Saúde Pública, VIII 
Encontro de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial, IX Encontro de Ex-Alunos 
de Odontologia da UESPI, o VI Fórum de Pesquisa Odontológica da UESPI e o V 
Encontro de Implantodontia, III Fórum de Sustentabilidade, III Encontro de 
Periodontia, III Encontro de Odontologia Militar e o III Encontro de ASB e TSB: 
professores de renome nacional estarão conosco para discussão da evidência 
científica na Odontologia. 
 
O apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí possibilitou um 
engrandecimento da Jornada e a divulgação entre os Cursos de Odontologia das 
regiões Nordestes e Norte, com estímulo à apresentação de trabalhos, fortalece a 
Odontologia. Agradecimentos pessoais aos coordenadores, juntos seremos mais 
fortes! 
 
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. 
 
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 XIV JOPAR 
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Atualização em achados clínicos, diagnóstico e terapêutico sobre herpes 

simples - uma revisão de literatura 

Raquel Pinheiro Moura, Anna Beatriz Rodrigues e Silva, Thiago Lima Monte, Francisca Tereza 

Coelho Matos, Luana Kelle Batista Moura 

 

INTRODUÇÃO: Herpes simples orofacial é uma infecção viral, que apresenta prevalência variável 

a nível global e para o qual atualmente não existe cura. O vírus herpes simples tipo 1 (HSV-1), é 

o agente etiológico principal das lesões da região orofacial, enquanto o vírus herpes tipo 2 (HSV-

2), é a causa principal na região genital, embora não tão comumente, o HSV-1 possa acometer 

a região genital e o HSV-2 a região oral. As infecções por herpes representa uma das DST 

comum, alcançando uma soroprevalência de 80% em adultos, tornando-se um grande problema 

de saúde pública. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura 

abordando as principais manifestações clínicas, métodos de diagnóstico e tratamento do HSV-1. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão bibliográfica de natureza exploratória no qual os 

trabalhos foram agrupados para análise considerando os enfoques priorizados no período de 

2010 a 2015, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e os critérios de inclusão 

foram: artigos na íntegra e de cunho nacional e internacional e os critérios de exclusão foram: 

artigos que apresentaram resumos, monografias, dissertações e teses. Os descritores utilizados 

foram: herpes simples oral, lesão oral, patologia oral, odontologia. RESULTADOS: Foram obtidos  

5 artigos de relevância sobre o tema e analisados da seguinte forma: G1- Manifestações clínicas. 

Demonstrou que os principais achados clínicos foram gengivoestomatite oral, acompanhada por 

vesiculações pequenas, intra e periorais, precedida por formigamento, dor e queimação, podendo 

ser acompanhado por febre, mal-estar, disfagia e adenopatia, acompanhados ou não de 

sintomatologia, cefaleia, e inflamação gengival. No G2- Métodos de diagnósticos. A confirmação 

pode ser realizada por meio de cultura viral, sorologia, PCR (cadeira de DNA) e exame 

histopatológico. No G3- Tratamento de herpes simples. Houve uma tendência a tratamentos 

paliativos como gelo ou álcool, extratos de plantas medicinais anti-inflamatórias e antimicrobianas 

ou mesmo com o uso de medicamentos antivirais análogos sintéticos dos nucleosídeos purínicos 

(guanosina). CONCLUSÃO: Concluiu-se  que HSV-1 demonstrou características clinicas de fácil 

diagnóstico para o dentista, e em consonância com os diferentes métodos de análise de 

diagnóstico e tratamento, é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes a 

longo prazo, mesmo caracterizada como uma doença incurável e de alto impacto. 

 

Descritores: Herpes simples oral, Lesão oral, Patologia oral e Odontologia. 
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HARMONIZAÇÃO DO SORRISO ATRAVÉS DA CORREÇÃO DE ASSIMETRIA 

LABIAL E EXPOSIÇÃO GENGIVAL ASSOCIADA À GENGIVECTOMIA E 

APLICAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA. 

Camila de Brito Pontes, Ana Patrícia Souza de Lima ALCÂNTARA 
 
 

O sorriso gengival é uma exposição de gengiva maior que 3 mm durante o sorriso, quando 

causado por excesso de tecido gengival recobrindo parcialmente a coroa anatômica dos dentes 

o tratamento preconizado é a gengivectomia. Quando a etiologia se refere somente  à presença 

de lábios superiores curtos ou hiperativos e assimétricos, o tratamento cirúrgico periodontal é 

mais invasivo quando comparado à toxina botulínica. Há um tratamento adequado para cada tipo 

de etiologia, e duas ou mais técnicas podem ser associadas. O  ato de sorrir envolve diversos 

músculos; porém, os componentes essenciais do sorriso são constituídos pelos lábios, pelo 

contorno gengival e pelos dentes. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso clínico onde a 

harmonização do sorriso foi alcançada através da associação de gengivectomia e a aplicação de 

toxina botulínica. Foi planejada à realização prévia da gengivectomia e em seguida a aplicação 

da toxina botulínica. Para a gengivectomia foi feita a medição da quantidade de tecido gengival 

que seria removida, de segundo premolar direito a segundo premolar esquerdo, para melhorar a 

estética e diminuir a exposição de gengiva durante o sorriso. Para a correção da assimetria labial 

foi realizado a aplicação da dose de 2U de toxina botulínica do lado direito. A gengivectomia foi 

atenuante no tratamento do sorriso gengival e a aplicação da toxina botulínica promoveu a 

deiscência do lábio superior e correção da assimetria labial. Os resultados encontrados foram 

satisfatórios para a paciente. 

 

Descritores: Sorriso gengival.Toxinas Botulínicas tipo A.Gengivectomia. 
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LESÕES OROFACIAIS EM MULHERES, CRIANÇAS, ADOLESCENTES e 

IDOSOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

Beatriz Leal de Freitas, Francisca Tereza Coelho MATOS 
 
 

Introdução: A violência contra crianças e adolescentes apresenta-se como um grave no Brasil e 

no Mundo. Os cirurgiões dentistas têm papel importante no diagnóstico dos casos de violência 

infantil e da sua notificação às autoridades competentes, conforme requer o Estatuto da criança 

e do adolescente. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo conhecer e discutir a importância do 

cirurgião-dentista em relação à violência contra crianças e adolescentes. Metodologia: A 

metodologia utilizada foi uma revisão de literatura narrativa, onde realizou-se um levantamento 

bibliográfico nos bancos de dados biblioteca virtual em saúde ?BVS, nas bases do PUBMED, 

LILACS e BBO. Discussão: De acordo com os  artigos analisados, foi possível constatar que o 

cirurgião-dentista é de grande importância para prevenir e combater essa covarde forma de 

violência, porque o cirurgião dentista é um dos primeiros profissionais da saúde a ter contato com 

a criança ou adolescente agredido. As pesquisas mostram que a maioria das lesões ocorre na 

região orofacial, quando podem ser visualizados na face, a presença de hematomas, equimoses, 

contusões e lacerações  na pele; na cavidade bucal podem ser observadas fraturas ou luxações 

dentárias, lesões no palato e bochechas. Também há vários estudos sobre manifestações orais 

de doenças sexualmente transmissíveis, detectadas pelo dentista, indicando abuso sexual. 

Apesar da gravidade da dos casos que chegam aos consultórios dentários, a violência infantil 

ainda é pouco notificada. Conclusão: concluiu-se que há necessidade de campanhas para 

prevenir esse tipo de agressão , assim como, o cirurgião-dentista deve capacitar-se para 

identificar as condições orais, físicas e psicológicas indicativas de maus-tratos, e como deverá 

fazer as notificações desse crime e cumprir a sua responsabilidade ética e legal constante no 

Código de Ética de Odontologia e das leis vigentes no Brasil, em relação aos casos de violência 

contra a população desta vulnerável faixa etária, que é agredida por quem deveria ser cuidada. 

 

Descritores:  Violência doméstica, crianças, adolescentes, cirurgião-dentista 
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PROGRAMA PREVENTIVO PARA GESTANTES E BEBÊS (PPGB) - 

EXPERIÊNCIA DE 19 ANOS DE IMPLANTAÇÃO 

Louise de Moura Monteiro, Heloísa Clara Santos Sousa, Teresinha Soares Pereira Lopes, 

Marina de Deus Moura de Lima, Cacilda Castelo Branco Lima 

 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão universitária do curso de Odontologia da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) ? Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) - foi implantado 

em 1997 por professoras do curso e apresenta aos alunos e à comunidade um modelo 

simplificado de atendimento odontológico educativo/preventivo direcionado às crianças na faixa 

etária de zero a 36 meses. A promoção da saúde é delegada às mães, que atuam como 

multiplicadoras da informação para família e/ou círculo de convivência. As práticas do PPGB são 

desenvolvidas no Instituto de Perinatologia Social do Piauí (IPSP), local favorável ao exercício da 

interdisplinaridade em saúde, haja vista tratar-se de local em que atuam profissionais de diversas 

áreas das ciências da saúde e cujas equipes trabalham em torno da saúde de gestantes, 

puérperas e bebês. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência de 19 anos 

de implantação do PPGB. RELATO DA EXPERIÊNCIA: As ações desenvolvidas no PPGB 

envolvem: atendimento educativo/preventivo de bebês, na faixa etária de 0 a 36 meses; 

realização do ?Teste da Linguinha? (Lei nº 13002, de 20 de Junho de 2014), realização de 

frenotomias quando necessárias, em bebês com diagnóstico de anquiloglossia; e palestras 

educativas para puérperas no ?Banco de Leite? do IPSP.As atividades são realizadas por alunos 

do curso de graduação, sob supervisão de professoras orientadoras, auxiliadas por alunos do 

Programa de Pós-graduação em Odontologia da UFPI. RESULTADOS: Desde a implantação do 

projeto até setembro de 2016, participaram do projeto mais de 500 estagiários do curso de 

odontologia da UFPI, foram realizados 21.831 atendimentos a bebês, 20.028 consultas de 

retorno, doação de 6.013 cremes dentais e 13.186 escovas, 

24.440 aplicações tópicas de flúor e 1.263 restaurações pela técnica restauradora atraumática. 

Foram publicados nove artigos em periódicos especializados de repercussão local, regional e 

internacional, duas teses de doutorado e um capítulo de livro com dados do projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Todos esses dados revelam a atuação do programa  no contexto 

regional de atenção à saúde bucal e os estudos realizados no PPGB comprovam o impacto 

positivo dessa abordagem na saúde materno-infantil e na qualificação profissional de egressos 

da UFPI. 

 

Descritores: Saúde Bucal, Saúde Materno-Infantil, Promoção de Saúde 
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Manejos no atendimento odontológico de pacientes com transtorno do 

espectro autista 

Guilherme Henrique Alves da Fonseca, Ayrton Galvão de Araujo JUNIOR, Ageu Lima da 

COSTA, I´talo José Zacarias PORTELA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 
 

Introdução: O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neuro desenvolvimento, resultando 

numa alteração global do desenvolvimento com diferentes níveis de comprometimento, onde a 

interação social, a comunicação e o comportamento podem estar comprometidos. Esta 

dificuldade de relacionamento dos autistas é um obstáculo no atendimento por profissionais de 

saúde, sendo o atendimento odontológico considerado uma das terapêuticas de rejeição. 

Objetivos: Abordar os diferentes manejos utilizados para o atendimento odontológico de 

pacientes autistas. Métodos: Buscas bibliográficas nas bases de dados BVS, Scielo e PubMed 

com temas relacionados ao atendimento odontológico do autista entre os anos de 2012 a 2016. 

Resultados e discussão: Devido dificuldade de interação social, negativa do contato físico e 

comportamento estereotipado dos pacientes autistas, o tratamento odontológico deve ser 

especializado. Entretanto, o fator econômico e o acesso a um profissional habilitado direcionam 

os responsáveis para procura por cirurgiões-dentistas generalistas que devem trabalhar com 

práticas de cuidado diferenciadas. Estratégias como a eliminação de estímulos sensoriais 

estressantes, atendimento por um mesmo profissional, rotina preestabelecida, com consultas 

curtas e organizada devem ser estabelecidas para adequado manejo desses pacientes. 

Conclusão: O tratamento odontológico de pacientes com espectro autista deve ser apoiado em 

protocolos terapêuticos clássicos e abordagens diferenciadas de acordo com as necessidades 

específicas. 

Palavras-chaves: Autismo, Odontologia, Saúde bucal. 

Descritores: Autismo, Odontologia, Saúde bucal 
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CISTO DENTÍGERO ASSOCIADO A SEIO MAXILAR: RELATO DE CASO 
 

BRUNNA DA SILVA FIRMINO, Matheus Santos CARVALHO, Joyce Pires Barros DA CUNHA 

, Jean de Pinho MENDES, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

O cisto dentígero (CD) tem sua origem na separação do folículo que fica ao redor da coroa de 

um dente incluso. Ele se caracteriza pelo acúmulo de fluído entre a coroa e o epitélio reduzido do 

órgão do esmalte, causando aumento do folículo. O CD apresenta patogênese incerta e atinge 

pacientes entre os 10 e 30 anos, havendo maior ocorrência no gênero masculino. Em geral, tem 

crescimento lento e assintomático, sendo descoberto em exames radiográficos de rotina. No 

entanto, em alguns casos pode haver crescimento considerável, causando expansão da cortical 

óssea e resultando em edema facial, impactação e deslocamento de dentes e/ou estruturas 

adjacentes. Radiograficamente, há presença de área radiolúcida bem definida e de aspecto 

unilocular, que circunda simetricamente a coroa do dente incluso, conectando-se a ela 

lateralmente ou envolvendo o dente de modo que a lesão se estenda um pouco ao longo da raiz. 

O histológico possui características variáveis, se não houver inflamação, há presença de uma 

cápsula de tecido conjuntivo frouxo e delgado, revestido por células epiteliais não ceratinizadas. 

Quando há inflamação, o tecido conjuntivo é mais denso. Alguns dos diagnósticos diferenciais 

são ameloblastoma e ceratocisto odontogênico. Formas de tratamento mais empregadas são 

marsupialização, descompressão e enucleação. O objetivo do presente trabalho é apresentar o 

caso clínico de um paciente do gênero masculino, 10 anos, encaminhado ao cirurgião-dentista 

para realização de radiografia panorâmica para avaliação de edema e dor em região direita de 

maxila. Foi encontrada área radiolúcida, circunscrita e unilocular acometendo toda a extensão do 

seio maxilar direito, envolvendo o dente incluso 15 e promovendo rechaçamento dos dentes 13, 

14 e 17, em processo de formação, além de abaulamento  dos limites de fossa nasal direita. O 

paciente sob anestesia local foi submetido à biópsia incisional, punção aspirativa e instalação de 

dispositivo descompressor, sendo a peça cirúrgica enviada para análise histológica, onde se 

confirmou o diagnóstico de CD. Houve boa evolução pós-operatória, com redução do volume 

cístico e leve reorientação no eixo de erupção dos dentes deslocados. Conclui-se que, devido a 

grande incidência do cisto dentígero, suas possibilidades de perda óssea e relação com 

importantes estruturas anatômicas, o cirurgião-dentista deve estar preparado para realizar 

diagnóstico e tratamento precoce da lesão, possibilitando assim a saúde do paciente. 

 

Descritores: cisto dentigero, dente não erupcionado, biópsia 
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IMPLICAÇÕES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES OCASIONADAS POR 

PERIODONTITE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

Italo José Zacarias Portela, Adriane da Cunha ARAGÃO, Mayra Gabriella Carvalho da 

COSTA, Guilherme Henrique Alves da FONSECA, Iarley de Brito VASCONCELOS. 

 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares acometem coração e vasos sanguíneos, sendo 

ocasionadas por problemas crônicos e tendo consequências como o infarto agudo  do miocárdio 

e o acidente vascular cerebral. Vê-se outros fatores associados ao desenvolvimento dessas 

patologias como a periodontite. Essas doenças estão relacionadas à ligação entre proteínas 

inflamatórias e bactérias do tecido periodontal presentes na corrente sanguínea, causando sérias 

complicações no sistema cardiovascular, como o maior espessamento das paredes dos vasos 

sanguíneos. Dessa forma, a avaliação clínica  e o acompanhamento direcionado são essenciais, 

principalmente, quando o paciente se encontra sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). OBJETIVO: Averiguar implicações das doenças cardiovasculares geradas por periodontite 

em UTI. REVISÃO DE LITERATURA: A UTI é direcionada à assistência ao paciente crítico, os 

quais necessitam  de acompanhamento por equipes interdisciplinares capacitadas, sendo o 

cuidado com o internado avaliado de forma integral. Com isso, há a busca da prevenção de 

doença periodontal (DP), ocasionadas com ênfase por Porphyromonas gingivalis, que se 

propagam pelo sangue por traumas e fixam-se nos vasos gerando injuria vascular direta. Na DP 

há produção de citocinas e Proteínas C Reativas, feitas como respostas imediatas sistêmica a 

agressões, auxiliando no processo inflamatório. Assim, a terapêutica de acompanhamento ao 

indivíduo em UTI deve basear-se na diminuição de bactérias e a ausência do biofilme, abaixo e 

acima da linha gengival, praticando ainda a higienização básica da cavidade oral do paciente, 

verificando também desconfortos. MÉTODOS: Consiste em uma revisão bibliográfica  realizada  

pela  busca  dos  descritores  ?Unidades  de  Terapia      Intensiva?, 

?doenças cardiovasculares? e ?periodontite? nas bases de pesquisa Scielo e LILACS. Os 

critérios de inclusão foram: cronologia de 2013 a 2016 e ter idioma português. Foram excluídos 

os trabalhos não referentes à temática, ficando apenas 8 estudos. CONCLUSÃO: As patologias 

bucais, causadoras de complicações orgânicas, devem ser prevenidas e assistidas pela equipe 

multidisciplinar, onde o odontólogo especializado está apto para evitar maiores danos no 

ambiente hospitalar. Ressalta-se diretrizes e protocolos de conduta seguidos de forma adequada 

haveria benefícios evidenciados na recuperação, reabilitação e manutenção da qualidade de 

vida, reduzindo gastos hospitalares com internações e outros recursos. 

 

Descritores: Unidades de Terapia Intensiva, Doenças Cardiovasculares, Periodontite. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE ANOMALIAS DENTÁRIAS: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

Joyce Pires Barros da Cunha, Brunna da Silva FIRMINO, Paola Sthéfanie Gonçalves de 

CALDAS, Humbelina Alves da SILVA, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

Anomalias dentárias são patologias que se expressam com diferentes graus de severidade, 

desde manifestações mais brandas até as mais complexas, desencadeando no paciente, 

comprometimentos de caráter estético e funcional. Dentre elas, a dentição supranumerária e a 

geminação têm desenvolvimento comum, embora suas etiologias ainda sejam desconhecidas. 

Podem aparecer nas duas fases da dentição humana, envolvendo, muitas vezes, a não formação 

ou formação incompleta do elemento dental permanente da área afetada, proporcionando um 

atraso na época em que os sucessores irão erupcionar para substituir os decíduos. O tratamento 

varia de acordo com cada caso tendo como base a associação do exame clínico com exames 

complementares, que irão sugerir portanto, o tipo de procedimento a ser executado. O objetivo 

do seguinte trabalho é apresentar um caso, no qual foi identificado duas alterações dentárias, 

havendo a necessidade da combinação entre os exames clínico e radiográfico para melhor 

elucidar o diagnóstico. Relata-se um caso de um paciente do gênero masculino, 7 anos de idade, 

encaminhado para realizar exames radiológicos por motivação ortodôntica. As imagens 

apontaram presença de dentição mista, com dentes permanentes em processo de rizogênese, 

evidenciando também a existência de um elemento supranumerário, parcialmente irrompido e em 

posição vertical projetado entre os dentes 11 e 12. Também verificou-se uma alteração na forma 

do dente 21, levando como resultado a ocorrência de duas anomalias em conjunto: alteração de 

número (dente supranumerário) e de forma (geminação). Dessa maneira, conclui-se a 

necessidade de aliar o exame clínico ao radiográfico para a correta detecção de possíveis 

anomalias dentárias, o que permite um diagnóstico mais preciso, possibilitando ao paciente a 

diminuição de quaisquer complicações futuras. 

 

 
Descritores: Anomalia Dentária, Dente Supranumerário, Geminação. 
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Pacientes Especiais : Relação entre Deficiência G6PD (glicose-6-fosfato 

desidrogenase)  e Odontologia 

THAIS OLIVEIRA CORDEIRO, Iraci de Melo Salmito Noleto 
 
 

A G6PD(glicose-6-fosfato desidrogenase) é uma enzima presente em todas as células, e auxilia 

na produção de substâncias que as protegem de fatores oxidantes. Ao contrário das outras 

células, os glóbulos vermelhos dependem exclusivamente da G6PD para esta finalidade .A 

deficiência de G6PD (glicose-6-fosfato desidrogenase) é uma doença genética associada ao 

cromossomo X e, ao contrário do que se esperaria, afeta igualmente indivíduos de ambos os 

gêneros, ainda a deficiência da enzima Glicose-6-Fosfato-Desidrogenase (G6PD) é uma doença 

hereditária, assintomática, encontrada tanto em homens quanto em mulheres, mas que afeta os 

homens mais severamente,esta deficiência de G6PD afeta atualmente mais de 400 milhões de 

pessoas no mundo.O diagnóstico é feito durante a triagem neonatal, através do teste do pezinho 

ampliado. As manifestações clínicas da deficiência de G6PD dependem de fatores exógenos, 

como o uso de medicamentos, a infecção bacteriana ou viral e o nascimento. Essas ocorrências 

podem acelerar o fenômeno oxidativo, cujas possíveis consequências são a hemólise, a anemia 

hemolítica não esferocítica crônica e a icterícia neonatal, evoluindo para lesão cerebral,a 

manifestação clínica mais comum é a hemólise aguda, que pode ser compensada 

fisiologicamente e permanecer imperceptível. Como forma contributiva ao conhecimento na 

temática abordada, o presente trabalho tem o escopo de forma geral verificar na literatura sobre 

a deficiência de G6PD (glicose-6-fosfato desidrogenase) e abordar a necessidade de 

conhecimento sobre a deficiência G6PD pelos Cirurgiões-Dentistas por se tratar de um problema 

de saúde pública que afeta milhões de pessoas no mundo, para que haja o correto atendimento 

odontológico aos portadores da deficiência G6PD, minimizando os riscos de indução a anemia 

severa. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e retrospectivo 

nas bases Bireme, SciELO, PubMed e Medline por artigos nacionais e internacionais publicados, 

utilizando como descritores: Anemia; Odontólogos; Prescrições de medicamentos e G6PD. Em 

suma o cirurgião-dentista deve avaliar o paciente como um todo e não apenas quanto à cavidade 

bucal, pois a grande maioria dos indivíduos deficientes para a enzima G6PD é  assintomática e, 

geralmente, desconhecem possuir essa anormalidade genética.Além disso, cuidados devem ser 

tomados quanto à prescrição de determinados medicamentos, pela grande possibilidade de 

causar anemia severa em um paciente assintomático. 

 

Descritores: Anemia, Odontólogos,Prescrições de medicamentos e G6PD. 
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Sedação Consciente em tratamentos odontológicos: Uma solução viável 

para a saúde pública 

Italo José Zacarias Portela, Ayrton Galvão de ARAUJO Junior, Ageu Lima da COSTA, Vinicius 

da Silva CAETANO, Bárbara Ramos de Moura MAGGI. 

 

INTRODUÇÃO: A ansiedade e o medo são fatores que predispõe fuga aos diversos tipos  de 

tratamentos odontológicos, paciente que apresenta tais elementos é denominado de 

odontofóbico, essa condição vem mostrando índices crescente na população se tornando um 

problema de saúde pública. O controle da ansiedade pode ser obtido por meios farmacológicos, 

o qual, admite-se a utilização de benzodiazepínicos e fármacos fitoterápicos, pois, ambos 

constituem uma boa alternativa para se obter a sedação consciente, sendo viável a utilização na 

rede pública. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo descrever as possíveis 

vantagens da implantação e utilização da sedação consciente na rede pública como alternativa 

para driblar a dificuldades encontradas pelos cirurgiões dentistas, frente a pacientes 

odontofóbicos. REVISÃO DE LITERATURA: A odontologia de um modo geral apresenta 

inúmeros desafios a serem superados e um dos mais constantes na atualidade é a condição de 

odontofobia apresentada pela  grande massa populacional, sendo uma das medidas mais viáveis 

a fim de solucionar essa situação é a utilização de benzodiazepínicos ou fitoterápicos para a 

indução da sedação consciente dos pacientes, esses fármacos apresentam uma margem de 

segurança clínica, rápido início de ação, pequena incidência de reações adversas, facilidade de 

administração e baixo custo, eles contribuem para deixar os pacientes mais relaxados, porém 

essa condição não alteram as capacidades de autodefesa bem como de responderem perguntas 

quando indagados, auxilia ainda no aumento do limiar da dor fazendo com que os  pacientes 

sejam menos susceptíveis a estímulos dolorosos. METODOLOGIA: Utilizou-se como 

metodologia uma revisão de literatura, com artigos extraídos das bases de dados Scielo e 

LILACS, com uma cronologia estabelecida entre os anos de 2012 a 2016, utilizaram-se como 

descritores as expressões sedação consciente, odontofobia, saúde pública. CONCLUSÃO: 

Observa-se que a sedação consciente apresenta grandes vantagens no que diz respeito a sua 

aplicabilidade em auxilio a procedimentos odontológicos, deixando os pacientes mais relaxados 

e cooperativos, o que facilita o tratamento odontológico na rede pública, tornando-o mais rápido, 

dinâmico e psicologicamente menos traumático para a população. 

 

Descritores: Sedação consciente, Odontofobia e Saúde pública. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 20 

O papel do cirurgião-dentista como estratégia para o diagnóstico precoce 

do câncer de boca - uma revisão de literatura 

Anna Beatriz Rodrigues e Silva, Raquel Pinheiro Moura, Carla Maria de Carvalho Leite 
 
 

INTRODUÇÃO: O câncer de boca é uma doença que acomete os lábios, língua, amigdalas, 

glândulas salivares, esôfago e tecidos moles da cavidade bucal. O cirurgião-dentista tem o papel 

fundamental na prevenção e no diagnóstico precoce dessa neoplasia, favorecendo maiores 

possibilidades de cura para o paciente, porém, poucos profissionais da área possuem 

conhecimento necessário para isso. O diagnóstico tardio pode resultar em prognóstico 

desfavorável, pois em estágio avançado, quando não leva a óbito, provoca mutilações e 

deformidades no indivíduo. Essa doença afeta principalmente o sexo masculino com cerca de 40 

anos ou mais, usuários do tabaco e de bebidas alcóolicas. No entanto, nas últimas décadas o 

sexo feminino tem sido incluído nesse grupo devido ao seu comportamento social em relação ao 

hábitos tabagistas e etilistas. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de 

literatura abordando a importância do cirurgião-dentista dispor de conhecimento necessário para 

o diagnóstico precoce do câncer de boca. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica de natureza exploratória no qual os trabalhos foram agrupados para análise 

considerando os enfoques priorizados no período 2010 a 2016, na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra e de cunho nacional e 

os critérios de exclusão foram: artigos que representaram resumo, monografias, teses e 

dissertações. Os descritores utilizados foram: câncer bucal, diagnóstico precoce e conhecimento. 

RESULTADOS: Foram obtidos 13 artigos de relevância sobre o tema, no qual observou-se que 

os cirurgiões-dentistas desempenham um papel estritamente importante na prevenção e no 

diagnóstico precoce do câncer de boca, pois são essenciais para a desmistificação da doença e 

redução da mortalidade. Porém, a maioria desses profissionais não possui o conhecimento 

necessário para isso. CONCLUSÃO: Conclui-se que é necessário a reformulação do ensino em 

Odontologia, para que seja possível capacitar os cirurgiões-dentistas à diagnosticar 

precocemente o câncer bucal e, assim, tornando-os aptos a exercer o seu papel fundamental, 

proporcionando maiores chances de cura para os pacientes. 

 

 
Descritores: Câncer bucal, Diagnóstico precoce, Conhecimento 
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DURANTE A 

GESTAÇÃO. 

Ana Karoliny Linhares Moreira, Jéssica Vannessa Alves de SOUSA, Marianne Magalhães 

FORTES, Francisca Gomes de CARVALHO, Érika de Araújo ABI-CHACRA 

 

A assistência odontológica é necessária em todas as fases da vida, entretanto, na mulher durante 

a gestação, faz-se necessário um acompanhamento especial. Não obstante, tal importância vem 

sendo deixada de lado nos dias atuais, pois, além do fator econômico, grande parte das gestantes 

desconhecem as alterações bucais provenientes desse período. O objetivo desse estudo foi 

realizar uma revisão da literatura sobre os benefícios e a importância do acompanhamento 

odontológico em mulheres gestantes. Foi realizada uma busca bibliográfica na base de dados: 

PUBMED, SCIELO e MEDLINE. As palavras-chave utilizadas foram: odontologia, gestação, 

assistência. A coleta de informações foi realizada no período de agosto a setembro de 2016. Os 

critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram artigos na íntegra que retratassem 

a temática referente, publicados nos anos de 2010 a 2016 em português e que relatavam estudos 

de casos. Os critérios de exclusão foram trabalhos como teses, inadequação a questão 

norteadora e artigos incompletos. Foram encontrados 28 estudos, dos quais 6 foram utilizados 

por atenderem os critérios de inclusão. Busca-se a reflexão sobre a atual assistência odontológica 

prestada  às gestantes, a partir de observações como a falta de encaminhamento médico aos 

profissionais da área, a ausência de conhecimento prévio sobre a importância da saúde bucal 

durante a gravidez e a resistência materna, que está relacionada ao mito de que o tratamento 

pode influenciar negativamente na gestação e provocar danos ao bebê. A ação colaborativa entre 

gestante, equipe médica e a odontologia preventiva é necessária para a promoção de práticas 

educativas de saúde que devem ser incluídas no acompanhamento pré-natal, a fim de ampliar a 

assistência fornecida à mulher. Nesse contexto, devido às alterações fisiológicas, psicológicas e 

nutricionais que ocorrem na gravidez, a gestante torna-se mais suscetível a patologias revelando, 

assim, a importância do autocuidado por parte da mãe e a necessidade da procura por serviços 

odontológicos, para que os benefícios se estendam, também, às futuras crianças. 

 

 
Descritores: odontologia, gestação, assistência 
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INTEGRAÇÃO ENTRE A PERIODONTIA E A ODONTOLOGIA 

RESTAURADORA ATRAVÉS DO DSD. 

Camila de Brito Pontes, Paulo Henrique Augusto Boto CRUZ, Mario Roberto Pontes LISBOA, 

Maria Mônica Studart Mendes  MOREIRA 

 

A Odontologia Estética deve analisar não apenas os dentes do paciente, mas também a relação 

destes com a gengiva e os lábios, de modo a proporcionar ao paciente que busca um sorriso 

mais estético um plano de tratamento integrado com resoluções para cada uma das suas 

necessidades. O DSD, ou Digital Smile Design é uma técnica que visa a realização de fotografias 

intra e extra-bucais do paciente para serem analisadas em softwares já existentes nos 

computadores de forma convencional e, a partir desta análise, construir um planejamento mais 

adequado, propondo modificações nos dentes, gengivas e lábios para um melhor resultado final. 

A paciente deste caso clínico tinha como queixa principal o tamanho e a coloração dos dentes, 

pois os considerava pequenos e escuros, tendo solicitado do profissional a remoção de excesso 

gengival. Durante o exame clínico, percebeu-se que existiam outras necessidades além da 

cirurgia gengival, e que seria mais adequado planejar o recontorno gengival dentro de uma 

situação mais integrada, através  do DSD. Assim, a paciente foi fotografada e analisada através 

deste planejamento virtual, tendo sido proposto um plano de tratamento que envolvia a 

gengivectomia, o clareamento dos dentes e a instalação de facetas para mudança na forma e 

tamanho dos dentes sob o ponto de vista incisal. Nesta situação integrada, após o planejamento 

virtual, constrói-se um mock up ou maquete, para que a paciente possa ter uma melhor noção 

das propostas sugeridas e, após a sua aprovação, este mock up é transformado em um guia 

cirúrgico periodontal, para que as incisões sejam realizadas no local planejado, aumentando 

através da margem gengival o tamanho dos dentes. Dois meses após a cirurgia, os dentes foram 

clareados e as facetas foram confeccionadas, sendo o resultado final altamente favorável, pois o 

sorriso da paciente preenche agora vários dos requisitos de um sorriso ideal. 

 

 
Descritores: Gengivectomia, Facetas Dentárias,Estética Dentária, 
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JORNADA EM SAÚDE BUCAL PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

RURAIS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ 

Maryse Araújo Nogueira, Danielle Gomes Dourado, Thalita Karenyne Xavier Silva França, 

Marina de Deus Moura de Lima, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura 

 

Quilombolas são definidos como ?grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição com 

ancestralidade negra e trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas? 

(Ministério da Saúde, 2003). No período de 15 a 19 de agosto de 2016 um grupo de professores 

e alunos do curso de Odontologia da UFPI e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 

UFPI, realizou a JORNADA EM SAÚDE BUCAL PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

RURAIS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ. Essa 

atividade teve por objetivo orientar escolares e seus responsáveis sobre saúde bucal nas 

comunidades São Vitor, Lagoa dos Moisés, Lagoa das Emas e Lagoa da Firmeza, localizadas na 

zona rural do município de São Raimundo Nonato. Durante a jornada, foram ministradas palestras 

educativas aos pais/responsáveis e às crianças e adolescentes, distribuídos folhetos educativos 

com orientações sobre higiene bucal e controle de ingestão de açúcares. No total foram atendidas 

425 crianças/adolescentes que receberam escova e creme dental fluoretado, aplicação tópica de 

flúor e foram treinadas a escovar corretamente os dentes. Nas comunidades visitadas, foram 

observados postos de saúde fechados, onde a presença de profissionais de saúde é eventual. O 

acesso à água foi um dos pontos que mais chamou a atenção da equipe. Os moradores 

informaram que a água é fornecida por carros pipas e armazenada em cisternas. A experiência 

foi exitosa e cumpriu a proposta da Jornada tendo em vista que as ações de Extensão 

Universitária ali realizadas viabilizaram uma relação transformadora entre a equipe e as 

comunidades minoritárias e excluídas socialmente como os remanescentes de quilombos. 

 

Descritores: Quilombolas, Saúde Bucal, Odontologia 
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CIRURGIA PARENDODÔNTICA NO TRATAMENTO DE PERIODONTITE 

APICAL PERSISTENTE: RELATO DE CASO. 

José Valentim Pereira da Rocha Júnior, George Táccio Miranda CANDEIRO, Igor 

Albuquerque TRINDADE, Isaac de Sousa ARAÚJO, Nilton VIVACQUA-GOMES 

 

Mesmo com a boa previsibilidade conseguida atualmente pela terapia endodôntica, em um 

pequeno percentual de casos ocorre a persistência da periodontite apical, comumente 

relacionada a presença de bactérias residuais intra ou extra radiculares. A cirurgia perirradicular 

é indicada em casos de insucessos no tratamento endodôntico inicial seguido de retratamento 

não cirúrgico, e tem como objetivo a remoção de tecidos periapicais doentes e selagem apical do 

sistema de canais radiculares para facilitar a regeneração de tecidos duros e moles. Este trabalho 

objetivou relatar um caso de tratamento de  periodontite apical crônica através da realização de 

cirurgia parendodôntica associada a retrobturação com MTA. Paciente do sexo feminino, 52 anos 

de idade, compareceu ao consultório odontológico para uma consulta de proservação de 

tratamento realizado no elemento 25, dois anos antes. Na anamnese e exame clínico intra-oral, 

observou-se edema na mucosa gengival vestibular do referido dente sem sintomatologia 

dolorosa. Com base nos achados clínicos e realização de novo exame radiográfico periapical e 

tomografia computadorizada, que evidenciaram grande perda óssea na região periapical, 

sugestiva de cisto, decidiu-se, acordado com a paciente, pela realização do tratamento cirúrgico, 

sendo a biópsia excisional instituída. A intervenção cirúrgica foi realizada com a curetagem da 

lesão endodôntica, apicetomia, vedamento apical com MTA e, para o preenchimento da loja 

óssea formada pela lesão periapical e promoção de uma melhor e mais rápida reparação  do 

tecido ósseo, foi utilizado enxerto ósseo de biomaterial associado a membrana reabsorvível. O 

exame histopatológico confirmou diagnóstico de cisto periapical. Diante do tema abordado, 

considera-se que a Cirurgia Parendodôntica constitui uma alternativa viável na permanência do 

dente na cavidade bucal em casos de lesões persistentes, desde que  se tenha um planejamento 

e técnica adequados, observando as indicações, associados a bons materiais, como o MTA e a 

utilização de osso liofilizado e membrana biológica para melhora do processo de reparo. Tais 

fatores estão intimamente ligados a previsibilidade e prognóstico da terapia cirúrgica 

parendodôntica. 

 

Descritores: Endodontia; Periodontite apical; Cirurgia perendodôntica 
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Odontologia: Da Origem a sua aplicação nos contextos sociais 
 

Jéssica Carvalho da Silva Lima, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, Andressa dos Santos 

SOUSA, Maria Eduarda de Souza COSTA, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO 

 
 
 

Introdução: O século XIX trouxe autonomia para odontologia através de eventos importantes 

ocorridos nos Estados Unidos da América. A relação desenvolvimento e subdesenvolvimento

 dos países vão direcionar e tendenciar suas práticas sendo 

remediadora e curativa ou preventiva, assim como sinalizarão qual população receberá 

efetivamente seus serviços. Objetivo: Conhecer e partilhar a Historicidade da Odontologia com 

os aspirantes a carreira, alunos, profissionais, e a população, esclarecendo conceitos, 

metodologias, carências dos dias de hoje, possibilitando uma visão completa e uma  reflexão  

crítica  sobre a mesma. Metodologia:  Realizou-se  uma  revisão de literatura. Conclusão:  

Sabendo  que  uma  ação  de  saúde  bucal  efetiva  se  dará  com  o  Estado, 

comunidade e profissionais, sendo que nenhuma dessas partes está isenta de suas 

responsabilidades e de suas ações, a compreensão da evolução histórica da odontologia 

auxiliará na construção de um perfil de indivíduos que respeitam e entendam o valor do 

profissional cirurgião-dentista e sua importância para a sociedade. 

 

Descritores: Historia da odontologia,  saúde bucal,  dentistas 
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A INFLUÊNCIA DA EXTRAÇÃO DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES NO 

TRATAMENTO ORTODÔNTICO 

Beatriz da Silva Rocha, Hilva Stella de Araújo Batista, Maria da Conceição Sousa, Adriana 

Mercia Sousa Santos, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

A extração profilática dos terceiros molares têm sido praticada durante muitos anos pelos 

cirurgiões-dentistas. Existe uma grande controvérsia quanto a necessidade de remoção desses 

elementos, especialmente no que diz respeito ao apinhamento dentário ântero-inferior. Acredita-

se que, a erupção e/ou impacção do terceiro molar, combinado ou não com outras situações, 

tenha contribuído significativamente para os problemas no alinhamento dentário. O objetivo 

desse estudo é avaliar a relação entre os terceiros  molares inferiores e o apinhamento de dentes 

inferiores, com ênfase na influência de sua extração no tratamento ortodôntico. Foi realizado 

revisão de literatura, utilizando se artigos dos últimos dez anos, por meio dos bancos de dados 

LILACS e SCIELO. O conhecimento dessa relação é importante para direcionar a abordagem do 

profissional diante dessas situações, prevenindo assim futuras complicações e insucesso no 

tratamento. 

 

Descritores: apinhamento, terceiros molares, má oclusão 
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REMOÇÃO DE TORUS MANDIBULAR COM PIEZOCIRURGIA 
 

Henrique Ferreira Lima, Diogo Rêgo da SILVA, Thais Pimentel de Sá BAHIA, Hugo Leonardo 

Mendes BARROS 

 

Toros são crescimentos ósseos localizados e circunscritos, situados na superfície cortical dos 

ossos, são conhecidos também como exostoses e afetam de 20 a 25% dos ossos gnáticos. As 

principais características são compostas pela forma arredondada, superfície lisa, projeções de 

ossos duros e cobertos com mucosa normal. Clinicamente localiza-se, na maioria dos casos, na 

superfície lingual da mandíbula, região de pré molares inferiores. O objetivo deste trabalho é 

relatar um caso clínico da remoção cirúrgica de toros mandibular utilizando a piezocirurgia. 

Paciente S.C.R.C, 30 anos de idade compareceu a clínica odontológica tendo como queixa estar 

?ferindo a boca ao se alimentar?. Ao exame clínico, foi diagnosticado toros mandibular bilateral. 

Causando interferência na dicção, dor e dificuldade na fonação e alimentação do paciente, foi 

sugerido como tratamento a cirurgia de remoção dos toros. Após todas as medidas de assepsia, 

foi realizado bloqueio do nervo alveolar inferior e nervo lingual utilizando lidocaína 2% com 

Epinefrina 1:100.000 . O retalho de escolha foi o mucogengival do tipo envelope do dente 36 ao 

46 expondo os toros. Para  a remoção das exostoses ósseas, foi utilizada o motor Ultrassom 

Cirúrgico Piezosonic ? Driller, este é baseado na modulação da vibração ultrassônica de uma 

ponta ativa e são caracterizados por: corte preciso devido a micro vibração da ponta ativa; corte 

seletivo, uma vez que a frequência de vibração (22 a 30 kHz) corta somente tecido mineralizado, 

não tecido mole e; um campo cirúrgico relativamente livre de sangue, devido ao efeito de 

cavitação ar-água do dispositivo. A sutura foi realizada com Seda 3.0, sendo a paciente medicada 

com analgésico e anti-inflamatório. Após sete dias foram removidos os pontos sem 

intercorrências no período, e com o acompanhamento de 3 meses, não há relato de queixas. A 

remoção cirúrgica do toro geralmente apresenta bom prognóstico, porém, em cirurgias 

convencionais, pode ser observado a formação de hematomas, infecção, má cicatrização, 

necrose e até neuralgia em alguns casos. A fim de minimizar as prováveis intercorrências do pós 

operatório a piezocirurgia conta com o excelente controle do dispositivo cirúrgico, mínima invasão 

operatória, e processo de cicatrização mais rápidos, sem risco de enfisema, significativa redução 

de hematomas, diminuição da dor pós-operatório e redução do stress traumático, vantagens para 

pacientes e profissionais no trans e pós-operatório. 

 

Descritores: Toros mandibular, tratamento, piezocirurgia 
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Projeto Extensão Uespi Odonto - Relato de Experiência 
 

Hilva Stella de Araújo Batista, Paulo Henrique Viana PINTO, Beatriz da Silva ROCHA, Adriana 

Mércia Sousa SILVA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 

Intervenções preventivas e educacionais são meios utilizados com objetivo de conscientizar e 

mudar os hábitos bucais na tentativa de diminuir a incidência da doença cárie. O objetivo deste 

trabalho é descrever relato de experiência de acadêmicos no projeto de extensão 

?UESPI ODONTO: Prevenção de cárie em crianças atendidas nas creches do projeto  social da 

diocese de Parnaíba?. O projeto foi desenvolvido semanalmente, nos semestres 2015.2 e 2016.1, 

em sete creches vinculadas ao Projeto Social da Diocese de Parnaíba por 20 alunos regularmente 

matriculados no curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí. Foram realizadas 

palestras educativas conscientizadoras, com o uso de multimeios ilustrativos e audiovisuais, 

como cartazes, macromodelos, vídeos e teatro de fantoches com informações relativas aos 

cuidados com a saúde bucal com 220 crianças e seus pais e/ou responsáveis. Exame clínico, 

evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor foram 

realizadas. Crianças com necessidades específicas foram encaminhadas para atendimento na 

Clínica Escola de Odontologia da UESPI/Parnaíba. O projeto foi bem aceito por todos os atores 

envolvidos e buscou integrar os estudantes de Odontologia à sociedade, buscando modificar 

realidades e melhorar a qualidade de vida  das populações assistidas, redefinindo, assim o papel 

da UESPI no desenvolvimento da região. 

 

Descritores: Promoção da Saúde, Saúde Bucal, Cárie Dentária. 
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O Papel do Cirurgião-Dentista no abuso infantil 
 

Illanna Íris de Carvalho Araújo , Mariana Ingrid de Oliveira Guimarães, Natricia Sousa Diniz, 

Rebeca Maria Vieira Pereira, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

Introdução: Frequentemente crianças e adolescentes são vítimas de maus tratos e vários tipos 

de violência, podendo ser elas físicas, psicológicas, negligenciais ou até mesmo  abuso sexual. 

Casos de violência estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, e isto faz com que 

profissionais da saúde sejam capacitados a identificar e classificar indícios que podem sugerir a 

ocorrência de violência infantil. O cirurgião-dentista encontra-se numa situação privilegiada, uma 

vez que mais de 50% das lesões decorrentes de maus tratos físicos envolvem as regiões de 

cabeça e pescoço. Objetivo: Identificar os principais aspectos orofaciais dos maus tratos infantis, 

contribuindo com a identificação destas vítimas no ambiente odontológico. Metodologia: Foi 

realizada uma revisão de literatura com os artigos publicados entre os anos de 2008 a 2016, 

mostrando o papel do cirurgião-dentista no abuso infantil. Para realização deste trabalho, foram 

utilizados como fonte de pesquisa as bases de dados SciELO e LILACS. Resultados e Discussão: 

O profissional de odontologia deverá ficar atento ao diagnóstico de lesões como doenças 

sexualmente transmissíveis na cavidade bucal, lacerações, escoriações, fraturas dentárias  e 

hematomas. No entanto, o profissional muitas vezes não está apto a reconhecer tais lesões, pelo 

fato de as universidades não introduzirem em sua grade curricular disciplinas com temas 

relevantes, como abuso infantil. Consequentemente, não cumprem seu papel  de notificar casos 

suspeitos, seja por medo ou por desconhecer sua obrigação diante deste tipo de violência. 

Conclusão: Nota-se a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico dessas lesões, que na 

maioria das vezes podem passar desapercebidas no exame clinico/anamnese, pelo fato deste 

profissional desconhecer os sinais básicos para seu diagnóstico precoce. Uma vez diagnosticada 

o profissional deve alertar as autoridades competentes para as devidas providencias. 

 

Descritores: Maus tratos infantis,Manifestações bucais,Cirurgião-Dentista 
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FATORES QUE INTERFEREM NO SUCESSO DO REIMPLANTE DENTAL 
 

Ayrton Galvão de Araujo Junior, I?talo José Zacarias PORTELA, Guilherme Henrique Alves da 

FONSECA,  Lorena Ferreira RABELO, Bárbara Ramos de Moura MAGGI 

 

INTRODUÇÃO: A avulsão dentária é a completa separação do dente de seu alvéolo causado, 

principalmente, por traumatismos. Para esses casos o tratamento indicado é o reimplante dental 

em que fatores, tais como tempo extra-oral e meio de armazenamento, irão influenciar no 

prognóstico desse procedimento. OBJETIVOS: Destacar, dentre os fatores que afetam no 

prognóstico do tratamento, a importância de um curto período extra-oral e de um correto 

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

de dados Scielo, referente ao período de 2013 a 2015 publicados em português, inglês e 

espanhol, com os descritores: avulsão dentária; reimplante dentário e trauma REVISÃO DE 

LITERATURA: Com a completa avulsão do dente de sua loja óssea, nota-se uma perca completa 

do aporte neurovascular, ocasionando, por muitas vezes, necrose pulpar. O tempo extra-oral é 

fundamental para o sucesso do tratamento, visto que, quando o elemento dental se encontra fora 

de sua loja óssea por um tempo demasiado, haverá a formação de um coágulo no interior do 

alvéolo, acarretando uma grande possibilidade de insucesso. Para um bom prognóstico, 

recomenda-se que o tempo extra-oral não ultrapasse 15 minutos, a fim de proporcionar  uma 

cicatrização adequada das fibras do ligamento periodontal. O armazenamento deve  ser feito de 

modo a guarnecer as fibras, objetivando uma possibilidade de realojamento dental. Indica-se que 

o dente avulsionado permaneça imerso em uma solução que não cause distúrbios hemostáticos, 

dessa forma, a saliva e o leite são meios escolhidos por serem práticos e por conta de sua 

capacidade em conservar as fibras do ligamento periodontal, no entanto, por conta da baixa 

osmolaridade salivar, há uma grande possibilidade de promoção de lise celular. A solução de 

Hanck seria perfeita para fazer o armazenamento por conta de seu maior tempo de conservação, 

mas seu uso é feito quase que exclusivamente em laboratório. CONCLUSÃO: Frente a alguns 

fatores que influenciam no sucesso do reimplante dental, o tempo extra-oral e a forma de 

armazenamento são os mais determinantes. Dessa forma, o profissional pode utilizar-se da 

interação desses dois fatores com o intuito de planejar adequadamente o tratamento, mantendo 

o elemento dentário na cavidade de forma duradoura. PALAVRAS-CHAVE: avulsão dentária; 

reimplante dentário; trauma. 

 

Descritores: avulsão dentária, reimplante dentário, trauma. 
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MOLARES SUPERIORES PERMANENTES: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DAS 

VARIAÇÕES DE ANATOMIA NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA, HILVA STELLA ARAÚJO BATISTA, NAYRA RAFAELLE 

FERNANDES DA SILVA , GUILHERME HENRIQUE ALVES DA FONSECA, MARIA ÂNGELA 

ARÊA LEÃO FERRAZ 

 

A diversidade da anatomia interna dos dentes pode dificultar o tratamento endodôntico, o correto 

conhecimento da morfologia interna, bem como de suas possíveis variações, é fundamental para 

o sucesso no tratamento endodôntico. O objetivo desse trabalho é  realizar uma revisão de 

literatura sobre as implicações clínicas das variações anatômicas internas do primeiro molar 

superior para um adequado tratamento endodôntico. Foram pesquisados artigos em inglês, 

português e espanhol, dos anos de 2010 a 2016, por meio dos bancos de dados SCIELO e 

LILACS. Pode-se concluir que a possível presença de canais ou raízes acessórias, calcificações 

na câmara ou canal radicular e curvaturas radiculares nos primeiros molares superiores são 

relevantes para a correta desinfecção, instrumentação e obturação na terapia dos canais 

radiculares evitando, assim, o insucesso do tratamento. 

 

Descritores: endodontia, cavidade pulpar, dente molar 
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ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM CASOS DE PARESTESIA DO NERVO 

ALVEOLAR INFERIOR: RELATO DE CASO. 

igor albuquerque trindade, Diego MENDONÇA-LIMA, Samuel NOGUEIRA- LIMA, Nilton 

VIVACQUA-GOMES 

 

A parestesia do nervo alveolar inferior é uma condição de difícil diagnóstico em odontologia, 

podendo ser causada por fatores sistêmicos e/ou locais. Durante o tratamento endodôntico 

estímulos locais químicos e físicos podem desencadear está condição, sendo a mesma descrita 

como de difícil resolução e tratamento. O presente estudo descreve o tratamento  de parestesia 

do nervo alveolar inferior, após tratamento endodôntico onde houve sobre instrumentação 

inadvertida de vários milímetros e suposto extravasamento de cimento endodôntico Endofill para 

o canal mandibular. Paciente do gênero masculino, médico, 63 anos de idade, foi encaminhado 

por cirurgião-dentista protesista a um consultório particular na cidade de Parnaíba (PI), para 

realização de tratamento endodôntico do elemento dentário 46, pois seria necessário extenso 

desgaste dentinário para confecção de coroa total. O tratamento endodôntico foi realizado 

seguindo os princípios da técnica crown-down, com auxílio de microscópio operatório, localizador 

eletrônico foraminal e instrumentação mecanizada em cinemática rotatória. Foram realizadas 

patência e ampliação foraminal, sendo utilizada clorexidina gel 2% como substância química 

auxiliar e soro fisiológico como irrigante. O tratamento foi concluído em sessão única e o 

selamento coronário feito com cimento de ionômero de vidro. Posteriormente, o paciente relatou 

parestesia do  lábio inferior na referida região do elemento tratado endodonticamente. Ao exame 

de rx periapical final do caso, confirmou-se a íntima relação do canal mandibular com o ápice do 

elemento 46 e o provável contato do cimento obturador extravasado com o nervo alveolar inferior. 

O paciente procurou tratamento com sessões de aplicação local de TENS e fez uso de Citoneurin, 

obtendo redução gradual da zona de parestesia. Houve remissão total dos sintomas de parestesia 

após 3 meses. Diante dos resultados clínicos obtidos, o protocolo terapêutico com o uso de TENS 

e Citoneurin, sugere ser uma alternativa de tratamento  para resolução de parestesias nervosas. 

Entretanto não há na literatura um consenso que determine um protocolo de tratamento para tal, 

sendo uma condição de difícil resolução na maioria dos casos, podendo obter regressão dos 

sintomas com um a dois meses. 

 

Descritores: Endodontia, Obturação do Canal Radicular, Nervo Mandibular 
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DENTES SUPRANUMERÁRIOS: TRATAMENTO CIRÚRGICO E SUA 

EFICÁCIA PREVENTIVA. 

Rebeca Maria Vieira Pereira , Illanna Íris de Carvalho ARAÚJO, Humbelina Alves da SILVA, 

Paulo Henrique Viana PINTO, Francisco Yuri Carneiro do NASCIMENTO 

 

DENTES SUPRANUMERÁRIOS: TRATAMENTO CIRÚRGICO E SUA EFICÁCIA PREVENTIVA. 

 
Rebeca Maria Vieira PEREIRA*; Illanna Íris de Carvalho ARAÚJO; Humbelina Alves da SILVA; 

Paulo Henrique Viana PINTO; Francisco Yuri Carneiro do NASCIMENTO. 

 
A hiperdontia é uma alteração de número do desenvolvimento dentário e os dentes excedentes 

são chamados de supranumerários. A etiologia dessa alteração é ainda pouco conhecida. De 

acordo com estudos os supranumerários ocorrem com maior frequência na dentição permanente, 

é mais prevalente em homens que em mulheres e possui maior predileção pela região anterior 

da maxila. O objetivo deste estudo é relatar, por meio de revisão bibliográfica e da intervenção 

cirúrgica, um caso clínico com a remoção de dente supranumerário/conóide. Paciente do sexo 

feminino com desconforto na região da tabua óssea lingual, entre os elementos 34 e 35. Após 

exame clínico e radiográfico (Radiografia Panorâmica e Técnica de Clark), foi diagnosticado um 

elemento dentário supranumerário.  O plano de tratamento consistiu na remoção cirúrgica do 

elemento. Sabendo que a permanência desses elementos excedentes pode acarretar inúmeras 

complicações, a remoção cirúrgica mostra-se um tratamento preventivo e eficaz contra estes 

agravos. No presente estudo, foi realizado o acompanhamento pós-operatório mostrando eficácia 

no tratamento. Evidências do caso relatado mostraram a importância da CEO-UESPI realizar tal 

procedimento em suas imediações levando em consideração o retorno social e o atendimento 

especializado e qualificado. 

 

Descritores: Supranumerário, Cirurgia Ambulatorial, Prevenção. 
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Anquiloglossia e Frenectomia Lingual - Relato de Caso Clínico 
 

THAIS OLIVEIRA CORDEIRO,  Márcia Regina Soares Cruz Ferraz 
 
 

A anquiloglossia é uma patologia caracterizada pela inserção anormal do freio lingual, que 

consiste em mucosa, tecido conjuntivo fibroso denso e, ocasionalmente, fibras superiores  do 

músculo genioglosso. A inserção do freio lingual no ápice da língua causa limitação da amplitude 

dos movimentos e impede que esta cumpra a sua função normal. Em crianças, o diagnóstico e 

tratamento da anquiloglossia continua sendo um desafio para os cirurgiões-dentistas. Como 

forma contributiva ao conhecimento na temática abordada, o presente trabalho tem o escopo de 

relatar o caso clínico de uma criança do gênero feminino, de 6 anos de idade, acompanhada 

pelos pais buscou atendimento na Clínica Integrada Infantil de uma instituição de ensino superior, 

onde os pais queixavam-se que a criança apresentava dificuldade em pronunciar algumas 

palavras. Ao exame clínico observou-se que a criança não conseguia tocar a papila palatina com 

o ápice da língua e tinha dificuldade de higienizar as superfícies linguais dos incisivos inferiores. 

Foi diagnosticada assim a anquiloglossia e indicado o tratamento cirúrgico, utilizando a técnica 

de frenectomia lingual. Após a cirurgia a paciente foi encaminhada para tratamento 

fonoaudiológico. O prognóstico da frenectomia é melhor quanto mais precoce for o diagnóstico e 

a intervenção, minimizando as interferências negativas que a anquiloglossia pode trazer para a 

fala, higienização bucal e crescimento normal da mandíbula. A avaliação multiprofissional é 

importante para que seja feito o correto diagnóstico e indicação para o tratamento cirúrgico e 

fonoterápico, os quais revertem com sucesso as consequências desta anormalidade. 

 

Descritores: Anquiloglossia, Frenectomia Lingual, Odontopediatria. 
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TUBERCULOSE MILIAR COM DISSEMINAÇÃO EM CAVIDADE ORAL E 

TECIDO ÓSSEO: RELATO DE CASO 

Rebeca Maria Vieira Pereira , Haroldo Arid SOARES, Luiz Alexandre THOMAZ, Láyla Beatriz 

Garcia LOPES, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

Rebeca Maria Vieira PEREIRA*; Haroldo Arid SOARES; Luiz Alexandre THOMAZ; Láyla Beatriz 

Garcia LOPES 

Antonione Santos Bezerra PINTO 

 
A Tuberculose, como é conhecida universalmente, é uma doença infecciosa crônica que pode 

afetar qualquer parte do corpo, incluindo a boca e tecidos ósseos que se apresentam como sítios 

raros para tuberculose extrapulmonar. O presente estudo descreve um caso clínico de uma 

paciente do gênero feminino exibindo úlcera lingual e tuberculose osteoarticular multifocal 

simultaneamente. O diagnóstico foi feito em última instância, com base nos resultados da biópsia 

da lesão em dorso de língua, radiografia de tórax, coloração de Ziehl-Neelsen, baciloscopia, 

radiografia de quadril e tomografia computadorizada. O paciente respondeu bem à medicação 

antituberculose. Os achados de todos os exames  são descritos neste caso clínico. De acordo 

com o nosso levantamento este é o primeiro caso relatado de tuberculose extrapulmonar com 

manifestação osteoarticular e em  cavidade oral simultaneamente. 

 

Descritores: Tuberculose, cavidade oral, tecido ósseo. 
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RELAÇÃO ENTRE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E CEFALEIA: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 

BRUNNA DA SILVA FIRMINO, Matheus Santos CARVALHO, Paulo Henrique Viana PINTO, 

Marcos Victor Vaz Soares CASTRO, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se por um grupo de sinais e sintomas que 

envolvem a musculatura da mastigação, articulação temporomandibular (ATM) e regiões 

associadas. Estudos demonstram uma associação entre a DTM e a cefaleia, que se apresenta 

entre 70% a 80% dos pacientes acometidos pela disfunção, sendo as mulheres as mais atingidas. 

As dores de cabeça se classificam em cefaleia primária que é a doença por si só, não derivando 

de outra e em cefaleia secundária que é quando a dor é um sintoma causado por outra patologia. 

O objetivo do presente estudo é abordar a associação entre cefaleia e a DTM. Foi realizada a 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo e Lilacs com os descritores ?cefaleia?, 

?transtornos da ATM" e ?nervo trigêmeo? publicados entre 2003 a 2016. Estudos apontam para 

uma maior prevalência entre a associação da cefaleia primária e DTM e sugerem a existência de 

um mecanismo fisiopatológico envolvido com o núcleo caldado do nervo trigêmeo que seria o 

responsável pela sensibilidade orofacial e entrelaçaria sinais e sintomas das duas patologias. O 

mecanismo envolvido é o processo chamado sensibilização central, que resulta de alterações no 

sistema nervoso central no processamento da dor e seria capaz de elevar a sensibilidade 

dolorosa pela existência de canais neurológicos que convergem das diferentes locais 

craniofaciais para o núcleo trigeminal. Portanto, é possível concluir que são necessárias mais 

pesquisas na  área de associação entre cefaleia e DTM, pois estas são entidades distintas, mas 

que podem atuar uma na outra como fator perpetuante/agravante podendo se tornar doenças 

crônicas, prejudicando o paciente tanto fisicamente quanto psicologicamente. 

 

Descritores: cefaleia, transtornos da ATM, nervo trigêmeo 
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PRÓTESE SOBRE IMPLANTE: PARAFUSADA X CIMENTADA ? QUANDO 

INDICAR? 

Henrique Ferreira Lima, Julio Cesar de Paulo CRAVINHOS, Walter Leal de MOURA, Valdimar 

da Silva VALENTE 

 

Com o avanço das pesquisas relacionadas à osseointegração, a Implantodontia tornou-se um 

tratamento de prognóstico bastante satisfatório, porém o sucesso para obter um resultado 

duradouro depende do planejamento protético, sendo de suma importância a escolha adequada 

do tipo de retenção da prótese implantossuportada, se cimentada ou parafusada. O presente 

trabalho consiste em uma revisão de literatura sobre próteses cimentadas e parafusadas, 

tratando de suas vantagens e desvantagens, abordando quesitos como estética, passividade, 

reversibilidade, retenção, aspectos oclusais e custo. A escolha entre prótese cimentada ou 

parafusada é de interesse do profissional, pois contribuirá para o sucesso em longo prazo do 

tratamento. Ainda não existe um consenso  na literatura sobre a melhor escolha do método de 

fixação das próteses implantossuportadas. Conhecendo as limitações de cada tipo, aliada a 

necessidade do paciente e com a um plano de tratamento cirúrgico/protético prévio é suficiente 

para alcançar o sucesso. 

 

Descritores: : Implante Dentário Osseointegrado, Planejamento de Prótese Dentária, Prótese 

Dentária fixada por implante 
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DENGUE X ODONTOLOGIA: CONSIDERAÇÕES PARA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 

Natália Gonçalves Nogueira, Marlus da Silva Pedrosa , Lívia Duarte Santos Lopes, Sandy 

Maria da Silva Costa, Valéria de Deus Leopoldino de Area Leão 

 

Introdução: Nas últimas décadas, diversas doenças infecciosas tiveram sua incidência 

aumentada e expandida em novas áreas geográficas. A dengue, também conhecida como febre 

quebra-ossos, é uma doença infecciosa febril de evolução aguda causada por vírus e transmitida 

ao homem através da picada do mosquito fêmea do Aedes aegypti. Focar em dengue sob um 

ponto de vista odontológico não é algo comum na literatura científica médico-odontológica. Assim, 

o paciente com dengue pode vir a manifestar sinais e sintomas os quais podem passar 

despercebidos por profissionais de saúde, incluindo a equipe de saúde bucal. Neste sentido, é 

condição sine qua non que estes estejam cientes da sintomatologia que identifica esta patologia 

a fim de favorecer sua prevenção, diagnóstico e tratamento. Objetivo: Revisar as manifestações 

orais relacionadas com a dengue de forma a tecer considerações clínicas para equipe de saúde 

bucal. Metodologia: Revisão de literatura de forma sistemática nas bases de dados eletrônicas 

SciELO, PubMed, LILACS e EBSCO nos meses de junho à outubro de 2016, utilizando como 

descritores: Dengue, Manifestações Orais, Odontologia. Foram incluídos ensaios originais e 

relatos de casos clínicos. Revisão de Literatura: Poucos trabalhos na literatura científica médica- 

odontológica buscaram a investigar as manifestações orais da dengue. Entretanto, pacientes 

acometidos com esta condição podem vir a apresentar, entre outros,  sangramento gengival 

agudo, xerostomia, presença de vesículas e placas eritematosas nos lábios e palato, desconforto 

faríngeo ao deglutir e artralgia na articulação temporomandibular (ATM). Conclusão: Tendo em 

vista que a cavidade bucal é tida como a porta de entrada e o local de manifestação de uma 

grande variedade de doenças de acometimento sistêmico e que o diagnóstico precoce 

desempenha um papel fundamental frente ao tratamento destas patologias, o conhecimento 

acerca das manifestações orais da dengue pode representar um fator relevante a sua 

identificação, bem como favorecer o diagnóstico diferencial. 

 

Descritores: Dengue,Febre Hemorrágica da Dengue ,Manifestações Bucais 
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PROJETO EXTENSÃO PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA EM 

PESCADORES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA/PI ? RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Paulo Henrique Viana Pinto, Antonione Santos Bezerra Pinto, Brunna da Silva Firmino, Maria 

Ângela Arêa Leão Ferraz, Carlos Alberto Monteiro Falcão 

 

O câncer de boca constitui um problema de saúde pública uma vez que é considerado a neoplasia 

maligna mais comum da região de cabeça e pescoço e que resulta em óbito em aproximadamente 

05 anos após o diagnóstico, muitas vezes tardio. Sua carcinogênese é multifatorial, mais 

comumente como resultado da associação de fatores de risco (principalmente o consumo de 

tabaco e álcool) e moduladores (principalmente condições ambientais e sociais), frequentemente 

encontrados na população de pescadores, devido aos hábitos geralmente associados à 

profissão. O objetivo deste trabalho é descrever relato de experiência de acadêmicos no projeto 

de extensão ?Prevenção de Câncer de Boca em pescadores do município de Parnaíba/PI?. O 

projeto foi desenvolvido durante os semestres 2015.2 e 2016.1, em parceria com o Sindicato dos 

Pescadores de Parnaíba/PI por 27 acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI). Após a capacitação dos estudantes, foram realizadas palestras 

educativas conscientizadoras sobre cuidados de higiene bucal e sobre a importância da 

realização do autoexame preventivo do câncer de boca tendo como população alvo os 

pescadores sindicalistas. Além disso, o projeto também envolveu a catalogação de bairros e 

famílias sindicalizadas residentes no referido município. Dessa forma, foi realizada busca ativa 

domiciliar de lesões pré-cancerizáveis, próteses mal adaptadas e remanescentes dentários que 

poderiam estar relacionados a fatores desencadeadores de estresse traumático nos tecidos 

bucais, além  de atividades de prevenção do câncer bucal. Em atividade em determinado bairro, 

47 pessoas (pescadores associados ou algum outro familiar que eventualmente tenha se 

enquadrado no grupo de risco) estavam previstas para atendimento, porém somente 27 pessoas 

foram avaliadas, 03 pessoas recusaram-se a participar e 13 pessoas não foram encontradas 

(ausentes e casas fechadas). Desses 27 pacientes, 09 estão sendo orientados e foram 

convidados a comparecer na Clínica Escola de Odontologia da UESPI. Portanto, o projeto além 

de proporcionar uma formação mais consolidada com vistas à prevenção e diagnóstico do câncer 

bucal, veio a conscientizar a comunidade sobre a importância em se realizar o autoexame da 

boca. Assim, devido à necessidade e com vistas à continuidade e expansão do projeto, a parceria 

entre UESPI e Sindicato de Pescadores de Parnaíba encontra-se reafirmada, sendo o programa 

bem aceito pelos sindicalistas e população em geral. 

 

Descritores: Odontologia, Neoplasias Bucais, Promoção da Saúde, Diagnóstico. 
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CISTO PARADENTÁRIO BILATERAL: RELATO DE CASO. 
 

Matheus Santos Carvalho, Brunna da Silva Firmino, Ana Gabrielle Silva de Oliveira, Jorge 

Henrique da Cunha Mascarenhas Lustosa, Antonione Santos Bezerra Pinto 

 

O cisto paradentário é uma lesão de origem inflamatória que se apresenta associada comumente 

à coroa de terceiros molares inferiores em erupção com histórico de pericoronarite. Tem maior 

incidência no final da segunda década e inicio da terceira década de vida, e uma discreta 

predileção pelo gênero masculino. Ao exame radiográfico, apresenta-se como uma lesão 

radiolúcida bem delimitada, adjacente aos dentes envolvidos e usualmente localizada distalmente 

aos mesmos. Histologicamente, não pode ser distinguido de outros cistos inflamatórios 

odontogênicos. Dessa forma, pelo fato de sua semelhança com outros cistos, o diagnóstico é 

bastante complexo, não podendo ser concluído apenas em um tipo de exame, necessitando 

dessa forma, da correlação entre os achados clínicos, imaginológicos e histológicos. Tem como 

diagnóstico diferencial o cisto radicular inflamatório lateral a raiz e o cisto dentígero inflamado. O 

tratamento consiste normalmente na remoção cirúrgica conservadora, quase sempre associada 

à exodontia dos dentes envolvidos. A lesão geralmente tem prognóstico favorável e raramente 

recidiva, quando tratada adequadamente. O trabalho expõe o caso clínico de um paciente do 

gênero masculino, 22 anos de idade, que se apresentou ao consultório odontológico com queixa 

de episódios recorrentes de pericoronarite nas regiões dos terceiros molares inferiores direito e 

esquerdo. Clinicamente apresentava os dentes 38 e 48 parcialmente erupcionados, áreas 

esbranquiçadas nos locais das lesões, caracterizando quadro de lesão bilateral e inflamação 

crônica. O paciente foi submetido ao procedimento de enucleação, sob anestesia local e as peças 

cirúrgicas encaminhadas para análise histopatológica, aonde chegou-se ao diagnóstico final de 

cisto paradentário. O paciente evoluiu bem no pós-operatório, atualmente encontra-se em 

acompanhamento e sem sinais de recidivas ou complicações pós-cirúrgica. Objetivou-se no 

presente estudo enfatizar as formas de  exames utilizados para a determinação do diagnóstico, 

demonstrar a eficácia da técnica cirúrgica de enucleação para o tratamento e também visar na 

contribuição do conhecimento e divulgação da existência do cisto paradentário. 

 

Descritores: enucleação, cisto, cirurgia 
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MANIFESTAÇÕES DO USO DA FENITOÍNA NA CAVIDADE ORAL 
 

Antonio Italo Vieira de Almondes, Larissa Mendes de Sirqueira AMARAL, Vanessa Lima 

BRUNO, Claudia Fernanda Caland BRIGIDO, Carla Maria de Carvalho LEITE 

 

Introdução: A Fenitoína é um fármaco do grupo dos antiepilépticos, usado no tratamento e na 

prevenção de convulsões, como na epilepsia ou após neurocirurgias. O tratamento prolongado 

com a fenitoína pode desenvolver manifestações clínicas variadas e associadas a diferentes 

fatores etiológicos. Geralmente as manifestações clínicas referentes ao uso deste medicamento 

aparecem por volta da segunda semana de tratamento e podem estar associadas a diversos tipos 

de alterações na cavidade oral. Objetivo: Abordar as principais manifestações na cavidade oral 

consequentes ao uso da fenitoína e o tratamento indicado para este tipo de alteração. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada em quatro bases de 

dados, Lilacs, Scielo, Portal Capes e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores: Fenitoína, 

Efeitos, Cavidade Oral. Foram selecionados 12 artigos de acordo com os critérios: relacionado 

com o tema e no período cronológico de 2007 a 2016. E a leitura complementar de três livros. 

Resultados: É considerada a única das drogas epilépticas que afeta diretamente o tecido 

periodontal. A hiperplasia gengival é  a complicação mais frequente na cavidade oral apresentada 

nos pacientes que realizam o uso da Fenitoína, essa condição clínica é definida como 

crescimento anormal dos tecidos gengivais secundário ao uso de medicamentos sistêmicos, o 

que pode alterar os tecidos periodontais, modificando a resposta inflamatória e imunológica 

destes. O crescimento desses tecidos pode vir a interferir na fala e na mastigação por isso 

necessita de um cuidado especial. Nos casos em que a hiperplasia é grave, a ressecção gengival 

(gengivectomia) deve ser considerada. Na cavidade oral também foi relatado clinicamente como 

manifestações ao uso da fenitoína a presença de sangramento, dor, náuseas, aumento dos 

lábios, e engrossamento das características faciais. Conclusão: Em pacientes que realizam o uso 

constante da fenitoína é fundamental manter um rigoroso controle do biofilme bacteriano e 

necessitam rotineiramente de tratamento periodontal. Em casos mais graves o médico do 

paciente deverá ser consultado com a finalidade de procurar uma terapia anticonvulsivante 

alternativa. 

 

Descritores: Fenitoína. Efeitos. Cavidade Oral. 
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?AVALIAÇÃO DA RADIOPACIDADE DO MTA HP EM COMPARAÇÃO COM O 

MTA BRANCO E O MTA CINZA? 

Jéssica Carvalho da Silva Lima, Francisca Janiele de SOUSA, Francisco Dário Carvalho de 

SOUSA, Silvestre de Sousa GOMES, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO 

 

Introdução: Nos últimos anos, tem se realizado estudos em busca de materiais dentários 

eficazes na promoção de selamento marginal e biológico de perfurações radiculares e 

tratamento de lesões apicais. Foram analisados materiais dentários, como ionômero de vidro e 

hidróxido de cálcio para servi como base de cimentos endodônticos, a fim de encontrar o 

material ideal, que apresentasse uma combinação equilibrada de propriedades químicas, 

mecânicas e biológicas, que levassem ao sucesso do tratamento endodôntico. O cimento de 

preenchimento do canal não deve ser tóxico ou carcinogênico, deve ser biocompatível aos os 

tecidos vizinhos, ter baixa solubilidade, estável e deve apresentar radiopacidade adequada. O 

MTA é atualmente o material que mais se aproxima do padrão ideal de cimentos endodônticos. 

Objetivo: Avaliar a radiopacidade do MTA Repair HP recentemente lançado no mercado, em 

comparação aos MTA´s branco e cinza. Metodologia: A pesquisa e o experimento se 

desenvolverão na UESPI, sendo este ultimo realizado no laboratório pré-clinica da Escola de 

Odontologia, Campus Alexandre Alves de Oliveira, e os resultados avaliados nas dependências 

da IES. Os materiais testados estarão de acordo com os fabricantes e, depois de manipulados, 

serão incluídos em placas de acrílico, sobre uma placa de vidro lisa. Após a colocação, outra 

placa de vidro será usada para comprimir o material e uniformizar a espessura do corpo de 

prova, os quais serão conferidos através de paquímetro. Serão confeccionados 05 corpos de 

prova para cada cimento testado e os modelos contendo-os serão dispostos sobre películas 

radiográficas oclusais. Serão radiografados utilizando aparelho de raios X Odontológico, 

juntamente com penetrômetro de alumínio, conforme especificação

 nº 57 Ansi/Ada. Depois de sensibilizadas, as películas 

radiográficas serão processadas e digitalizadas, após isso com a ajuda de software serão 

selecionadas áreas compactas dos espécimes, obtendo a densidade dos diferentes materiais, 

permitindo a comparação com a radiopacidade de diferentes espessuras do penetrômetro de 

alumínio para determinar o valor da densidade óptica de cada amostra. 

Conclusão: O presente projeto foi aprovado para iniciação cientifica (PIBIC) - voluntário 

2016/2017, não inferindo portanto resultados ou conclusão visto, que ainda se encontra em 

andamento. 

 

Descritores: Endodontia, Materiais dentários,  Radiografia 
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O IMPACTO DA DOR NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: REVISÃO DE LITERATURA 

Natrícia Sousa Diniz, Mariana Indrigh de Oliveira Guimarães, Illanna Íris de Carvalho Araújo, 

Francisca Érica da Silva Vasconcelos, Antonione Santos Bezerra Pinto 

 

A disfunção temporomandibular (DTM) tem etiologia multifatorial. O portador de DTM pode 

apresentar tontura, zumbido, diminuição da audição, alterações musculares, dor de cabeça, dor 

de ouvido, limitação dos movimentos mandibulares, dentre outros sinais e sintomas. A dor 

orofacial é o fator mais mencionado dentre os indicadores de saúde oral que afetam a qualidade 

de vida. A dor, segundo é considerada uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

associada a um dano tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal dano. Portanto não 

apenas os elementos físico e químicos devem ser observados no processo doloroso, mas 

também os elementos psicossociais dos pacientes, desse modo o controle e terapêutica são mais 

eficazes quando realizados em uma esfera multidisciplinar, integrado por vários profissionais 

como: fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogos e cirurgiões-dentistas. Este trabalho tem como 

objetivo relatar características gerais da DTM  e apresentar o impacto da dor na qualidade de 

vida desses pacientes. Foi realizada uma revisão da literatura, a qual foi feita a coleta de artigos 

nas bases de dados SciELO e LILACS no idioma português, publicados entre os anos de 2003 a 

2015. Foi observada uma predominância maior de pacientes do gênero feminino sendo afetadas 

pela dor orofacial. Os pacientes portadores de DTM relataram significativa interferência da dor 

em sua qualidade de sono, saúde mental, aspectos sociais, além de problemas e cansaço 

mastigatórios, e desvio mandibular, aspectos estes que prejudicam o seu ambiente de trabalho, 

relacionamento interpessoal, hábitos alimentares, atividades escolares e lazer. Hábitos 

parafuncionais, estresse e ansiedade são fatores a serem levados em consideração em relação 

a DTM, podendo estes influenciarem diretamente na  manifestação dolorosa. Portadores de DTM 

evidenciam sofrer algum grau de influencia da dor em suas vidas, afetando de forma negativa 

sua qualidade de vida. 

 

Descritores: Disfunção temporomandibular; Qualidade de vida; Dor orofacial 
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ATUALIZAÇÃO DE CANDIDA POR PRÓTESE EM IDOSO: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

Isabela Lemos Silva Cantanhede, Geovanna Gonçalves Leitão, Hyanca Maria Brito Barbosa, 

Quenaate Sama Ferreira do Nascimento, Luana Kelle Batista Moura 

 

INTRODUÇÃO:A candidíase é uma infecção fúngica causada por Candida albicans, um 

microorganismo fúngico do tipo levedura.Há diversos tipos de candidíase que se distinguem em 

apresentação,sintomas e localização,dentre elas a candidíase eritematosa,que é  comum em 

pacientes que usam a prótese de forma contínua, removendo-as  periodicamente para limpá-

las.OBJETIVO:Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura abordando as 

principais manifestações clínicas,métodos de diagnóstico e tratamento da candidíase eritematosa 

em idosos edêntulos.METODOLOGIA:Foi realizada uma revisão bibliográfica de natureza 

exploratória no qual os trabalhos foram agrupados para análise considerando os enfoques 

priorizados no período de 2010 a 2015, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra e de cunho nacional e internacional e os 

critérios de exclusão foram:artigos que apresentaram resumos, monografias,dissertações e 

teses.Os descritores utilizados foram: cândida eritematosa, lesão oral, prótese, 

edentulo,odontologia.RESULTADOS:Foram obtidos 6 artigos após a utilização dos critérios de 

inclusão e exclusão.Posterioriormente foram subdividir em grupos ser acordo com seguintes 

enfoques:G1- manifestações clinicas.G2?métodos de diagnóstico da lesão.G3?Terapia 

medicamentosa. No G1:Foi observado as principais manifestações clínicas,sendo predominante 

a estomatite proteica que pode ser classificado em 3 grupos de acordo com os aspectos clínicos 

da lesão:hiperemia puntiforme, hiperemia difusa e hiperemia granular, que deve ser observado a 

alteração de cor, textura da mucosa além da sintomatologia. No G2:Os métodos de diagnóstico 

disponíveis são:o teste terapêutico sendo o mais utilizado, que constitui na prescrição de 

antifúngico de antifúngico tópico e quando há regressão da lesão após o tratamento, que varia 

de sete a 14 dias, pode-se dizer que esta, esteve associada à candidíase, além da cultura e 

exame histopatológico. No G3 o tratamento de candidíase a terapia escolhida é a antifungica e 

os medicamentos mais usados são: nistatina, anfotericina B e derivados de azole (miconazol, 

clotrimazol, econazol e cetoconazol).CONCLUSÃO:Concluiu-se que a candidiase tem 

características clínicas de fácil diagnóstico para o cirurgião-dentista além de possuir um amplo 

método de diagnóstico e tratamento.Tal fato contribui diretamente na qualidade de vida do 

paciente idoso que utiliza prótese total e é portador desta patologia 

 

Descritores: Cândida eritematosa, lesão oral, prótese, edêntulo, odontologia. 
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O TRATAMENTO PRECOCE DA ANQUILOGLOSSIA COM A FRENOTOMIA 

LINGUAL - REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

Lucas Vaz de Oliveira , Rafael Pio José Barbosa Teixeira, Lúcia de Fátima Almeida de Deus 

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

 

Este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão sistematizada da literatura sobre os benefícios 

do tratamento de anquiloglossia com a frenotomia. Foi consultada a base de dados 

Pubmed/Medline, sendo consideradas publicações entre os anos de 2010 e 2016.  Os seguintes 

descritores foram pesquisados: lingual frenum, frenotomy, ankyloglossia. Foram encontrados 167 

arquivos e após excluir os casos clínicos, revisões de literatura e artigos que não tinham relação 

com o tema da revisão, foram incluídos 19 artigos neste trabalho. A anquiloglossia consiste no 

frênulo lingual reduzido ou mesmo inserido na porção mais anterior da língua tornando os 

movimentos limitados. Esta alteração está associada a problemas dentários, de deglutição, 

amamentação, fonação, desenvolvimento dos músculos bucais. O diagnostico precoce pode ser 

feito através do teste da linguinha que consiste em avaliar o local de inserção do frênulo lingual 

no dorso da língua juntamente  com a mobilidade lingual. A frenotomia consiste em incisão no 

frênulo lingual com o intuito de liberar os movimentos naturais da língua com anquiloglossia. Este 

tratamento deve ser realizado apenas após total certeza do diagnóstico para evitar uma cirurgia 

desnecessária. Embora não seja uma opinião universal a maioria dos estudos indicam que a 

frenotomia seja o tratamento mais adequado por beneficiar o paciente e a mãe facilitando a 

amamentação na maioria dos casos de anquiloglossia. Conclui-se que o diagnóstico precoce da 

anquiloglossia deve estar inserido nos programas de saúde bucal, a fim de permitir intervenção 

em tenra idade e redução de impacto na qualidade de vida da criança. 

 

 
Descritores: Frênulo lingual, Anquiloglossia, Frenotomia. 
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HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES QUILOMBOLAS DO SUL DO PIAUÍ ? RESULTADOS 

PRELIMINARES 

Lucas Vaz de Oliveira , Danielle Gomes Dourado, Thalita Karenyne Xavier Silva França, 

Rafael José Pio Barbosa Teixeira, Marina de Deus Moura de Lima 

 

Hipomineralização molar-incisivo (MIH) é um defeito qualitativo do esmalte dentário associado a 

hipersensibilidade, desintegração pós-eruptiva e predisposição à cárie  dentária. A prevalência 

desta condição varia de 2,4% a 37,5%. A etiologia continuar controversa, porém vários fatores 

de risco têm sido relacionados à MIH incluindo problemas durante a gestação, doenças e febre 

alta na infância. Crianças que vivem em locais com baixo nível socioeconômico estão 

predispostas à desnutrição e a problemas de saúde que podem ocasionar interferência no 

desenvolvimento dentário. O objetivo deste estudo transversal foi determinar a prevalência de 

hipomineralização molar-incisivo em crianças e adolescentes quilombolas do Sul do Piauí. A 

população do estudo foi censitária, constituída por todas as crianças e adolescentes na faixa 

etária de 8 a 14 anos residentes na comunidade quilombola rural Lagoas, localizada a 36 km do 

município de São Raimundo Nonato, no sul do Estado do Piauí. Foi realizado exame clinico 

dentário em posição simplificada por quatro examinadores, previamente treinados e calibrados 

(Kappa intraexaminador 1, 2, 3 e 4 = 1,00 e Kappa interexaminador = 1,00), nas instituições onde 

as crianças e os adolescentes estudavam. Para o diagnóstico de hipomineralização molar-

incisivo foram utilizados os critérios estabelecidos pela Academia Europeia de Odontopediatria 

em 2003. Foram incluídos no estudo 410 crianças e adolescentes. A prevalência de 

hipomineralização molar-incisivo foi de 49,3%. Concluiu-se que baixo nível socioeconômico pode 

estar associado à etiologia da MIH. 

 

Descritores:  esmalte dentário,  vulnerabilidade,  prevalência 
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CONDICIONAMENTO COMO FERRAMENTA NA MUDANÇA DE CONDUTA 

DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

MARIANA INGRIDH DE OLIVEIRA GUIMARÃES, Manoel Vieira do NASCIMENTO 

JÚNIOR, Natrícia Sousa DINIZ, Illanna Íris de Carvalho ARAÚJO, Maria Ângela Arêa Leão 

FERRAZ 

 

Introdução: O manejo da ansiedade de uma criança é um aspecto crítico do atendimento 

odontológico, caracterizando-se como um desafio para os profissionais no atendimento clínico. 

Nesse sentido, condicionar um paciente para que este tenha um comportamento condizente com 

as necessidades do profissional para o desenvolvimento de um procedimento dentro dos padrões 

de qualidade torna-se necessário. Por esta razão, técnicas tem sido usadas para manejar a 

conduta da criança no consultório. A destreza do profissional em condicionar o paciente será 

diretamente proporcional ao treinamento e conhecimento teórico por ele adquirido. Com os 

pacientes com deficiência este treinamento deverá ser diferenciado pois, além das necessidades 

psicológicas e emocionais, temos as limitações físicas e/ou cognitivas. Objetivos: Apontar o 

emprego do condicionamento como ferramenta mudança da conduta da criança com deficiência 

durante o tratamento odontológico e abordar as diferentes formas de condicionamento 

odontológico, manejo e estratégias usadas para o atendimento desses pacientes. Metodologia: 

Foi realizada uma revisão da literatura, referente a artigos científicos pesquisados no banco de 

dados LILACS com descritores ?odontopediatria?, ?manejo? e ?pessoas com deficiência?, nos 

idiomas de português, inglês e espanhol publicados entre 2005 a 2015. Resultados: Diferentes 

técnicas não farmacológicas tem sido utilizadas para lograr uma colaboração do paciente com 

deficiência. O ?dizer-mostrar-fazer? no momento da consulta tem sido reportado como um 

método que motiva as crianças a uma maior curiosidade e participação durante o procedimento 

odontológico, evitando reações como medo e ansiedade. Podendo haver também outras 

distrações para que a criança deixe de pensar em coisas negativas acerca do procedimento. A 

utilização de músicas, histórias e contos pode promover uma maior participação do paciente 

pediátrico com deficiência.Conclusão: O cirurgião dentista deve se empenhar em buscar 

conhecimentos adequados, para que consiga realizar um  atendimento correto a esses pacientes. 

Ambientando-os e estabelecendo um vínculo entre o cirurgião dentista e paciente, sempre 

utilizando do condicionamento como forma fundamental para viabilizar o sucesso do tratamento. 

Palavras chaves: odontopediatria, manejo e pessoas com deficiência 
 

 
Descritores: Odontopediatria, manejo, pessoas com deficiência 
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A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DA 

PARACOCCIDIOIDOMICOSE 

Andressa dos Santos Sousa , Francisco Dário Carvalho de Sousa, Jéssica Carvalho da Silva 

Lima, Francisca Janiele de Sousa , Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 

termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis, clinicamente caracteriza-se pela presença de 

granulomas ulcerativos da mucosa da boca e do nariz, linfadenopatia regional e geral 

acometendo os pulmões, a partir dos quais se espalha para os outros órgãos, com altos índices 

de mortalidade. É uma doença endêmica da America Latina, no Brasil a maior prevalência ocorre 

nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Metodologia: O trabalho é  uma Revisão de Literatura 

no qual visa apresentar aspectos clínicos relevantes para o diagnóstico da doença. Objetivo: 

Alertar sobre a gravidade desta patologia e evidenciar a importância do dentista no 

reconhecimento das manifestações orais dessa enfermidade. Conclusão: A PCM acomete 

primeiramente a via pulmonar, mas a detecção inicial ocorre através das manifestações orais. 

Desta forma, o reconhecimento dos sinais e sintomas pelo cirurgião dentista pode permitir um 

diagnóstico precoce evitando sequelas graves ou evolução ao óbito. 

 

Descritores: paracoccidioidomicose, micoses, odontologia 
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GRANULOMA PIOGÊNICO APRESENTANDO PERDA ÓSSEA EM PACIENTE 

SOB TRATAMENTO ORTODÔNTICO: RELATO DE CASO 

LARA NASCIMENTO FONTELES, Lorena Ferreira Rabelo, Vinicius da Silva Caetano, Beatriz 

Pietra Aguiar de Paiva, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

O granuloma piogênico é um crescimento tecidual de origem inflamatória e natureza benigna. 

Sua etiologia exata é desconhecida, e provavelmente está associada a pequenos traumas, 

irritações, e higiene bucal precária, surgindo com mais frequência na gengiva e  em mulheres. A 

lesão caracteriza-se clinicamente pelo crescimento tecidual exofítico, séssil ou pediculado, de 

coloração avermelhada e que com o tempo de evolução, torna-se mais rósea, evidenciando seu 

envelhecimento. Seu crescimento geralmente é indolor, embora possa sangrar espontaneamente 

e ter superfície ulcerada. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente em 

tratamento ortodôntico que apresentou um processo proliferativo gengival não neoplásico, 

caracterizado clinicamente por um crescimento tecidual exofítico, séssil, consistente, 

avermelhado, localizado na margem gengival entre os elementos 42 e 43, com considerável 

perda óssea, sugestivo de granuloma piogênico. Foi realizada a remoção cirúrgica da lesão por 

exérese e curetagem do local, e orientação de higiene bucal. As características clínicas e 

histopatológicas, incidência e frequência, e prevenção da lesão foram discutidas, demonstrando 

a importância do diagnóstico diferencial, dada a possibilidade de diversas hipóteses diagnósticas. 

Através de uma revisão de literatura, constatou-se que mesmo que não sejam frequentemente 

encontrados casos de granuloma piogênico com envolvimento ósseo, foi encontrado um caso 

agressivo de granuloma piogênico com perda óssea em crista alveolar, e em uma revisão de 137 

casos, foram encontrados quatro com extensa perda óssea associada, confirmado pelo atual 

trabalho descrito, em que foi observada perda óssea. Nesse tempo de acompanhamento do 

paciente até o atual momento, não foram observados quaisquer sinais de recidiva da lesão, o que 

leva a conclusão de que a escolha do tratamento por meio da sua exérese, mesmo que deixando 

certa recessão no local, foi a melhor alternativa a fim de evitar sua recorrência. A paciente 

retornará com o tratamento ortodôntico e proservação do caso. Pode inferir-se que, mesmo que 

o granuloma piogênico não seja uma lesão neoplásica da cavidade oral, pode apresentar 

características clínicas de grandes proporções, fazendo-se necessário, portanto, um correto 

diagnóstico e consequente plano de tratamento, bem como reforços aos cuidados com a higiene 

oral e remoção da placa bacteriana. 

 

Descritores: Granuloma piogênico, aparelho ortodôntico, perda óssea 
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EFICÁCIA DOS LOCALIZADORES ELETRÔNICOS FORAMINAIS FRENTE 

AO MÉTODO CONVENCIONAL NA  ENDODONTIA 

Vinícius da Silva Caetano , I´talo José Zacarias Portela, Lara Nascimento Fonteles, Nayra 

Rafaelle Fernandes da Silva,  Maria  ngela Arêa Leão Ferraz 

 

A obtenção exata do Comprimento Real de Trabalho é uma condição determinante para um 

prognóstico favorável e a eficácia no tratamento endodôntico. O uso de localizadores foraminais 

eletrônicos é aconselhado devido à sua eficácia e melhorias quando utilizados  na terapia 

endodôntica. Este trabalho tem como objetivo diferenciar a aplicabilidade entre dois métodos de 

odontometria: método radiográfico tradicional e localizadores eletrônicos foraminais. Para tanto, 

realizou-se uma revisão sistemática da literatura nas base de dado Scielo e Pubmed, referente 

ao período de 2011 a 2014 publicados em inglês e português, utilizando    como    descritores    

?Endodontia?,    ?Tratamento    de    Canal    Radicular? e 

?Odontometria?. O exame radiográfico apresenta-se como o mais empregado para determinação 

do comprimento de trabalho desde sua inserção na Odontologia. No entanto, é um método com 

deficiências, como sobreposição de estruturas anatômicas e a impossibilidade de determinar a 

exata localização da junção cemento dentinária. Assim, buscando maior confiabilidade e precisão 

na determinação da localização doforame apical surgiu à técnica eletrônica. Esses equipamentos 

informam o comprimento exato do canal radicular, e essa diferença dificilmente é identificada na 

radiografia. Conclui-se que os localizadores eletrônicos foraminais são eficazes na sua função, 

tanto em dentes com e sem vitalidade pulpar, com aplicabilidade clínica em dentes decíduos e 

permanentes, com uma menor quantidade de radiografias realizadas e redução do tempo de 

trabalho. 

 

Descritores:  Endodontia, Tratamento do canal radicular,  Odontometria 
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CIRURGIAS DENTOALVEOLARES EM PACIENTES VARFARINADOS 
 

Myrian Brenda Bezerra de Sousa, Marlus da Silva Pedrosa, Lara Beatriz Melo Oliveira, 

José Guilherme Férrer Pompeu, Marcia Socorro da Costa Borba 

 

Introdução: Anticoagulantes orais são medicamentos amplamente empregados no tratamento e 

prevenção do tromboembolismo venoso e arterial. Atualmente, apesar do desenvolvimento de 

novas drogas, a varfarina, ainda se constitui como um anticoagulante oral padrão em uma grande 

variedade de contextos clínicos. No tocante a cirurgias dentoalveolares, é comum alguns 

prestadores de serviços de saúde recomendarem a descontinuação ou modificação da dose da 

medicação anticoagulante tendo em vista o potencial para causar hemorragias. Entretanto, 

segundo a literatura médica-odontológica,  tal fato poderia ocasionar eventos tromboembólicos 

mais graves que o sangramento pós-operatório. Objetivo: Revisar, através da literatura vigente, 

as evidências científicas acerca da interrupção da varfarina em cirurgias dentoalveolares. 

Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática de literatura nas bases eletrônicas de dados 

SciELO, PubMed e EBSCO por artigos publicados em inglês e português nos últimos 10 anos, 

utilizando como descritores: Anticoagulantes, Varfarina, Cirurgia Odontológica e Hemorragia 

Bucal. Foram incluídos estudos clínicos prospectivos randomizados, duplos e triplos cegos. 

Revisão de Literatura: Há um pequeno, mas significante, risco de complicações embólicas 

catastróficos ou fatais em pacientes os quais tiveram a medicação anticoagulante interrompida 

para procedimentos cirúrgicos orais. Não obstante, o sangramento e hemorragia trans e pós-

operatória frente a continuação da medicação anticoagulante pode ser facilmente controlado com 

medidas simples de hemostasia local. Ressalta-se que a continuação da terapia anticoagulante 

oral se torna extremamente importante em casos de pacientes com alto risco ao desenvolvimento 

de eventos tromboembólicos. Conclusão: Dentro das margens terapêuticas e das condutas 

clinicas adequadas, a varfarina não representa um fator para um risco aumentado de maiores 

taxas de hemorragia durante e após o ato operatório. Assim, procedimentos cirúrgicos 

dentoalveolares parecem não justificar a interrupção ou modificação da dose de anticoagulantes 

em pacientes em uso de varfarina. No mais, ressalta-se o papel do profissional cirurgião-dentista 

em avaliar especificamente cada caso, mensurando possíveis riscos e benefícios do 

procedimento neste grupo de pacientes. 

 

Descritores: Cirurgia Odontológica, Anticoagulante, Varfarina, Hemorragia Bucal. 
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O USO DA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL NO RESTABELECIMENTO DA 

DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO. 

Joane Alencar Souza, Christianne Belem Teixeira, Fabrício Ibiapina Tapety, Cláudia Fernanda 

Caland Brígido 

 

Introdução: A dimensão vertical de oclusão (DVO) é a posição vertical da mandíbula em relação 

à maxila. As alterações da DVO ocorrem por perda total, ou parcial dos elementos dentários. 

Essa dimensão de oclusão diminuída pode ocasionar um fechamento exagerado da boca 

provocando um desequilíbrio na articulação temporomandibular. Para pacientes que tiveram essa 

dimensão diminuída é necessário o restabelecimento dessa altura  durante o tratamento 

reabilitador protético. Objetivos: Relacionar o uso da prótese parcial removível com a recuperação 

da dimensão vertical de oclusão. Metodologia: Trata-se de  um estudo integrativo, com coleta de 

dados realizada por meio de levantamento bibliográfico. Realizou-se o levantamento dos artigos 

na literatura, uma busca nas  seguintes bases de dados: LILACS, Scielo e Google Acadêmico. 

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores: dimensão vertical; sistema 

estomatognático; prótese parcial removível; odontologia. Dez artigos responderam aos critérios 

de inclusão e objetivo do trabalho, sendo 8 estudos qualitativos, 1 quantitativo, 1 observacional 

transversal. Resultados: A partir dos trabalhos estudados foi possível observar o sucesso obtido 

pela utilização de PPR para reabilitação de pacientes com DVO diminuída, essa opção de 

tratamento para os pacientes tem benefícios como o menor custo, maior  facilidade de execução, 

menor limitação biológica e a melhora da capacidade mastigatória. Conclusão: O 

restabelecimento da dimensão vertical de oclusão é imprescindível para o sucesso do tratamento 

reabilitador, pois é necessário devolver o equilíbrio biomecânico do sistema estomatognático, 

levando a eficiência do mecanismo mastigatório, auxilia na manutenção da aparência facial, 

facilita a deglutição e permite adequada articulação das palavras. 

 

Descritores: dimensão vertical, sistema estomatognático, prótese parcial removível, odontologia. 
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O IMPACTO DOS FATORES DE CRESCIMENTO E DAS BIOMOLÉCULAS NA 

TENTATIVA DE REMODELAÇÃO ÓSSEA: UMA REVISÃO 

LARA NASCIMENTO FONTELES, Nayra Rafaelle Fernandes da Silva, Patrick Parry Carneiro, 

Amanda Pacheco Cardoso, Joyce Pinho Bezerra 

 

Nos últimos anos, descobriu-se a complexidade dos mecanismos que influenciam a atividade 

óssea, e grande parte das pesquisas direcionou-se para o estudo de fatores capazes de modular 

as funções ósseas, incluindo a remodelação. O objetivo deste trabalho foi revisar literatura, 

demonstrando as evidências científicas que dão suporte à  possibilidade de utilização clínica dos 

fatores de crescimentos na regeneração óssea. Realizou-se uma busca nas plataformas de 

pesquisa BVS, SciELO e pubMED, utilizando os descritores ?fatores de crescimento?, 

?reconstrução óssea? e ?biomoléculas?, entre os anos 2006 e 2015, nos idiomas inglês e 

português. Os destaques encontrados foram para:  o fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), as proteínas ósseas morfogenéticas (BMP), fator de crescimento tumoral alfa e beta 

(TGF- ? e TGF-?), interleucina (IL-1), fator de crescimento fibroblástico (FGF), fator de 

crescimento epidémico (EGF), entre outras citocinas. A utilização dessas biomoléculas 

apresentam como vantagem a sua natureza atóxica e não imunogênica e sua capacidade 

homeostática. Por outro lado, incluem necessidade de coleta sanguínea, variabilidade no 

potencial de concentração plaquetária paciente procedimento-dependente e nas concentrações 

de fatores de crescimento obtidas. Conclui-se que, os mecanismos fisiológicos da remodelação 

óssea ainda não estão completamente estabelecidos por isso novas pesquisas relacionadas ao 

entendimento destas inter-relações ainda são necessárias, entretanto, pesquisas sugerem que a 

seleção adequada desses materiais, o uso das técnicas corretas pode otimizar os resultados  

clínicos e reduzir a morbidade dos pacientes, sugerindo uma alternativa de tratamento quando 

se visa a reconstrução óssea. 

 

Descritores: Fatores de crescimento, remodelação óssea, biomoléculas 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 54 

UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE CHAMPY EM TRATAMENTO DE FRATURA 

EM ÂNGULO MANDIBULAR: RELATO DE CASO. 

Matheus Santos Carvalho, Alan Leandro Carvalho de Farias, Éwerton Daniel Rocha 

Rodrigues, Thalita Medeiros Melo, Laurindo Sousa de Brito Junior 

 

A mandíbula, apesar de ser um osso resistente, está sujeita a fraturas por se localizar na região 

inferior do viscerocrânio, que é bastante susceptível principalmente a agressões físicas e 

acidentes automobilísticos. Cerca de 20% das fraturas mandibulares ocorrem na região do 

ângulo, levando à alterações funcionais e estéticas. O tratamento ideal ainda é bastante discutido 

entre os especialistas. Alguns cirurgiões acreditam que os fragmentos da fratura devem ser 

totalmente imobilizados, ou seja, deve-se utilizar um método rígido, já outros defendem que não 

há necessidade de imobilização absoluta desses fragmentos, fundamentados pela técnica 

desenvolvida por Champy, que se dá por acesso intrabucal, fixando-se uma miniplaca na zona 

de tensão, com a utilização de parafusos monocorticais. O objetivo do presente trabalho é 

apresentar o caso clínico de um paciente do gênero masculino, 17 anos de idade, que se 

apresentou ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Universidade Federal 

do Piauí, Teresina, com fratura no ângulo mandibular esquerdo, decorrente de acidente de 

trânsito, recebendo tratamento após sete dias do trauma por meio da técnica de Champy. O 

paciente foi submetido à anestesia geral, intubação nasotraqueal, Bloqueio Maxilo-Mandibular 

(BMM) e fixação interna estável com uma placa do sistema 2,0 com 6 furos, utilizando parafusos 

monocorticais de 6mm sobre a linha oblíqua. Não foi necessário a utilização do BMM no período 

pós-operatório, o paciente foi orientado em relação ao acompanhamento pós-operatório e a dieta. 

O mesmo vem apresentando um prognóstico favorável, sem sinais de complicação e uma oclusão 

estável. De acordo com o caso relatado evidenciou-se que a técnica de Champy é uma boa opção 

para o tratamento de fraturas mandibulares localizadas em região de ângulo, restabelecendo o 

padrão ocluso-facial prévio ao trauma, desde que tenha uma correta indicação. É válido ressaltar 

que os tratamentos para esse tipo de fratura não devem ser postergados, para evitar possíveis 

sequelas oclusais, infecção e retardamento da consolidação óssea. 

 

Descritores: fratura, mandíbula, cirurgia 
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APICIFICAÇÃO DE DENTES PERMANENTES JOVENS COM RIZOGÊNESE 

INCOMPLETA 

Brena Carvalho Silva, Alana Coimbra, Clarissa Ramos, Valéria  Alves, Isabel Quaresma 
 
 

RESUMO 

O término do desenvolvimento radicular e apical, de um dente permanente humano, ocorre três 

anos após a erupção dental. A paralisação da formação radicular pode ser resultante  de um 

trauma dental, por exemplo, ou de uma lesão cariosa, que venha atingir a estrutura da bainha 

epitelial de Hertwig e a polpa dentária. A apicificação pode ser definida como um método para 

induzir a formação de uma barreira apical mineralizada em uma raiz de ápice aberto, favorecendo 

o desenvolvimento apical em uma raiz incompleta em dentes com necrose pulpar. O propósito 

deste trabalho é realizar uma revisão de literatura integrativa comparando os materiais utilizados 

para de tratamento de dentes permanentes jovens que sofreram alguma injúria com a rizogênese 

incompleta. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Redalyc, Scielo, BVS e Lilacs, no 

período de 2010 a 2015. A revisão considerou como critério de inclusão as bibliografias que 

abordassem apicificação de dentes permanentes jovens com ápice aberto. Realização de uma 

revisão bibliográfica integrativa mediante de uma analise dos dados de 10 artigos escolhidos para 

compor o estudo em forma de tabelas, demonstrando que a indução da barreira apical com MTA 

ou hidróxido de cálcio são indicados para a técnica de apicificação. A apicificação é uma técnica 

consagrada para o tratamento da rizogênese incompleta, sendo de fácil realização, bem aceita 

pelos pacientes e apresentando um alto índice de sucesso. O hidróxido de cálcio era o material 

preconizado, mas recentemente o tampão de MTA apresentou-se como uma alternativa mais 

eficiente, porém de maior custo. 

Palavras?chave: Rizogênese incompleta. Necrose pulpar. Apicificação. Hidróxido de cálcio. MTA. 
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EMERGÊNCIAS MÉDICAS: COMO PROCEDER FRENTE ÀS REAÇÕES 

ALÉRGICAS MEDICAMENTOSAS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

Adriana Mércia Sousa Silva, Hilva Stella de Araújo Batista, Jéssica Andressa de Oliveira 

Brandão, Beatriz da Silva Rocha, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

As reações de hipersensibilidade são eventos adversos à administração de fármacos que 

provocam uma reação imunológica do organismo, podendo ter desde sintomas locais (reações 

cutâneas imediatas) até generalizados, com risco de mortalidade (choque anafilático). As reações 

alérgicas medicamentosas mais comuns na clínica odontológica  são relacionadas ao uso de 

antibióticos, especialmente penicilinas e os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), enquanto 

as alergias associadas aos anestésicos são mais raras. Atualmente, os profissionais ainda 

possuem inseguranças no tratamento de tais emergências médicas devida a falta de 

conhecimento e capacitação na graduação. O objetivo deste estudo, através de uma revisão de 

literatura, é conhecer como o cirurgião-dentista deve proceder diante das manifestações alérgicas 

decorrentes de aplicações medicamentosas comuns na prática odontológica. Foram realizadas 

pesquisas de artigos dos anos de 2010 a 2016, por meio dos bancos de dados SCIELO e LILACS. 

O procedimento primordial no tratamento é interrupção imediata da substância alergênica, em 

seguida o profissional deve analisar o grau de intensidade da reação e iniciar a terapêutica mais 

adequada. É necessário que os cirurgiões-dentistas estejam preparados para  prevenir, identificar 

e tratar as complicações alérgicas que possam ocorrer no consultório odontológico. 

 

Descritores: Alergia a Medicamentos, Reação Alérgica, Emergências 
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ESTOMATITE PROTÉTICA x FATORES DESENCADEANTES 
 

Camilla Carvalho de Miranda , Thalita Ferreira Moreira Duarte, Ana Monteiro de Sousa Filha, 

Marcos Vinicius da Silva Oliveira , Cláudia Fernanda Caland Brigido 

 

As lesões causadas pela presença de microrganismos acumulados sobre as superfícies 

protéticas ou causadas por traumatismos gerados pela adaptação deficiente das próteses sobre 

os rebordos alveolares são as mais comumente encontradas. A Estomatite Protética é uma das 

lesões mais comumente encontradas, associada ao uso de próteses mucossuportadas, é uma 

doença inflamatória da mucosa bucal palatal e alveolar, que se encontra em íntimo contato com 

o acrílico da superfície interna das próteses dentárias removíveis, principalmente totais 

superiores. O  objetivo deste estudo é através de uma revisão de literatura classificar os principais 

fatores etiológicos desta patologia. Para que assim se possa buscar um trabalho de prevenção e 

redução do número de casos no país. 
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Queilite Actínica: importância do diagnóstico precoce e da prevenção 
 

Claudia Karolyne, Paula Vitória, Tanit Clementino Santos 
 
 

A queilite actínica se caracteriza como uma lesão pré-maligna que afeta os lábios inferiores, 

decorrente da exposição crônica aos raios solares ultravioleta (UV), em especial aos raios UVB. 

É comum acometer indivíduos idosos de pele clara e que mantêm hábitos ocupacionais ou de 

lazer ao ar livre, expondo-se à radiação actínica. Além da exposição prolongada ao sol, o álcool 

e o fumo (principalmente os cigarros de palha) também são fatores relacionado à sua 

etiopatogenia e podem elevar a probabilidade de malignização. Nos casos agudos, o lábio fica 

inchado e a vítima sente queimação e formação de bolhas, mas a cicatrização é espontânea. Já 

no tipo crônico, a queilite permanece na pele e piora conforme a exposição ao sol, podendo levar 

ao câncer. Em geral, o problema começa com uma pequena descamação, que ocorre por causa 

da ação cumulativa do sol. No próximo grau, aparecem feridas que não se cicatrizam. Quando o 

quadro clínico não apresentar atipia epitelial (ou seja, se for uma queilite mais ?branda?), pode-

se optar pelo tratamento conservador e preventivo, como o uso de chapéus e protetores labiais 

ao expor-se ao sol além de consultas para um controle clinico periódico. Quando, no quadro 

histológico, forem evidenciadas alterações do tipo atipia epitelial (levando a um grau de 

malignização ? câncer de pele/lábio), a remoção total da lesão faz-se necessária crioterapia, 

eletrocauterização, bisturi à frio ou laserterapia. 

 

Descritores: Queilite Actinica, Raios Solares, Câncer. 
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DENTE NATAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 

Angela Maria Lopes Duarte, Marina de Deus Moura de Lima, Thalita Karenyne Xavier Silva 

França, Teresinha Soares Pereira Lopes, Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura 

 

A erupção dos dentes decíduos tem início por volta de seis meses, no entanto, alguns dentes 

irrompem ainda no período intrauterino ou durante o primeiro mês de vida. Dentes irrompidos 

antes do nascimento são denominados dentes natais e a maioria são da série decídua normal. A 

prevalência da condição varia de 1:716 a 1:3500 nascidos vivos. Localizam-se com maior 

frequência na mandíbula, sendo os incisivos centrais inferiores os dentes mais acometidos. A 

etiologia é desconhecida, mas existem fatores associados como genética, posição superficial do 

germe dentário, distúrbios endócrinos ou associada a algumas síndromes. A opção de tratamento 

depende do grau de implantação na base óssea. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso 

clínico de uma criança frequentadora do projeto de extensão do curso de Odontologia da UFPI, 

Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB). O paciente era do sexo masculino com 

12 dias de nascido e apresentava os dentes 71 e 81 erupcionados. Após exame clínico, optou-

se pela manutenção dos dentes na cavidade bucal em virtude dos mesmos apresentarem boa 

implantação na base óssea e não interferir no aleitamento materno. 

 

Descritores: Dente natal, Recém-Nascido , Tratamento 
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DIAGNÓSTICO DE CISTO DENTÍGERO ATRAVÉS DE RESSONANCIA 

MAGNÉTICA 

Láyla Beatriz Garcia Lopes, Jean de Pinho MENDES, Ana Gabrielle Silva de OLIVEIRA, 

Rebeca Maria Vieira PEREIRA, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

DIAGNÓSTICO DE CISTO DENTÍGERO ATRAVÉS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 
Láyla Beatriz Garcia LOPES; Jean de Pinho MENDES, Ana Gabrielle Silva de OLIVEIRA, Rebeca 

Maria Vieira PEREIRA, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 
Os cistos de origem odontogênica apresentam uma alta prevalência na clínica  odontológica, 

destacando-se o cisto dentígero, como um dos cistos dos mais frequentes, apresentando sua 

etiologia no acúmulo de líquido entre epitélio reduzido do esmalte e a coroa de um dente não 

irrompido. No processo de diagnóstico destas lesões devem-se considerar os exames 

complementares por imagens, dentre os quais, com uma maior frequência de solicitação, as 

radiografias convencionais e a tomografia computadorizada, fornecendo informações anatômicas 

do comprometimento dos tecidos pela lesão, mas não a natureza do conteúdo das mesmas. As 

imagens por ressonância magnética (RM) constituem uma modalidade não invasiva, que, por 

suas características peculiares de aquisição, é capaz de fornecer informações únicas sobre a 

natureza do conteúdo da lesão. Este estudo relata um caso de cisto dentígero na mandíbula de 

um paciente de nove anos de idade, documentado por meio de diferentes modalidades de 

imagem, enfatizando-se o papel das IRM no diagnostico desta lesão e em seu diagnóstico 

diferencial entre lesões neoplásicas que apresentam comportamento imaginológico similar em 

técnicas radiográficas. 

 
Descritores: Ressonância Magnética, Cisto Dentígero, Diagnóstico Diferencial. 
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ASPECTO MORFOFUNCIONAL DO CORPO ADIPOSO DA BOCHECHA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA MORPHOFUNCTIONAL ASPECT OF THE 

ADIPOSE CORPUSCLE OF THE CHEEF: A LITER 

werick willy de oliveira rocha, Artur de Sousa LIMA , Aline Cardoso FERREIRA, Juliana 

Marques e Silva LUCAS, Carla Maria de Carvalho LEITE 

 

Introdução: Recentemente, a demanda por procedimentos estéticos na face tem aumentado. 

Esse crescimento tem exigido procedimentos cada vez mais inusitados, como  o lift facial, 

bichectomia, preenchimento ou o refinamento do rosto. A bichectomia, é um procedimento 

cirúrgico intra-oral, que visa remover o corpo adiposo da bochecha, para fins estético e/ou 

funcional, sendo utilizado como enxerto de fístulas, comunicações bucosinusais e buconasais, 

reconstrução pós-ressecção de tumores e reabilitação de pacientes fissurados. No entanto, 

apesar dos avanços técnicos, e da perspectiva estética, o conhecimento da área é fator 

determinante para o sucesso do procedimento. O objetivo desse trabalho foi descrever aspecto 

morfofuncional do corpo adiposo da bochecha. Metodologia: revisão de literatura realizada nos 

bancos de dados PubMed e BVS, por meio dos descritores anatomia, bochecha e cirurgia 

estética. Resultado:O corpo adiposo consiste em uma massa de tecido adiposo, envolta por uma 

cápsula de tecido conjuntivo. Tem função mecânica, facilitando movimentos musculares durante 

sucção e mastigação, contribuindo também para o formato da face. Anatomicamente, apresenta 

um corpo central e quatro projeções: a bucal, pterigoide, superficial e temporal profunda. O corpo 

central se localiza profundamente ao longo da parte posterior da maxila e as fibras posteriores 

do bucinador, sob ramos do nervo facial. A projeção bucal, consiste na principal parte para a 

realização de reconstrução facial, passa pela face inferior do ducto paródico; a pterigoidea se 

relaciona com os músculos pterigoideos; enquanto a temporal se estende superiormente por 

baixo do arco zigomático, possui uma porção profunda e outra superficial, situadas entre as fibras 

do músculo temporal. Sua irrigação deriva de três artérias: artéria maxilar, com os ramos temporal 

profundo e bucal, artéria temporal superficial e pequenos ramos da artéria facial. Essa rica 

vascularização consiste em uma característica fundamental, pois credita-se a ela a rápida 

recuperação pós cirúrgica.Considerações finais: O conhecimento dos aspectos anatômicos e 

funcionais do corpo adiposo são fundamentais para um bom resultado em procedimentos em que 

essa estrutura é manipulada, e principalmente, reduzir índices de acidentes e complicações 

cirúrgicas.Contudo, devido a carência na literatura desta temática, novos estudos que venham 

possibilitar maior segurança durante procedimentos cirúrgicos nesta região são imprescindíveis. 

 

Descritores: Anatomia, bochecha, cirurgia estética 
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AVALIAÇÃO DE DENTE INCLUSO COM DILACERAÇÃO RADICULAR 

ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO 

PAOLA STHEFANIE G DE CALDAS, JOYCE PIRES BARROS CUNHA, MARCUS VICTOR 

SOARES VAZ CASTRO, MARIANA INGRIDH DE OLIVEIRA GUIMARÃES, ANTONIONE 

SANTOS BEZERRA PINTO 

 

A Dilaceração Radicular (DR) é um distúrbio de formação que produz uma curvatura acentuada 

no dente.Uma de suas causas é a presença de um trauma mecânico na porção calcificada de um 

dente parcialmente formado. Exames por imagens são os melhores  meios para se constatar 

essa alteração, porém, nos casos em que há uma curvatura acentuada no sentido vestíbulo-

lingual, a geometria da projeção dos raios X pode impedir a identificação correta das

 estruturas envolvidas. A evolução da Tomografia 

Computadorizada por Feixes Cônicos (TCFC) tem possibilitado inovações importantes na área 

de diagnóstico e plano de tratamento de dentes inclusos e suas relações com estruturas 

anatômicas adjacentes, com doses de radiação inferior às de tomografias de feixe em leque, 

denominadas Fan Beam. O trabalho objetiva através do relato de um caso clínico de inclusão 

dentária com dilaceração radicular, enfatizar a importância e valor das imagens de TCFC no 

correto entendimento espacial e planejamento cirúrgico de dentes inclusos e com DR. Relato de 

caso: Paciente E.A.L., gênero masculino, 18 anos, indicado para  TCFC  da  maxila  da  região  

correspondente  ao dente 11, apresentando ausência clinica deste. A TCFC da maxila, e as 

reformatações transversais, axiais e tridimensionais (3D), revelaram presença do dente 11 

incluso, com sua coroa voltada para vestibular (90º graus com o eixo do osso alveolar), em 

relação íntima com o assoalho da fossa nasal  direita e parede do canal incisivo, além de sua raiz 

com DR. Houve relato de traumatismo na região por volta dos 03 anos de idade. As reconstruções 

3D com recurso de coloração e evidência do dente incluso auxiliaram a visualização e correta 

posição doe elemento 11. Conclui-se que a crescente divulgação e diversas possibilidades do 

exame por TCFC repercutem em um melhor diagnóstico, plano de tratamento e sucesso nos 

casos de dentes inclusos e com DR. 
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ACHADOS MÉDICOS ROTINEIROS QUE PODEM INFLUENCIAR NO 

PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

Karen Kimberlly Pinto Lacerda, Ilberto Pereira da Silva Júnior, Tanit Clementino Santos 
 
 

O diagnóstico é o alicerce para o tratamento odontológico e, mais especificamente, para o 

endodôntico (limpeza, modelagem e a obturação tridimensional do sistema de canais 

radiculares). Através dos os exames radiográficos, o cirurgião-dentista poderá ter uma  visão 

geral, porém detalhada, da saúde do paciente relacionando-as com sua condição sistêmica, 

permitindo um correto diagnóstico e, conseqüentemente, tratamento mais preciso. Este é um 

estudo transversal de abordagem quantitativa, que se propõe identificar e analisar conhecimentos 

e atitudes dos acadêmicos de Odontologia a respeito dos protocolos clínicos endodônticos de 

atendimento aos portadores de doenças sistêmicas, utilizando questionário estruturado como 

instrumento de coleta de dados. Quando questionados sobre que exames eram utilizados 

rotineiramente na clínica para diagnostico das alterações pulpares, a maioria dos participantes 

valorizaram o Rx periapical, seguidos do teste de vitalidade, da anamnese e percussão vertical. 

(95,18%) dos estudantes afirmaram realizar o levantamento da história médica completa dos 

pacientes para tratamento endodôntico. (84,94%) dos participantes

 mencionaram não realizar a mensuração da pressão arterial e 

a verificação do pulso antes do tratamento endodôntico. (95,18%) dos participantes responderam 

não ter presenciado reações alérgicas ao anestésico na clínica. (85,54%) dos estudantes 

responderam não saber tratar reações alérgicas. Quando questionados sobre os cuidados no 

atendimento odontológico de paciente com doença sistêmica (hipertensão, cardiopatias, alergias, 

diabetes, câncer etc.), os acadêmicos elegeram como prioritário avaliar a gravidade através da 

história médica (anamnese e exame clínico acurado), aferir a pressão arterial a cada consulta, 

conhecer a medicação em uso, controlar a ansiedade do paciente, consultar o médico do paciente 

sobre seus problemas e utilizar anestésico apropriado para o caso, profilaxia antibiótica, reduzir 

a infecção e atendimento preferencial pela manhã. É imprescindível na prática clínica dos cursos 

de Odontologia uma supervisão constante dos docentes para dirimir a possibilidade de erros 

diagnósticos ou mesmo na condução clínica do tratamento por parte dos acadêmicos, bem como, 

o estabelecimento de protocolos clínicos de atendimento aos portadores de doenças sistêmicas, 

pelo fato destes estarem em processo de formação profissional. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E IMAGINOLÓGICAS DE EXOSTOSE 

MANDIBULAR: RELATO DE CASO 

ANA GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA , Brunna da Silva FIRMINO, Matheus Santos 

CARVALHO, Láyla Beatriz Garcia LOPES, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

O tórus mandibular é um crescimento ósseo protuberante, conhecido como hiperostose ou 

exostose, que na mandíbula ocorre principalmente na superfície lingual, sobre a linha milo-

hióidea, na região de pré-molares. Não é uma patologia ou uma formação tumoral,  mas uma 

peculiaridade anatômica, assintomática que, em geral, não causa danos ao paciente. Sua 

etiologia ainda não é bem definida, no entanto as hipóteses mais aceitas são hereditariedade, 

hábitos parafuncionais e fatores ambientais. Há uma prevalência em homens, ocorrendo mais na 

vida adulta e uma forte relação do seu desenvolvimento com o bruxismo. Seu tamanho pode 

variar de 3 a 4 cm de diâmetro, mas são usualmente menores que 1,5 cm. Em raras ocasiões, os 

tórus bilaterais podem se tornar tão grandes que quase se encontram na linha mediana. 

Ocasionalmente a mucosa das superfícies das lesões  pode ser ulcerada traumaticamente, 

produzindo uma ferida dolorosa. O diagnóstico por imagem desta lesão se deve em geral à 

avaliação de radiografias convencionais periapicais e oclusais, entretanto outros exames 

imaginológicos podem também ser utilizados como referência para o diagnóstico. O tratamento 

do tórus varia desde um tratamento conservador até a remoção cirúrgica a depender do tamanho, 

planejamento pré-protético e a queixa principal do paciente. O objetivo deste trabalho é 

apresentar sob o ponto de vista clínico e imaginológico um caso clínico de tórus mandibular 

bilateral na região lingual da mandíbula apresentado por uma paciente do gênero feminino que 

estava em fase de planejamento ortodôntico. Após completo exame foi assegurada a ausência 

de qualquer característica clínica particular (dor espontânea ou dor à palpação, mobilidade 

dental), podendo assim eliminar a possibilidade de neoplasia. Junto das características clínicas 

e imaginológicos disponíveis foi possível realizar o diagnóstico de tórus mandibular, eliminando 

com isso outras hipóteses diagnósticas e enfatizando a importância do diagnóstico diferencial 

frente à subsequente condução do caso. 

 

Descritores: exostose, variação anatômica,tórus. 
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TRATAMENTO DE FRATURA DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO-ORBITÁRIO 

UTILIZANDO PROTESE CUSTUMIZADA: RELATO DE CASO 

LORENA FERREIRA RABELO, LARA NASCIMENTO FONTELES, AYRTON GALVÃO DE 

ARAUJO JUNIOR, JOÃO MARQUES MENDES NETO, JEAN DE PINHO MENDES 

 

As fraturas zigomatico-orbitárias são injúrias mais comuns envolvendo a orbita. Elas apresentam 

variações consideráveis nos seus níveis de gravidade, estendendo-se desde fraturas não 

fragmentadas até altamente fragmentadas, necessitando assim de um tratamento individual. A 

decisão acerca do tratamento de tais fraturas ainda gera muitas dúvidas e controvérsias entre os 

cirurgiões. O planejamento errôneo para o tratamento dessas fraturas pode ocasionar 

deformidades graves de consequências estéticas e funcionais significativas. Reconstruções 

dessa região podem ser planejadas previamente com o auxílio de um biomodelo de prototipagem 

rápida, confeccionado a partir de uma tomografia computadorizada. Os modelos permitem a 

mensuração das estruturas, simulação das osteotomias e customização de implantes. Isso 

proporciona melhores resultados, tende a diminuir o tempo de procedimento cirúrgico e 

consequentemente, o tempo de anestesia e o risco de infecção. O presente trabalho tem como 

objetivo relatar um caso de tratamento de sequela de uma fratura do complexo zigomático-

orbitário em paciente vitima de acidente motociclístico que havia sido operado há dois anos e 

procurou  o atendimento com queixa estética e foi constatada assimetria e leve enoftalmo. Foi 

feito o planejamento da cirurgia para instalação de próteses customizadas e confeccionadas 

manualmente com polimetil-metacrilato (PMMA) tendo auxilio do protótipo da área considerada. 

O resultado mostrou-se satisfatório e eficaz, sem queixa por parte do paciente em relação 

funcional e estética. 

 

Descritores: Trauma de face, Reconstrução, Protipagem 
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Limpeza De Canais Radiculares com Auxílio de Ativação Ultrassônica 
 

Marcus Victor Vaz Soares Castro, Brunna da Silva Firmino, Paola Sthéfanie Gonçalves de 

Caldas, Carlos Alberto Monteiro Falcão 

 

A instrumentação do sistema de canais radiculares gera uma camada de resíduos que se adere 

às paredes do canal, diminuindo a permeabilidade radicular, sendo necessário o emprego de 

substâncias químicas auxiliares que atuem sobre matéria orgânica e inorgânica. A remoção 

desse magma dentinário pode ser traduzida como a determinação  de ambiente favorável ao 

reparo dos tecidos periapicais devido a uma maior difusão da medicação intracanal e de uma 

completa e hermética obturação do sistema de canais radiculares. O ultrassom odontológico tem 

sido apresentado como uma alternativa para tornar essa limpeza ainda mais efetiva. O trabalho 

tem como objetivo revisar a literatura quanto a relevância do uso do ultrassom odontológico como 

auxiliar na limpeza do sistema de canais radiculares durante o tratamento endodôntico através 

do uso de artigos  científicos dos últimos 15 anos obtidos na base de dados CAPES. As 

referências apontam  o uso do ultrassom, para a limpeza dos condutos radiculares, como uma 

alternativa de eficácia significante quando comparada ao protocolo de limpeza utilizando apenas 

EDTA 17% ou NaOCl 2.5%, por obter um maior índice de remoção da smear layer, a literatura 

ainda indica que o tempo de duração da ativação suficiente para limpeza deve girar em torno de 

1 minuto. Pôde-se concluir que a ativação ultrassônica é efetiva como auxiliar na limpeza dos 

canais radiculares, permitindo uma maior previsibilidade do tratamento endodôntico. 

 

Descritores: Endodontia, Cavidade Pulpar , Terapia por Ultrassom 
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TOXINA BOTULÍNICA: VIVÊNCIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
 

Giovana Ferreira Andrade, AURELI FERREIRA ANDRADE, THIAGO RANIEL NUNES E 

SILVA, LANA CRISCIA RODRIGUES DA SILVA, CLÁUDIA CRISTINA CALAND BRÍGIDO 

 

Embora o uso cosmético da toxina botulínica tenha grande repercussão em muitas revistas de 

odontologia, o seu uso terapêutico tem sido o alvo de holofotes, graças à possibilidade de usá-lo 

em tratamentos odontológicos diversos. Assim, tem-se como objetivo verificar o uso da toxina 

botulínica na prática clínica do profissional cirurgião dentista, listando possíveis contextos 

estéticos e terapêuticos nos quais o uso do botox pode ser realizado, bem como averiguar a 

existência ou não de possíveis efeitos colaterais. Para tanto, o presente  trabalho consiste em 

uma revisão integrativa de literatura com artigos em inglês e português, publicados nos últimos 

três anos em revistas científicas e jornais acadêmicos com classificação qualis/capes 2014 acima 

ou igual a B3. Foram excluídos artigos publicados há mais de 5 anos. Após estudos, observou-

se que a toxina botulínica tem vasta aplicação na clínica odontológica. Sua aplicação se

 estende a casos de: disfunções temporomadibulares, bruxismo, apertamento, 

paralisia do nervo facial, distonia oromandibular, espasmo mandibular, linha do sorriso alta, 

hipertrofia de masseter, implante dentário e cirurgia, desordens de secreção salivar, além de 

outras possibilidades de tratamento. Seus efeitos colaterais são mínimos quando a toxina é 

aplicada de forma razoável.  

 

Descritores: Palavras-chave: Toxina botulínica. Tratamento odontológico. Bruxismo. 

Disfunção temporomandibular. 
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Os desafios para um tratamento odontológico satisfatório em pacientes 

portadores de necessidades especiais 

Sérvulo Luiz de Sousa Neto, Wagner Rego FERREIRA FILHO , Maria Ângela Arêa Leão 

FERRAZ 

 

Os pacientes com necessidades especiais necessitam de um atendimento diferenciado por um 

determinado período ou por toda a vida; inclusive da sua saúde bucal, pois, esses indivíduos 

podem não apresentar habilidade suficiente para realizarem a higiene oral de forma adequada e 

eficiente, representando um grupo de maior risco no desenvolvimento de doenças  periodontais 

e maloclusão. Objetivo:  Buscar  embasamento  científico sobre os 

desafios para um tratamento odontológico satisfatório em pacientes especiais. Metodologia: O 

presente trabalho consiste de uma revisão da literatura, nas bases de pesquisa online 

PubMed/MEDLINE, LILACS, BBO e Science Direct, com as palavras chaves:portadores de 

deficiência, intervenção odontológica, expectativas Conclusão: A intervenção odontológica em 

pacientes com necessidades especiais visa desenvolver ações de prevenção das doenças bucais 

através de programas de educação, com apoio de familiares e cuidadores sendo necessária uma 

interação profissional e familiar proporcionando cuidado integral ao paciente, a integralização das 

ações, através de uma equipe multidisciplinar, favorece reabilitação e  inclusão. 

 

Descritores: portadores de deficiência, intervenção odontológica, expectativas 
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Higienização de próteses totais e parciais. 
 

magna cinthya venancio dos santos, Lisandra Silva Brito, Fabricio Ibiapina tapety, Cláudia 

Fernanda Caland Brigido 

 

RESUMO 

No Brasil grande parte dos idosos tem necessidade de próteses removíveis, que são substitutas 

de dentes perdidos, trazendo reabilitação ao paciente total desdentado ou parcial, reabilitação 

essa que junto deve trazer conforto e saúde. Logo o paciente dever ser informado que as próteses 

são reservatórios de microorganismos patogênicos  e necessitam de uma correta higienização 

especifica às próteses, que deve ser orientada  pelo profissional dentista, deixando o ciente das 

possíveis técnicas e produtos para limpeza adequada, prevenindo também imagináveis 

patologias causadas pela má ou falta da higienização. Este estudo é uma revisão bibliográfica do 

tipo integrativa que trata da higienização da próteses totais e parciais. Tem como objetivo 

demonstrar meios, formas de higienização de próteses totais e parciais direcionando a idosos. O 

estudo teve como fonte de busca base de dados digitais, no período de 2010 a 2016, utilizando 

os descritores: saúde bucal, dentadura, higienizadores de dentadura. Com base nos estudos 

exploratórios tem como resultado que a higienização de próteses dentárias visa prolongar a vida 

útil dos aparelhos protéticos e a manutenção da saúde bucal dos pacientes. A utilização do 

método combinado, ou seja, método mecânico e químico apresenta-se como a alternativa de 

higienização de eleição para as próteses, por ser de fácil execução, viável e pouco dispendiosa, 

atuando na remoção do biofilme e na preservação do material de confecção das mesmas. A 

revisão aponta a importância da orientação da higienização feita pelo profissional para a 

manutenção de uma boa saúde bucal. 

 

Descritores: Higienizadores de dentadura. Higienização. Saúde Bucal. 
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EXODONTIA COMO TRATAMENTO PARA MIH: RELATO DE CASO 
 

Tainá de Castelo Branco Araújo, Keila Naiara Andrade Vale, Rafael José Pio Barbosa Teixeira, 

Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura, Marina de Deus Moura de Lima 

 

Introdução: Hipomineralização Molar-Incisivo (MIH) é um defeito qualitativo do esmalte dentário 

que afeta entre um e quatro primeiros molares permanentes podendo afetar também os incisivos. 

Pacientes com MIH apresentam maior suscetibilidade à cárie dentária, tem maior necessidade 

de tratamentos complexos e representam desafio para o cirurgião-dentista. Os tratamentos 

restauradores disponíveis não são eficientes, o que torna o prognóstico desfavorável. Desta 

forma, a exodontia do primeiro molar permanente com MIH severa visando a propiciar a erupção 

do segundo molar permanente no local da extração, surge como alternativa de tratamento para 

esses pacientes. Objetivo: Relatar o caso clínico de paciente com MIH severa. Relato de Caso: 

Paciente de 9 anos, sexo masculino, compareceu à Clínica de Odontopediatria da Universidade 

Federal do Piauí com queixa de dor. O paciente apresentava os dentes 16, 26 e 36 com 

opacidades demarcadas e o dente 46 com extensa destruição coronária. Foi solicitada radiografia 

panorâmica que revelou que o germe do dente 47 apresentava coroa formada e início de 

calcificação da bifurcação. Optou-se pela exodontia do dente 46. Após 2 anos e 1 mês de 

acompanhamentos clínico e radiográfico, observou-se que o segundo molar permanente ocupou 

o espaço do dente extraído. Considerações Finais: Conclui-se que, em pacientes com MIH 

severa, a exodontia do primeiro molar permanente, quando realizada no período correto, 

representa opção estável de tratamento com manutenção da oclusão estável. 

 

Descritores: Tratamento odontológico,  Hipomineralização dentária,  Esmalte dentário. 
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Pré-natal Odontológico na Saúde Pública 
 

Milko Nazario, Jéssica Carvalho da Silva Lima, José Danilo Andrade FILHO 
 
 

INTRODUÇÃO: O pré-natal odontológico é um tema que ainda provoca dúvidas onde os médicos, 

por vezes, desconhecendo a importância dos cuidados com a saúde bucal não direciona a 

grávida ao tratamento especializado; por outro lado alguns dentistas não possuem as 

informações necessárias para o tratamento correto da paciente em estado gestacional; e a 

gestante entremeada nessa situação influencia-se pelo senso comum,  onde mitos e verdades 

se fundem e a confundem. OBJETIVO: Relatar as principais alterações fisiológicas de cunho 

odontológico na gravidez, sensibilizando os profissionais  de saúde para uma ação conjunta de 

forma a cuidar da saúde da gestante de maneira integral. MÉTODOS: As buscas foram realizadas 

em base de dados bibliográficos como Periódicos da Capes, Google Acadêmico além de Revistas 

de Odontologia e livros publicados. Foram selecionados artigos em inglês e português, tendo 

como critério fundamental de inclusão os que ressaltavam as alterações clínicas e a importância 

da educação em saúde bucal das gestantes e dos especialistas que a cercam. 

RESULTADO E DISCUSSÃO: São muitas as alterações fisiológicas da mulher em estado de 

gravidez, que são de interesse e cuidado da odontologia como, por exemplo, a hipersecreção 

das glândulas salivares, a tendência ao vômito e a maior vascularização do periodonto. A doença 

periodontal como uma infecção crônica, ao contrário da inflamação  da gengiva que pode ser 

reversível, pode exercer influência no processo de nascimento prematuro e/ou de baixo peso 

(NPBP) de duas formas: em via indireta, onde os tecidos periodontais inflamados passariam a 

atuar como um reservatório de bactérias, as quais se translocariam via corrente sanguínea até a 

cavidade uterina; e uma via direta onde os próprios sítios periodontais produziriam mediadores 

inflamatórios e estes passariam a atuar como potenciais fontes de citocinas fetotóxicas. Vários 

estudos encontraram uma associação entre a doença periodontal e o parto antecipado e/ou com 

ocorrência de baixo peso do recém-nascido, sendo que alguns de natureza intervencionista 

mostraram que o tratamento da doença periodontal reduz a incidência de NPBP. CONCLUSÃO: 

Visto a relevância do pré-natal odontológico para o bem-estar e segurança da mãe e do bebê, 

sensibilizar capacitando os profissionais de saúde que os assistem é uma ação indispensável e 

essencial, assim como promover uma ação informativa e educativa para as gestantes sobre a 

importância de uma assistência bucal especializada. 

 

Descritores: Saúde bucal, Gestantes, Neonato prematuro 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 72 

A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DURANTE O TRATAMENTO 

DO  CÂNCER INFANTIL 

sibele Nunes gonsaga, Sintia Nunes gonzaga, Claudia Caland 
 
 

Introdução : O Câncer Infantil não pode ser visto como uma doença simples. A odontologia tem 

papel importante no restabelecimento da saúde geral e na qualidade de vida dessas crianças. 

Objetivo : O objetivo do trabalho Identificar  as principais manifestações bucais  nas crianças com 

câncer e a importância do cirurgia dentista durante esse processo. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão integrativa com análise qualitativa. Os critérios de inclusão foram os trabalhos científicos 

que abordavam os seguintes temas: câncer infantil, sequelas bucais em crianças submetidas a 

quimioterapia e radioterapia , alterações bucais e condutas terapêuticas da odontologia 

.Conclusão : O câncer infantil pode ter suas principais manifestações na mucosa bucal durante e 

pós tratamento da doença. A  presença do profissional de odontologia na equipe oncologia pode 

diminuir as complicações bucais é proporcionar uma melhor qualidade de vida a essas crianças. 

 
Descritores : câncer infantil ,odontologia e manifestações clinicas 
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ABFRAÇÃO DENTAL E RECESSÃO GENGIVAL: CAUSAS E 

CONSEQUÊNCIAS 

Vanessa Lima Bruno, Antonio Italo Vieira de ALMONDES, Maria Eduarda da Silva 

MACHADO, Scarlatti Ohanna Sobreira ALENCAR, Carla Maria de Carvalho LEITE 

 

Introdução: A Abfração Dental é um processo de perda de estrutura dental associada a estresse 

mastigatório no dente. Na identificação da abfração percebem-se formas bem definidas angulares 

e em forma de cunha, algumas vezes apresentam localização subgengival. A recessão gengival 

é definida como a condição em que a margem gengival está localizada apicalmente à junção 

cemento-esmalte e a superfície radicular está exposta ao meio bucal. A recessão tecidual 

marginal é um achado muito comum principalmente em adultos. Existem vários fatores que 

podem desencadear o processo de recessão, entre eles podemos citar a escovação traumática, 

deiscências do osso alveolar, doença periodontal, mau posicionamento dental e fatores 

iatrogênicos. Objetivo: Distinguir as causas e consequências da abfração e da recessão gengival 

já que podem vir associadas em um mesmo elemento dentário. Metodologia: O presente trabalho 

trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada em quatro bases de dados, Lilacs, 

Scielo, Portal Capes e Google Acadêmico, utilizando-se os descritores: Abfração. Recessão 

Gengival. Causas. Consequências. Foram selecionados por dois revisores 10 artigos de acordo 

com os seguintes critérios: estar relacionado com o tema e compreendido no período cronológico  

de 2010 a 2016. Resultados: As lesões cervicais não cariosas (LCNC) envolvem a perda de tecido 

dental na região amelo-cementária, não relacionada com cárie e prevalências na população 

variando entre 5 a 85%. Freitas et al. encontraram prevalência de 52% de lesões de abfração ao 

avaliar 25 pacientes portadores de hábitos de bruxismo. A faixa etária mais atingida pela recessão 

e pela hipersensibilidade está entre 31 e 50 anos de idade com pico próximo aos 40 anos; 12,7% 

das lesões de abfrações apresentavam acúmulo de placa e cálculo por causa da 

hipersensibilidade dentinária. Pessoas com distúrbios sistêmicos e  que possuem o hábito de 

fumar apresentam maior risco de apresentar recessão gengival. Conclusão: O tratamento de 

recessões gengivais associadas a lesões cervicais não cariosas requer um planejamento 

cauteloso, relacionado diretamente com a identificação e reconhecimento da etiologia da lesão, 

além das características anatômicas da região. As lesões de abfrações, de acordo com sua 

etiologia, características e tratamento, têm relação íntima com os tecidos periodontais e, por isso, 

devem existir estudos clínicos controlados sobre o tratamento integrado destas lesões para que 

se obtenha  padrão-ouro 

 

Descritores: Abfração. Recessão Gengival. Causas. Consequências 
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CÂNCER BUCAL: CARACTERÍSTICAS E FATORES ASSOCIADOS 
 

Vanessa Lima Bruno, Antonio Italo Vieira de ALMONDES, Maria Eduarda da Silva MACHADO, 

Ana Georgina Leite Matos de LEMOS, Carla Maria de Carvalho LEITE 

 

Introdução: O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade 

oral. É uma doença multifatorial, podendo estar associado a idade, superior a 40 anos, vício de 

fumar cachimbos e cigarros, consumo de álcool, má higiene bucal e uso de próteses dentárias 

mal ajustadas. O principal sintoma deste tipo de câncer é o  aparecimento de feridas na boca que 

não cicatrizam em uma semana. São sinais de câncer de boca em estágio avançado a dificuldade 

para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de 

linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço). Objetivo: Discutir sobre o câncer bucal segundo 

suas características, sinais e sintomas. Metodologia: O presente trabalho trata-se de uma revisão 

de literatura integrativa realizada em quatro bases de dados, Lilacs, Scielo, Portal Capes e Google 

Acadêmico, utilizando-se os descritores: Câncer. Cavidade bucal. Odontologia. Foram 

selecionados por dois revisores 12 artigos de acordo com os seguintes critérios: estar relacionado 

com o tema, texto completo e compreendido no período cronológico de 2010 a 2016. Resultados: 

O câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas, e registra maior ocorrência no lábio 

inferior em relação ao superior. O câncer em outras regiões da boca acomete principalmente 

tabagista e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra. O câncer bucal é o 

sexto tipo de câncer mais comum em todo mundo com uma participação aproximada de 6% dos 

casos de câncer diagnosticados anualmente. A categoria câncer de lábio, cavidade oral e faringe 

tiveram uma participação de 4% em relação aos óbitos por neoplasia malignas totalizando 5.100 

casos. Existem diferenças marcantes na incidência do câncer bucal segundo o gênero, sendo o 

masculino o mais afetado. Atualmente, verifica-se um estreitamento dessa relação, é provável 

que isto se deva a incorporação, pelas mulheres, de certos hábitos que eram um ?privilégio? dos 

homens, como o fumo e o álcool. Conclusão: O câncer bucal é passível de ser detectado tanto 

pelo paciente, através do auto-exame, como pelo profissional durante o exame clínico de rotina, 

viabilizando-se, assim, o diagnóstico precoce e o tratamento com o mínimo de seqüelas. O 

diagnóstico precoce do câncer bucal interfere de forma decisiva na efetividade dos recursos 

terapêuticos e no tempo de sobrevida do paciente. 

 

Descritores: Câncer. Cavidade bucal. Odontologia 
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Remoção cirúrgica de odontoma complexo em região posterior de maxila 
 

Ruan de Sousa Viana, Ariane do Rego ABREU, Márcia Socorro Da Costa BORBA, Maria 

Candida De Almeida LOPES 

 

Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos. Sua prevalência excede a 

de todos os outros tumores odontogênicos combinados. São considerados como anomalias do 

desenvolvimento (hamartomas), em vez de neoplasias verdadeiras. Os odontomas são divididos 

em tipo composto e tipo complexo. Odontoma composto é  formado por múltiplas estruturas 

pequenas, semelhantes a dentes. Odontoma complexo consiste em uma massa conglomerada 

de esmalte e dentina, que não exibe semelhança anatômica com um dente. A maioria dessas 

lesões é assintomática, sendo descobertas por exames radiográficos de rotina ou quando são 

realizadas radiografias para analisar  o motivo pelo qual algum dente ainda não erupcionou. 

Radiograficamente, os odontomas apresentam radiopacidade bem definida, com densidade 

maior que a do tecido ósseo adjacente e semelhante à dentária. No odontoma composto, 

observam-se várias estruturas semelhantes a dentes de tamanho reduzido envolvidos por área 

radiolúcida, característica considerada por muitos autores como imagem radiográfica 

patognomônica do odontoma composto. O odontoma complexo, por sua vez, apresenta-se como 

uma massa radiopaca irregular delimitada por área radiolúcida, promovendo a necessidade do 

estabelecimento do diagnóstico diferencial. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico 

de remoção cirúrgica de odontoma complexo em região posterior de maxila. Paciente J.L.D., 26 

anos procurou o ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, queixando-se de ?caroço? dentro da 

boca. Ao exame clínico foi observado aumento de volume em região posterior da maxila 

esquerda. Ao exame radiográfico observou-se área radiopaca cercada por uma margem 

radiolúcida. Foi realizada a remoção cirúrgica do odontoma, sendo a técnica preconizada  na 

literatura. 

 

Descritores: odontoma, hamartoma,  diagnóstico 
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PREVALÊNCIA DE LESÕES ORAIS POTENCIALMENTE MALIGNAS: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

THIAGO RANIEL NUNES E SILVA, LANA CRISCIA RODRIGUES DA SILVA, HUMBERTO 

ALCOFORADO LIMA, CLÁUDIA FERNANDA CALAND BRÍGIDO, FABRÍCIO IBIAPINA 

TAPETY 

 

INTRUDUÇÃO: O câncer de boca é um processo multi-etapas, onde células normais são 

transformadas em pré-neoplasicas e posteriormente em células neoplásicas. Lesões pré-

malignas ou pré-neoplásicas, também chamadas de lesões orais potencialmente malignas 

(LOPM) são definidas como ?alterações teciduais que podem assumir o caráter  de tumor 

maligno, a qualquer tempo, mas, por outro lado, podem permanecer estáveis por um considerável 

período de tempo. Autores afirmam que entre as LOPM mais prevalentes  a leucoplasia, liquen 

plano, eritroplasia e a queilite actínica. OBJETIVO: estimar a prevalência das lesões orais 

potencialmente malignas em diferentes estudos,  integrando-os, afim de determinar qual ou quais 

destas lesões podem apresentar-se com mais ou menos frequência. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma revisão integrativa constituída por 14 artigos publicados entre os anos de 2011 a 2016 e 

com levantamentos  de prevalência sobre a temática e que foram submetidos a critérios 

específicos de refinamento. RESULTADOS: 92,8% dos artigos citaram a leucoplasia como uma 

das  LOPM, seguido por liquen plano (64,2%) e eritroplasia (64,2%), fibrose oral submucosa 

(50%) e quelite actinica (35,7%). Quanto à prevalência, 28,5% dos artigos trouxeram a 

leucoplasia e líquen plano como lesões mais comum (28,5% cada), seguido por fibrose oral 

submucosa (21,4%), quelite actínica (14,2%) e queratose (7,1%). Em 50% dos artigos, a 

eritroplasia foi relatada com menor prevalência dentre as LOPM citadas. CONCLUSÃO: A 

prevalência varia muito dependendo do tipo exato de LOPM, local de acometimento na  boca e 

mais importante da população estudadas e seus hábitos, no entanto, verificouse neste estudo, 

um maior número de artigos trazendo a leucoplasia e liquen plano como as lesões orais 

potencialmente malignas mais frequentes. 

 

Descritores: câncer de boca, lesões orais pré-malignas, neoplasia oral, LOPM 
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ASSOCIAÇÕES EXISTENTES ENTRE O LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO 

E A PERIODONTITE 

Ana Sara Matos Araújo, Ana Sara Matos Araújo, Claudielly Mota Da Silva, Thais Karoline da 

Silva Campelo, Elonice Melo de Sousa Gonçalves 

 

A periodontite é uma doença infecto-inflamatória que acomete as tecidos de sustentação do 

periodonto e tem com principal fator etiológico aglomerados bacterianos, os quais ao interagir 

com o hospedeiro geram uma resposta imunomediada que dão origem à doença periodontal 

(DP). Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença auto-imune, de  etiologia desconhecida, 

caracterizada por uma resposta auto-imune excessiva no corpo afetando os tecidos conjuntivos. 

Esta doença é possivelmente desencadeada por fatores etiológicos ambientais e processos 

orgânicos patológicos, tais como a exposição à luz  solar, processos infecciosos crônicos e 

também por fatores genéticos. Pesquisas estão estudando a relação entre a periodontite e o 

lúpus eritematoso sistêmico, pois foram identificadas vias imunológicas e fatores genéticos 

predisponentes comuns à doença periodontal e doenças reumáticas e também mecanismos 

semelhantes relativos à destruição tecidual que ocorre na periodontite se comparada às 

ocorrentes em doenças auto-imunes. Assim surge a necessidade de compreender melhor que 

tipos de associações há entre o lúpus eritematoso sistêmico e a periodontite para identificar no 

que isto pode influenciar a conduta dos tratamentos. Desta forma, com o objetivo de registrar 

quais associações as pesquisas atuais tem mostrado que há entre estas duas doenças, foi 

desenvolvida uma revisão sistematizada da literatura baseada em nove artigos científicos 

selecionados a partir da análise de conteúdo e similaridade dentre treze resultantes da busca   

utilizando   os   descritores   ?systemic   lupus   erythematosus?,   ?periodontitis?   e 

?periodontal diseases?para o banco de dados PubMed nas publicações dos últimos dez anos. 

Assim, com a revisão concluiu-se que os estudos mostraram influência do LES, na precocidade 

de desenvolvimento de DP se comparado a pacientes que não possuem a doença auto-imune, 

na gravidade da doença periodontal (e o inverso também), porém a influência do tratamento de 

uma doença em relação à manifestação da outra apresentava resultados conflitantes nas 

pesquisas. 

 

Descritores: systemic lupus erythematosus, periodontitis e periodontal diseases 
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A UTILIZAÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A COMO TRATAMENTO DO 

BRUXISMO 

Lara Beatriz Melo Oliveira, Sandy Maria da Silva Costa, Thays Cristina Silva de Melo, Natália 

Gonçalves Nogueira, Livia Aguiar Santos Nogueira Lima 

 

INTRODUÇÃO: A toxina botulínica é um complexo protéico que se origina a partir da bactéria 

anaeróbica denominada Clostridium botulinum, sendo a neurotoxina do tipo ?A? a mais utilizada 

pelas suas condições terapêuticas. Atualmente, seu uso vem tomando grande repercussão na 

odontologia, devido a eficácia em vários tratamentos, sendo bastante utilizada e estudada como 

tratamento para o Bruxismo. OBJETIVO: Sistematizar as evidências científicas sobre a eficácia 

da toxina botulínica tipo A no tratamento do bruxismo. METODOLOGIA: Foram realizadas 

pesquisas nas bases de dados PubMed, SciELO, MedLine e EBSCO, utilizando as palavras-

chaves toxina botulínica, bruxismo e tratamento, sendo selecionados artigos publicados nos 

últimos 10 anos. REVISÃO DE LITERATURA: A Aplicação da Toxina Botulínica tipo A é um 

método de tratamento eficaz para várias desordens de movimento, inclusive do bruxismo, no qual 

suas principais manifestações clínicas são: desgastes dentários excessivos, hipertrofia dos 

músculos mastigatórios, dor de cabeça e sintomas na ATM (DONINI; TULER; AMARAL,2013). 

Estudos mostraram que esse distúrbio é causado por altos níveis de atividade motora na 

musculatura da mandíbula e indicaram que houve redução dessa atividade muscular após  o uso 

da toxina botulínica, na qual age inibindo a liberação do neurotransmissor que atua  na contração 

do músculo, causando efeito paralisante e o enfraquecimento temporário da atividade muscular 

(PEDRON, 2014). Uma vez instalado o processo, o efeito possui duração de seis semanas a seis 

meses. Durante o período de efeito mais intenso, observou-se atrofia muscular e alteração das 

fibras. (MAGRO, et al 2015). CONCLUSÃO: Diante disso, foi observado que a toxina botulínica 

tem sido uma grande alternativa no tratamento de diversas patologias na odontologia diminuindo 

os níveis de dor e frequência dos eventos de bruxismo pois atua ??desprogramando?? os 

músculos responsáveis pelo excesso de forças.Os efeitos colaterais são raros e, mesmo que 

existam, são transitórios, não acarretando maiores problemas aos pacientes. 

 

Descritores: Toxina Botulínica, Bruxismo, Tratamento. 
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A IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA LEGAL DIANTE DA 

IDENTIFICAÇÃO DO EXAME DAS ARCADAS DENTÁRIAS. 

ana caroline maia santos, karina oliveira lustosa, gardene paiva magalhães, sarah jordana 

candeias souza, jose pereira de melo 

 

A identificação humana é, sem dúvida, a mais conhecida aplicação da odontologia. Entre as 

principais vantagens do método odontológico estão a sua simplicidade, acurácia e baixo custo, 

características que o tornam processo quase sempre presente nos protocolos de identificação. 

Pode ser empregado em indivíduos vivos (geralmente desorientados e incapacitados), em 

cadáveres bem preservados, e também, pelo fato dos dentes serem as estruturas mais 

resistentes do corpo humano, em situações em que os demais métodos de identificação tendem 

a se tornar menos eficazes, como nos casos de identificação de cadáveres carbonizados, restos 

esqueletizados, corpos submersos ou em avançado estado de decomposição. Utiliza-se um 

procedimento comparativo, que encontra suas bases no fato de não existirem dois indivíduos 

com uma mesma constituição dental. A identificação odontológica possui três fases: (1) o exame 

dos vestígios presentes nos corpos ou indivíduos que se pretende identificar; informações post 

mortem; (2) a coleta e exame das informações de referência sobre os indivíduos desaparecidos; 

dados ante mortem; e (3) o processo de comparação ou confronto entre os dados questionados 

e o padrão. O presente trabalho objetivou conhecer e discutir acerca da importância da 

odontologia legal diante da identificação de cadáveres, se utilizando de revisão bibliográfica dos 

últimos dez anos nos sites de busca científicos a seguir descritos: PubMed e Bireme, utilizando 

como descritores em português: odontologia legal, identificação humana e arcada dentária ,foram 

adotados os seguintes critérios de inclusão: ter sido publicado no período de 2009 a 2016. Assim 

foi possível perceber que aos olhos da sociedade, há um desconhecimento da atuação do 

odontolegista. Essa especialidade é vista como aquela que atua apenas na identificação de 

cadáveres. Neste âmbito, nota-se que a importância do odontolegista ainda não é clara  para a 

população, e somente quando há um acidente de grandes proporções este profissional é 

lembrado pela sociedade. Sendo que, na realidade, o campo de atuação deste profissional 

abrange outras competências como: antropologia, genética, bioquímica, balística forense, 

tanatologia, dentre outros. Diante da literatura consultada, pode-se concluir que a atuação do 

odontolegista é de fundamental importância no processo de identificação de vítimas de acidentes, 

principalmente em massa, e este profissional deve estar apto a atuar nesse tipo de situação. 

 

Descritores: odontologia legal; identificação humana; arcada dentaria 
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O USO DE CÉLULAS-TRONCO NA ODONTOLOGIA: REALIDADE OU 

UTOPIA? 

Sandy Maria da Silva Costa, Lara Beatriz Melo Oliveira , Thays Cristina Silva de Melo , Marlus 

da Silva Pedrosa , Márcia Valéria Martins 

 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de estudos e 

pesquisas com células-tronco no tratamento restaurador de tecidos e órgãos. Na odontologia, 

essas células trazem alternativas de tratamentos para regenerações dentino-pulpar, óssea, 

cartilagem da ATM e até a possibilidade do desenvolvimento de uma terceira dentição. 

OBJETIVO: Informar sobre as aplicabilidades das células-tronco na odontologia. 

METODOLOGIA: Foram consultadas as bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo, Google 

Acadêmico e Ebsco, utilizando-se as palavras-chaves células-tronco, odontologia e regeneração 

tecidual, sendo selecionados 10 artigos no período de 2012 a 2016. REVISÃO DE LITERATURA: 

Estudos demostram a alta capacidade que células-tronco da polpa humana têm em formar 

estruturas semelhantes ao complexo dentino-polpa quando transplantadas em ratos 

imunocomprometidos (GOBBI, 2014). Existem evidências de que células-tronco de dentes 

decíduos têm maior capacidade proliferativa que àquelas encontradas em dentes permanentes e 

são ainda similares as células-tronco presentes no cordão umbilical. (RODRIGUES, 2015). A 

facilidade de coleta e a ampla capacidade de diferenciação tornaram-se um atrativo para a 

utilização das  mesmas em terapia celular (FIGUEREIDO et al., 2016). CONCLUSÃO: O uso de 

células-tronco na odontologia tem se tornado uma realidade diante do sucesso obtido nas 

pesquisas realizadas nos artigos consultados. Já foi possível a consecução de estruturas 

semelhantes ao complexo dentino-polpa, cemento, ligamento periodontal e até a regeneração da 

cartilagem. Novos estudos buscam a substituição total de um dente perdido por um órgão 

biológico de semelhança funcional, estética e biológica. 

 

Descritores: Células-tronco, Odontologia, Regeneração tecidual. 
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As propriedades do Aloe Vera e sua aplicação na Odontologia: uma revisão 

sistematizada 

josefaelen rabelo fernandes de araujo, Larissa Cordeiro CAVALCANTE, Lúcia de Fátima 

Almeida de Deus MOURA, Marina de Deus Moura de LIMA, Carmem Milena Rodrigues 

Siqueira CARVALHO 

 

A utilização de terapias alternativas, tais como as plantas medicinais, são alvo de estudos na 

Odontologia. Dentre os possíveis fitoterápicos testados, destaca-se o Aloe Vera, que apresenta 

relatos na literatura com uso terapêutico desde os tempos romanos e tem sido usado na medicina 

tradicional por diversas culturas. Baseando-se nisso, foi realizado uma revisão sistematizada da 

literatura do Aloe Vera com o objetivo de avaliar suas aplicações na Odontologia nos últimos 10 

anos. Foi realizado um levantamento bibliográfico na base  de dados PUBMED. No total, foram 

obtidos 282 artigos, dos quais 25 foram selecionados. Os estudos foram avaliados tendo em 

conta a relevância do título, publicação em periódico indexado e com qualis, adequação ao tema 

e resumo. A partir disso, verificou-se que as propriedades anti-inflamatória e antibiótica desse 

fitoterápico têm induzido pesquisas no campo da periodontia. As quais mostram evidências da 

elevada atividade bactericida do gel de Aloe contra algumas bactérias cariogênicas e 

periodontopatogênicas, podendo ser utilizado como coadjuvante para a terapia periodontal 

mecânica, com alto índice de  sucesso no controle da gengivite induzida por placa. Além disso, a 

capacidade regenerativa induzida pelo Aloe possibilita a reparação tecidual do periodonto. Na 

patologia, estudos demonstram a ação do Aloe como agente de cicatrização em feridas orais, 

como líquen plano e ulceração aftosa recorrente, com indução da cicatrização tecidual e ausência 

de efeitos colaterais. Especificamente em endodontia, as evidências do Aloe Vera são 

controversas. Em avaliações como substância irrigante, por exemplo, tanto sua ação 

antibacteriana como a ausência dela já foram constatadas. Como medicação intracanal, há 

estudo que sugere sua utilização aliada ao hidróxido de cálcio (HC), por atuar como 

potencializador da medicação intracanal. É evidente, a partir desse estudo, que o Aloe Vera 

apresenta propriedades anti-inflamatória, antibiótica, cicatrizante e como potencializador da 

medicação intracanal, sendo portante, fundamental para o tratamento odontológico em várias 

especialidades. 

 

Descritores: Aloe, dentistry, oral, ?root canal therapy? 
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MITOS E VERDADES SOBRE AS RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS EM 

PACIENTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE DA GRAVIDEZ 

THAYLAQUARESMA ROCHA E SILVA, Harau Lopes da Costa Ferreira, Matheus Henrrique 

Feitosa Santos, Lais Meirelles Melo, Fernando Santos Magalhães 

 

MITOS E VERDADES SOBRE AS RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS EM PACIENTES NO 

PRIMEIRO TRIMESTRE DA GRAVIDEZ 

A manutenção da saúde bucal durante a gestação é extremamente importante, no entanto grande 

parte da população não tem acesso às informações relacionadas às alterações bucais 

características deste período. Por outro lado, para boa parte dos cirurgiões dentistas as pacientes 

gestantes constituem um motivo de insegurança no que se refere aos procedimentos 

odontológicos, principalmente em tomadas radiográficas devido ao risco inerente à utilização dos 

raios X. Pois, sabe-se que o período de gestação é a fase de  maior atividade reprodutiva das 

células embrionárias, sendo os três primeiros meses, considerados críticos para a formação do 

feto. Nesse período, existe uma possibilidade mínima da exposição às radiações ionizantes 

poderem ocasionar prejuízos ao feto. Com isso, criaram-se mitos sobre a utilização das 

radiografias intrabucais em pacientes gestantes, especialmente neste primeiro trimestre da 

gravidez. 

Estudos sobre radiográfica intrabucal em gestantes não são recentes. Já em 1987  Schwartz e 

outros, falavam que a quantia de radiação usada nas radiografias dentárias é bem abaixo da dose 

limiar. A quantia de radiação que o feto recebe é minúscula. A  radiação ionizante recebida pela 

paciente vinda de uma radiografia dentária é menor que a radiação cósmica adquirida na base 

diária. 

Uma tomada mais atual, Ebrahim, et al. (2014) afirmara que as radiografias devem ser utilizadas 

sempre que necessárias para concluir diagnósticos e estabelecer planos de tratamento. Como 

prática padrão, o profissional de saúde bucal deve fornecer proteção contra exposição à radiação 

para abdômen e pescoço da gestante, devendo-se colocar os braços sobre a barriga como 

proteção ao peso do avental de chumbo. Uma nova tecnologia dental radiográfica que também é 

segura durante a gravidez é a radiografia digital, cuja radiação é menor que as proporcionadas 

por radiografias convencionais. 

Com base em todos os dados estudados, pode-se afirmar de acordo com Hemalatha, et al. (2013) 

que a radiação dentária em que o feto é exposto é desprezível. Polleto, et al. (2008) disse que é 

definido que a radiografia dentária não apresenta nenhum risco ao feto, e pode ser usado em 

prevenção e tratamentos dentários. Vasconcelos, et al. (2012) apontam que nenhuma tomada 

radiográfica deve deixar de ser realizada em pacientes gestantes se adotada todas as medidas 

de precaução. 
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ALEITAMENTO MATERNO E A ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Antonio Italo Vieira de Almondes, Larissa Mendes de Sirqueira AMARAL, Vanessa Lima 

BRUNO, Vanessa Luna ROCHA, Carla Maria de Carvalho LEITE 

 

Introdução: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção 

e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução 

da morbimortalidade infantil. É através dessa estratégia que a criança melhora o desenvolvimento 

da cavidade bucal. O leite materno é forte e adequado para o bebê, possui fácil digestão e não 

sobrecarrega os rins. Objetivo: Este estudo tem como objetivo discutir a importância da 

amamentação para o recém-nascido e para a mãe. Metodologia: Trata-se de um estudo 

bibliográfico integrativo, no qual foi realizado um levantamento da produção científica relacionada 

ao Aleitamento Materno na base de dados Lilacs, Scielo, Portal Capes e Google Acadêmico e 

manuais do Ministério da Saúde, referente ao período de 2007 a 2016. Para tanto foram utilizados 

os seguintes descritores: Aleitamento. Materno. Odontologia. Foram selecionados 12 artigos de 

acordo com os critérios: relacionado com o tema, texto completo e dentro do período cronológico 

selecionado. Resultados: O aleitamento materno exclusivo proporciona inegáveis  benefícios 

para a saúde física e psicológica da criança, favorece um crescimento facial harmônico, colabora 

para a formação do sistema imunológico, previne o desenvolvimento de deglutição atípica e de 

maloclusões. Em geral, é recomendada a higienização da cavidade bucal da boca do recém-

nascido desde o nascimento. A mamadeira é uma importante fonte de contaminação e pode 

influenciar negativamente na amamentação, além de influenciar negativamente na oclusão dos 

dentes. O uso de chupeta tem sido desaconselhado, por ser associado a uma maior ocorrência 

de candidíase oral, de otite média e de alterações no palato. Na maioria das vezes é a criança 

quem transmite o fungo Candida sp. para a mãe. A amamentação é importante para a mãe por 

contribuir para a recuperação do útero, diminuindo o risco de hemorragia e anemia após o parto. 

Reduz o peso e minimiza o risco de desenvolver, câncer de mama e de ovário, doenças 

cardiovasculares e diabetes. Conclusão: Amamentar é um processo que repercute no estado 

nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 

desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da 

mãe. A amamentação também promove o equilíbrio da musculatura orofacial, favorecendo o 

adequado desenvolvimento das estruturas do sistema motor-oral. 
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Fibroma Traumático em Dorso de Língua - Relato de Caso 
 

Caio César Silva França, Hugo Leonardo Mendes BARROS, Adriana Gadelha Ferreira ROSA, 

Teresinha Soares Pereira LOPES 

 

A mucosa da cavidade bucal é acometida por múltiplas lesões que podem levantar dúvidas 

quanto ao diagnóstico e terapêutica a ser seguida. O objetivo deste estudo é descrever um caso 

clinico de uma lesão em uma paciente, de iniciais M. S. N, 7 anos que foi atendida na clinica de 

odontopediatria da Universidade Federal do Piauí, Teresina ?Piauí ? Brasil, que é centro de 

referência em odontopediatria. Após anamnese e exame clínico observou-se uma lesão 

localizada no dorso da língua de coloração rósea pálida, pediculada e superfície regular, levantou-

se a hipótese de fibroma traumático ou papiloma. Foi realizada uma biópsia excisional, 

confeccionando duas cunhas laterais com pequena margem de segurança, a peça foi fixada em 

solução de formol a 10% em volume equivalente a 10 vezes o volume da peça, e enviado para 

exame histopatológico no hospital universitário HU. Com base no laudo e anamnese pode-se 

confirmar a hipótese de fibroma traumático.  O Fibroma traumático manifesta-se clinicamente por 

uma massa de crescimento progressivo, atingindo o tamanho máximo em poucos meses, não 

dolorosa, geralmente de coloração pálida, por vezes ulcerada, podendo estar associada a erosão 

óssea subjacente. Raramente excede 1,5 em de diâmetro e uma vez formada não regride 

espontaneamente. A paciente está ema acompanhamento há três Meses sem recidiva da lesão. 
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A ATUAÇÃO DO HPV NA CARCINOGÊNESE BUCAL 
 

Lueny de Moura Veras, Larissa Cordeiro Cavalcante, Carmen Milena Rodrigues Siqueira 

Carvalho 

 

O Carcinoma Epidermóide Oral (CEO) é a neoplasia maligna mais freqüente na cavidade bucal, 

variando entre 90% a 95% dos casos. O diagnóstico precoce é o principal meio de prevenção. 

No entanto, a descoberta geralmente acontece em estados mais avançados, diminuindo as 

chances de vida dos acometidos pela doença. Alguns fatores etiológicos físicos e químicos estão 

claramente relacionados à ocorrência do CEO, tais como o uso freqüente de tabaco, álcool e 

exposição prolongada ao sol. Nas últimas décadas, agentes biológicos também vêm sendo 

implicados como possíveis fatores etiológicos da doença, como o o Papilomavírus Humano 

(HPV). O HPV é um vírus ubíquo de DNA, epiteliotrópico  e que tem a pele e as mucosas como 

principais sítios de infecção. Ultimamente, a sua associação com neoplasias benignas e malignas 

da cavidade oral, principalmente o carcinoma epidermóide, tem sido mais evidente. Este trabalho 

teve como objetivo realizar,  a partir de uma revisão de literatura, o estudo dos aspectos atuais 

do HPV como fator etiológico para a Carcinogênese bucal. Para isso, e por meio da base de 

dados MEDLINE, PubMed e SciELO, foram pesquisados artigos da literatura médica inglesa e 

portuguesa, de 2010 a 2016, que relatassem sobre a prevalência do HPV pelos métodos de 

detecção do vírus (imunohistoquímica e exames de biologia molecular) na mucosa oral normal, 

e no câncer oral. A busca de artigos científicos baseou-se na pesquisa pelos descritores câncer 

bucal, carcinoma epidermóide oral e papilomavírus. Os resultados desta pesquisa mostraram 

uma prevalência do HPV 16 na mucosa oral normal (infecção latente). No  câncer oral, 

principalmente, no carcinoma de células escamosas (CCE), foi evidenciada, também, uma alta 

prevalência do HPV 16, o que sugere sua participação na carcinogênese oral. São necessários 

estudos que permitam considerar o HPV como agente causal do carcinoma epidermoide bucal, 

pois, na literatura, a presença de diversos carcinógenos, atuando concomitantemente, impede 

conclusões precisas e apontam para uma ação sinérgica do HPV com outros carcinógenos que, 

de fato, potencializaria o desenvolvimento de uma neoplasia maligna. 

 

Descritores: câncer bucal, carcinoma epidermóide oral, papilomavírus. 
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MICRO ? TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E SUA APLICABILIDADE EM 

ESTUDOS VINCULADOS À ODONTOLOGIA 

Eliene dos Santos mauriz, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, Wilderlan Aguiar 

CARVALHO, Daniela Andrisia Teixeira MESSIAS, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 
Introdução: A expressão Microtomografia Computadorizada (Micro TC) subentende exames que 

empregam radiação ionizante a fim de obter seccionais de corpos que poderão ser empregadas 

para criação de uma amostra virtual tridimensional (3D), sendo usada para estudos e 

planejamentos. O Termo Micro é utilizado para indicar que seus pixels possuem dimensões 

micrométricas (?m). O primeiro sistema de Micro TC foi difundido no mercado  no início dos anos 

80, por Jim Elliott. A primeira imagem divulgada de um microtomógrafo foi à de uma lesma, com 

cerca de 50?m de dimensão do pixel. O uso deste processo, para obtenção de imagens, apesar 

de sua grande definição, ainda se encontra limitado a experimentos in vitro por suas pequenas 

dimensões. Objetivos: Este trabalho teve como objetivos esclarecer os princípios da Micro TC e 

suas possíveis aplicações em estudos vinculados à área odontológica. Metodologia: Foi realizada 

uma revisão sistemática da bibliografia, levando-se em conta o termo Micro TC e sua 

aplicabilidade em trabalhos de pesquisa relacionados às Especialidades odontológicas, que 

utilizaram este sistema. Resultados: Através do levantamento bibliográfico, notou-se que o 

método de micro TC é uma modalidade já usada em pesquisas odontológicas que necessitam de 

um estudo seccional de corpos de pequenas dimensões. Com destaque em estudos nas áreas 

de endodontia, dentística e materiais odontológicos. Conclusões: Por meio deste estudo, 

concluiu-se que por sua alta qualidade de definição das imagens, a Micro TC é um excelente 

método de investigação por imagens aliado aos estudos dos componentes dentárias, por serem 

estas estruturas mineralizadas e de pequenas dimensões. No que tange a natureza de sua 

utilização, o estudo mostrou que esta modalidade está ainda vinculada a trabalhos in vitro. 

 

Descritores: Diagnóstico, Odontologia, micro-CT 
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ANSIEDADE E ESTRESSE COMO FATORES INFLUENTES NAS 

DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTMs) 

Thays Cristina Silva de Melo, Lara Beatriz Melo Oliveira, Natália Gonçalves Nogueira, Sandy 

Maria da Silva Costa, Livia Aguiar Santos Nogueira Lima 

 

INTRODUÇÃO: As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) afetam o sistema estomatognático 

como um todo, através do conjunto de alterações clínicas presentes nas Articulações 

Temporomandibulares (ATMs), provocando sintomas como: cefaleia, ruídos, limitação nos 

movimentos da mandíbula, desvios e dor nos músculos mastigatórios. A etiologia da DTM é 

multifatorial, sendo os fatores mais importantes os neuromusculares, psíquicos e anatomo-

oclusais. Dentre eles, a ansiedade e o estresse influenciam-no surgimento e intensificação dos 

sintomas. OBJETIVO: Explanar como a ansiedade e estresse participam do surgimento e 

intensificação da DTM. METODOLOGIA: Foram consultadas cinco base de dados, Scielo, 

PubMed, Lilacs, Google Acadêmico e EBSCO, utilizando as palavras-chaves: ansiedade, 

estresse e etiologia da DMT, selecionando-se 14 artigos com datação de 2010 a 2016. REVISÃO 

DE LITERATURA: Há uma relação entre esses fatores e a DTM, porém, não há consenso se os 

mesmos são precursores ou consequências desse tipo de disfunção. Ansiedade e estresse 

aumentam a atividade muscular facial, acarretando dor, e estes estados emocionais estão 

associados à DTM. Parte dos pacientes com essas alterações emocionais precisam de 

tratamento psicológico para melhorar o prognóstico da doença, pois crises de estresse refletem 

em algum grau de DTM. CONCLUSÃO: Fatores emocionais, como ansiedade e estresse, podem 

predispor alguns indivíduos às DTMs e podem cronificá-las uma vez que os sintomas estejam 

estabelecidos, podendo também os mesmos serem consequências desse tipo de  disfunção. 

Portanto, é primordial considerar os fatores psicossociais durante a avaliação, diagnóstica e 

tratamento de todos os pacientes com DTM. 

 

Descritores: Ansiedade, Estresse, Etiologia da DTM 
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FATORES RELACIONADOS A FLARE-UPS ENDODÔNTICOS: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Mariana Mendes Bezerra, Marlus da Silva Pedrosa, Natalia Gonçalves Nogueira, Arthur 

Gomes Leite, Maraisa Greggio Delboni 

 

Introdução: O objetivo principal do tratamento endodôntico é preparo biomecânico dos sistemas 

de canais radiculares e hermeticamente selá-los sem desconforto ao paciente, fornecendo 

 condições  para cicatrização dos tecidos  perirradiculares. Flare-up em 

endodontia pode ser definido como dor dentro de algumas horas ou dias após o tratamento 

endodôntico de um dente. O conhecimento das causas e mecanismos relacionados a flare-ups 

em endodontia se torna importante para que o profissional possa  prevenir ou 

manejar esta indesejável condição. Objetivo: Revisar as evidências cientificas sobre  os 

fatores associados à flare-ups em tratamentos endodônticos. Metodologia: Revisão de literatura 

nas bases eletrônicas PubMed, SciElo e EBSCO utilizando como descritores Flare up, 

Endodontia, Dor Pós-operatória e Tratamento Endodôntico. Foram incluídos trabalhos originais 

e ensaios clínicos publicados em inglês nos últimos 10 anos. Revisão de  Literatura: No que 

concerne ao desenvolvimento de flare-ups endodônticos, determinadas controvérsias 

permanecem acerca do sexo, idade, posição do dente, diagnostico pulpar, técnica de 

instrumentação, soluções irrigadoras e medicação intracanal, bem  como  número de sessões 

clinicas. Mesmo embora tenha sido demonstrado que um flare-up não tem influência 

significativa sobre o resultado do tratamento endodôntico, sua ocorrência é extremamente 

indesejável para o paciente e para o profissional, podendo influenciar nessa relação. 

Conclusão: A presença de lesão periapical representou um forte preditor ao desenvolvimento 

de flare-ups em comparação com aqueles sem envolvimento periapical. Ressalta-se que um 

dos problemas da dor como objeto de estudo é a dificuldade de avaliação devido ao

 limiar individual resultado de experiências dolorosas prévias moduladas por 

fatores físicos e psicológicos. Assim, metodologias apropriadas para avaliar a influência desses 

fatores no desenvolvimento de flare-ups endodônticos são necessárias. 

 

Descritores: Exacerbação dos Sintomas, Dor Pós-Operatória, Tratamento do Canal Radicularç, 

Endodontia 
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REABILITAÇÃO ORAL COM USO DE PROTOTIPAGEM EM DIVERSAS 

ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 

JOSÉ DUYLLES DA SILVA ARAÚJO, FERNANDO ANTÔNIO PONTES CASTRO, 

REBECA MARIA VIEIRA PEREIRA, HUMBELINA ALVES DA SILVA, ANTONIONE 

SANTOS BEZERRA PINTO 

 

O acelerado acréscimo tecnológico do último século, na engenharia, trouxe transformações de 

suma importância às mais variadas áreas. A odontologia foi uma que utilizou a ligação  do design 

à fabricação de modelos indústrias. O emprego da Prototipagem Rápida (PR) é um exemplo desta 

ligação, que vem sendo utilizada com maior frequência na área odontológica em especialidades 

como: cirurgia craniomaxilofacial, traumatologia bucomaxilofacial, cirurgia ortognática e 

implantodontia. A PR aplicada clinicamente como um novo sistema de guia cirúrgico, que usa a 

tomografia computadorizada (TC) para transportar imagens tridimensionais das estruturas 

anatômicas do complexo craniofacial de um paciente e transformá-las em um protótipo fiel 

anatomicamente. O presente estudo teve como finalidade através de uma revisão de literatura 

delinear os passos para a aquisição de um protótipo para seu emprego na área bucomaxilofacial, 

e as principais indicações nesta. Os nomes prototipagem, especialidades odontológicas e 

tomografia computadorizada  foram usados como termos da pesquisa. As bases de dados usadas 

foram à interface da Medline (National Library of Medicine), Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online) e Lilacs (Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Devido ao 

aumento do uso da TC nas áreas da odontologia e o aparecimento de novos equipamentos 

específicos para tal, a PR mostrar-se como uma ferramenta promissora para promover o 

diagnóstico e, consequentemente, o prognóstico em distintas áreas da odontologia. Contudo, 

para tal, faz-se imperativo que os profissionais sejam mais bem elucidados das possibilidades 

proporcionadas por esta técnica. 

 

Descritores: Prototipagem, especialidades odontológicas, tomografia computadorizada. 
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Simplificação da Montagem de Modelos em Articulador Semi-Ajustável 

(ASA) com Auxílio da Mesa de Câmper. Relato de Caso Clínico e Revisão de 

Literatura 

Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira, Jonathan Ferreira Costa, Valdimar da Silva Valente, 

Lívia Aguiar Santos Nogueira Lima, Stella de Noronha Campos Mendes 

 

O estudo e avaliação oclusal e o planejamento de trabalhos protéticos devem ser  realizados 

através da montagem de modelos do paciente em articulador. Os articuladores semi-ajustáveis 

(ASAs) são os mais utilizados, uma vez que reproduzem parcialmente as posições e os 

movimentos mandibulares ao possibilitar ajustes nas distâncias e inclinações mandibulares. 

Idealmente, o modelo superior deve ser montado no ASA com a inclinação tal que se assemelhe 

à inclinação da maxila do paciente em relação à base do crânio, bem como a distância inter-

condilar e eixo de rotação da mandíbula. Através do arco facial, pode-se registrar e transferir essa 

relação para que o modelo superior seja posicionado corretamente para o ASA. Entretanto, 

limitações e erros na técnica de transferência do arco facial e variações dos instrumentos 

utilizados foram encontradas por diversos autores. Adicionalmente, considerando que certas 

referências utilizadas para montagem em arco facial são baseadas em médias, torna-se 

questionável sua capacidade de reprodução das individualidades de cada paciente. Além disso, 

pesquisas recentes relatam que a mesa de Câmper e o arco facial não têm diferenças 

significantes em relação a contatos oclusais. Adicionalmente, para muitos profissionais, o arco 

facial é um instrumento de uso  complicado e consome muito tempo clínico. Diante de tal 

dificuldade, uma alternativa que facilita o registro e torna mais rápida a montagem dos modelos 

é a utilização da mesa de Câmper, que é um suporte utilizado para montagem do modelo superior 

no ASA com uma inclinação média (15o) e possui linhas de referência medianas, laterais e 

anterior para o posicionamento do modelo superior em relação à linha média. O objetivo do 

trabalho é apresentar um caso clínico de montagem de modelos em ASA com a mesa de Câmper  

para avaliação e planejamento de prótese parcial removível. A Paciente M.N.M.S, 50 anos, 

gênero feminino, compareceu a clínica da Universidade Federal do Piauí para confecção de uma 

nova prótese parcial superior e inferior. Apode-se concluir que a utilização da mesa de Câmper 

possui vantagens em relação ao arco facial, pois facilita a montagem do modelo superior no ASA 

e diminui o tempo de trabalho do operador, otimizando assim o atendimento ao paciente. 

 

 
Descritores: Prótese parcial removível, Articuladores dentários, modelos dentários. 
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ENXERTO SUBEPITELIAL DE TECIDO CONJUNTIVO PARA O 

RECOBRIMENTO DE RECESSÕES MÚLTIPLAS 

Carlos Nelson Motta de Souza Filho, Adriana Côrrea de Queiroz Pimentel, Miriam Raquel 

Ardigó Westphal , Juliano Milanezi de Almeida, Erivan Clementino Gualberto Júnior 

 

As recessões gengivais, com a consequente desnudação das superfícies radiculares e alteração 

morfológica dos tecidos periodontais, podem constituir sequelas estéticas importantes. O enxerto 

de tecido conjuntivo associado ao retalho coronal é uma das técnicas de maior previsibilidade 

para o recobrimento radicular devido ao duplo aporte vascular proveniente do periósteo e do 

retalho de recobrimento, e um aumento da estabilidade da ferida operatória (comparativamente 

com as técnicas de retalhos pediculados simples). O objetivo deste trabalho é relatar um caso 

clínico de enxerto subepitelial de tecido conjuntivo para o recobrimento radicular dos elementos 

32, 33 e 34. Paciente caucasiano de 40 anos do sexo masculino, sem envolvimento sistêmico, 

com periodontite crônica generalizada, apresentou-se em março de 2013 na clínica de Pós-

Graduação em Periodontia da Faculdade de odontologia de Araçatuba da  Universidade Estadual 

Paulista (UNESP/FOA) para tratamento especializado relatando queixa na estética gengival e 

sensibilidade devido a exposição radicular dos elementos 32, 33 e 34. A recessão foi classificada 

como classe I, segundo Miller com biótipo periodontal Maynard e Wilson Tipo IV: Faixa de tecido 

queratinizado até 2mm; rebordo alveolar fino. Foi planejado enxerto de tecido conjuntivo e retalho 

deslocado coronalmente associado ao condicionamento radicular com tetraciclina. A técnica foi 

proposta devido a delgada faixa de gengiva queratinizada. A área doadora foi o palato a 3 mm 

do bordo gengival dos pré-molares. Concluiu-se que a técnica utilizada é previsível para o 

recobrimento radicular. 

 

Descritores: Estética dentária, periodontia, tecido conjuntivo 
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REMOÇÃO DE RETENTOR INTRARRADICULAR COM AUXÍLIO DE 

VIBRAÇÃO ULTRASSÔNICA: RELATO DO CASO. 

Gabriel Hilário Calixto Gaspar, Izabela Araújo Aguiar GRAÇA , Ângela Delfino Bittencourt 

GARRIDO 

 

Dentes com excessiva destruição coronária é recomendável à utilização de retentores 

intrarradiculares para promover a reabilitação protética. O nível de dificuldade envolvido na 

remoção de retentores intrarradiculares está relacionada a vários fatores incluindo o 

comprimento, a forma, o diâmetro, seu material e cimento utilizado, bem como a capacidade 

profissional e recursos técnicos disponíveis. Técnicas e dispositivos foram propostos para a 

remoção dos retentores intrarradiculares, mas o método mais eficiente e seguro é o ultrassom. O 

ultrassom tem sido indicado na remoção dos retentores por apresentar o menor risco de 

perfuração e fratura da raiz, maior conservação de estrutura dentária e economia de tempo. Este 

estudo descreve um caso clínico de remoção de retentor intrarradicular metálico com 

comprimento excessivo. O paciente A.P, 36 anos, apresentou no elemento dentário 12 a 

necessidade de troca do dispositivo protético e tratamento endodôntico, radiograficamente foi 

observado lesão periapical, ausência de material obturador no canal e o comprimento excessivo 

do pino. Foi realizada a remoção da coroa, e o retentor foi removido utilizando a técnica de 

redução do diâmetro do núcleo com brocas e vibração ultrassônica em todas as faces. Realizou-

se o tratamento endodôntico com limas manuais e obturação termoplastificada, Na mesma 

sessão foi realizado o preparo do espaço protético e posteriormente a cimentação de novo 

retentor e confecção  de nova coroa protética. A vibração ultrassônica é um procedimento seguro 

na remoção do retentor intrarradicular desde que se seja realizado com conhecimento, cautela, 

recurso e técnica.Sendo possível o restabelecimento da saúde e função mastigatória do elemento 

dentário. 

 

Descritores: Terapia por Ultrassom, Tratamento do Canal Radicular, Técnica para Retentor 

Intrarradicular, Vibração. 
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ANSIEDADE COMO FATOR ETIOLÓGICO IMPORTANTE DAS 

DISFUNÇOES TEMPOROMANDIBULARES : RELATO DE CASO 

Natália Gonçalves Nogueira, Thays Cristina Silva de Melo, Lara Beatriz Melo Oliveira, Mariana 

Soares Figueiredo , Livia Aguiar Santos Nogueira Lima 

 

Introdução: As Disfunções Temporomandibulares (DTMs) caracterizam-se por uma série de 

sinais e sintomas que afetam a articulação temporomandibular (ATM), a musculatura mastigatória 

e, frequentemente, ambas as estruturas simultaneamente, estando cada vez mais prevalente na 

população. Reconhecidamente de caráter multifatorial, a manifestação de tais processos parece 

depender de uma série de fatores associados, sendo que condições emocionais, como a 

ansiedade, estão cada vez mais relacionadas com a presença de seus sinais e sintomas. 

Objetivo: Relatar caso clínico de paciente do sexo feminino, 20 anos, que compareceu a clínica 

odontológica da Devry/FACID (Teresina-PI), queixando-se de dores na face. Relato de Caso: 

Após anamnese, exame clínico e aplicação de questionários validados auto-aplicáveis para 

avaliação da qualidade de sono e ansiedade, diagnosticou-se que a paciente apresentava mialgia 

generalizada da musculatura mastigatória, deslocamento de disco com redução na ATM 

esquerda, sinovite  e capsulite nas ATMs, hábitos parafuncionais orais, durante o sono e em 

vigília e grau de ansiedade moderado. Com base na etiologia multifatorial do caso e a presença 

de comorbidades foi determinado um tratamento multidisciplinar com orientações, educação  da 

paciente quanto à mudança de comportamentos dos hábitos parafuncionais, fisioterapia com 

compressas de calor úmido, e o uso da placa interoclusal durante a noite, farmacoterapia com o 

uso de relaxantes musculares e antiflamatório e encaminhamento para o psicólogo. Conclusão: 

Dessa forma, o diagnóstico preciso e uma abordagem terapêutica correta e multidisciplinar, 

baseado em evidências científicas, são de extrema importância durante tratamento das 

Disfunções Temporomandibulares. 

 

Descritores: Disfunções Temporomandibulares, Dor Orofacial, Tratamento, Ansiedade,Etiologia 
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A QUALIDADE DE VIDA EM USUÁRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 
 

Mariana Gonçalves Loureiro, Daniele Rodrigues de Sousa, Cláudia Fernanda Caland Brígido 

 

A perda dentária permanente permanece acometendo indivíduos de diferentes faixas-etárias, a 

evolução lenta de cáries radiculares é um dos principais fatores que contribui para a elevação do 

número de perda de dentes em idosos; o edentulismo embora visto para alguns como processo 

natural ligado ao envelhecimento, pode ser evitado  através de orientação, atuação preventiva e 

cuidados adequados a saúde bucal. Traz consigo impactos negativos na qualidade de vida, 

especialmente no que se refere a capacidade funcional, como a mastigação o consumo de 

diversos alimentos a fonação  além de danos estéticos ; o status psicológico que engloba a 

autoestima e a satisfação com a aparência; os fatores sociais; dor e desconforto relacionado à 

saúde oral. Tudo isso tudo vem sendo minimizado através da reabilitação com a prótese dentária, 

através disso o presente estudo teve como objetivo avaliar a compreensão individual e a 

importância atribuída à saúde bucal, na verificação de perdas dentárias levando a necessidade 

do uso de próteses, e o impacto das mesmas na qualidade de vida dos usuários, para que haja 

um aprofundamento desse problema buscando as principais orientações que devem nortear a 

atuação dos profissionais da saúde que necessitam agir diretamente junto a população. 

 

Descritores: prótese total, qualidade de vida , edentulismo. 
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O USO DO GÁS ÓXIDO NITROSO/OXIGÊNIO COMO FERRAMENTA 

FACILITADORA DE PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS EM PACIENTES 

ODONTOFÓBICOS 

Wilderlan Aguiar Carvalho, Daniela Andrisia Teixeira Messias, Eliene dos Santos Mauriz, 

Silvestre Sousa Gomes, Júlio César Mendes Bezerra Filho 

 

Introdução: A sedação consciente com uso de óxido nitroso e oxigênio (N2O/O2) tem sido uma 

alternativa no tratamento de pacientes odontofóbicos, reduzindo o medo e possibilitando o 

atendimento. A sedação é administrada por meio de um equipamento nasal desenvolvido para 

odontologia e aplicado pelo próprio profissional desde que esse tenha habilitação para isso, além 

do benefício de ser uma técnica simples e de poucas contraindicações ela viabiliza além do 

estado sedativo do paciente, que ele fique acordado, conversando normalmente e mantendo-se 

cooperativo durante o tratamento, sua ação relaxante também tem feito desta técnica uma 

importante ferramenta no atendimento odontopediatrico. Objetivo: Demonstrar a importância da 

sedação com óxido nitroso/oxigênio como auxiliar nos tratamentos odontológicos e contribuir para 

erradicação desse paradigma que é o medo de ir ao dentista, problemática que ainda é muito 

presente na sociedade contemporânea, visando ainda a disseminação de técnicas odontológicas 

que minimizem o desconforto dos pacientes ao passo que aumenta qualidade no atendimento 

odontológico. Metodologia: pesquisas em literaturas da área e artigos nos bancos de dados 

LILACS, SCIELO, utilizando como descritores de busca os seguintes termos: ?Óxido nitroso?, 

?Odontologia?, ?Sedação consciente?, ?Sedação inalatória?, No período de 2003 a 2016. 

Resultados e discussão: O medo odontológico é uma barreira mundial, ocasionada muitas vezes 

por traumas ocorridos na infância ou mesmo pelo medo que a sociedade impôs no meio, pois, 

por muitas vezes a odontologia é lembrada como sinônimo de sofrimento e dor, heranças 

carregadas pela odontologia desde seus primórdios. Pacientes que necessitam de uma atenção 

redobrada, por apresentarem medo de dentistas, dificultando práticas odontológicas ainda é 

comum atualmente, muitas vezes podem ser um agravante de problemas sistêmicos graves. 

Conclusão: É primordial que o profissional odontológico conheça todas as técnicas que estão a 

sua disposição para que possibilite  aos seus pacientes máximo conforto e tranquilidade, bem 

como contribuir para que gradativamente a sociedade em geral perda o medo de fazerem 

tratamentos odontológicos. 

 

Descritores: Óxido nitroso, Odontologia, Sedação consciente, Sedação inalatória 
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PROBIÓTICOS X DOENÇA PERIODONTAL: REVISÃO DE LITERATURA 
 

Maria Luiza de Macêdo Santos, Marlus da Silva Pedrosa, Lara Beatriz Melo Oliveira, Mariana 

Mendes Bezerra, José Guilherme Ferrer Pompeu 

 

Introdução: Probióticos são microorganismos vivos que quando administrados em quantidades 

adequadas conferem ao hospedeiro benefícios em se tratando da melhoria de sua condição de 

saúde. Os primeiros registros acerca da utilização de probióticos para fins relacionados a saúde 

datam do início do século XX e seus efeitos benéficos sistêmicos em indivíduos vem sendo 

descritos em variados estudos in vitro e in vivo. Mediante a análise  de componentes da saliva, 

os estudos mostram que determinadas espécies bacterianas estão associadas com a condição 

periodontal dos indivíduos no tocante ao  desenvolvimento de periodontopatias. Nesse sentido, 

a acumulação de bactérias periodontopatogênicas podem predispor a mudanças significativas na 

estruturação do biofilme dentário levando ao quadro inflamatório característico da doença 

periodontal. Objetivo: Rever literatura vigente a contribuição dos probióticos para melhoria da 

condição periodontal dos indivíduos. Metodologia: Revisão sistemática de literatura exploratório 

nas bases de dados eletrônicas SciELO, PubMed e EBSCO utilizando como descritores: 

Probióticos, Doenças Periodontais, e Mediadores Inflamatórios. Foram incluídos artigos nacionais 

e internacionais publicados nos últimos 10 anos. Posteriormente ao levantamento bibliográfico, 

deu-se início a seleção, tradução, leitura, e análise dos dados obtidos.  Revisão de literatura: 

Probióticos foram relevantemente associados a modulação imunológica local e sistêmica do 

hospedeiro possuindo um grande potencial para modificação do biofilme dental através da 

alteração da colonização de bactérias anaeróbicas e melhoria dos índices de perda de inserção 

e profundidade de sondagem. Conclusão: É notável o papel dos probióticos na diminuição da 

patogênese da doença periodontal podendo ser visto como uma alternativa eficaz no seu 

combate. 

 

Descritores: Probióticos, Doenças Periodontais, Mediadores Inflamatórios 
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Anestésicos locais na odontologia para pacientes com necessidades 

especiais:  uma revisão de literatura. 

Daniel Barbosa, Vanessa Luna Rocha, Vanessa Lima Bruno, Rafaela Moura, Cláudia 

Fernanda Caland Brígido 

 

Anestésicos locais são usados diariamente nos consultórios odontológicos, existindo vários tipos 

de soluções contendo ou não vasoconstritores. É consenso na literatura de que não  se pode 

indicar o mesmo anestésico para todos os pacientes, dadas suas características individuais, sua 

condição sistêmica normal ou a presença de doenças como diabetes ou hipertensão, além da 

possibilidade da gravidez. O uso inadequado do anestésico pode  levar a sérios riscos para a 

saúde do paciente ou até mesmo ao óbito. Após a análise e discussão dos trabalhos relatados 

na literatura, a indicação do anestésico local parece ser um pouco negligenciada quanto ao 

conhecimento científico. Com as inúmeras variáveis sistêmicas do paciente, tipo e dosagem dos 

anestésicos a maioria dos profissionais e estudantes de Odontologia revelaram dificuldade nesta 

escolha. Constatou-se que o cirurgião dentista bem como os estudantes, ainda necessitam de 

mais aprofundamento teórico neste campo de atuação da odontologia 

 

Descritores: estudantes, cirurgiões-dentistas, anestésicos locais. 
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ENDODONTIA AVANÇADA NA GRADUAÇÃO: PROTOCOLO UESPI 
 

Lara Lysle Silva dos Santos, Cassius Wander Coelho Martins, Raphael Machado Primo, 

Carlos Alberto Monteiro Falcão, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

O avanço da tecnologia na Endodontia aplicada aos princípios biológicos configura o momento 

atual da especialidade. A instrumentação mecanizada associada à localização eletrônica 

foraminal e a obturação termoplástica diminuem o número de acidentes operatórios e aumenta a 

qualidade da terapia endodôntica. Sua aplicação na graduação favorece a curva de 

aprendizagem dos protocolos, otimizando a formação profissional. A possibilidade de uso que 

equipamentos adaptados ao micromotor convencional diminui os custos operacionais, tornando 

os procedimentos mais acessíveis aos acadêmicos. O objetivo deste trabalho é apresentar caso 

clínico atendido na Clínica Escola de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí- UESPI com 

protocolo de instrumentação mecanizada por rotação contínua acionada em motor pneumático 

com Sistema Protaper Universal (técnica híbrida), odontometria eletrônica foraminal e obturação 

termoplástica através da técnica híbrida de Tagger no elemento 23, com diagnóstico de 

periodontite apical sintomática. Por apresentar lesão periapical optou-se pela descontaminação 

clássica prévia e colocação de medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio por 15 dias 

para posterior conclusão do tratamento. A aplicação de tecnologia na graduação favorece o 

desenvolvimento de habilidades e competências, com maior assimilação dos protocolos entre os 

graduandos. 

 

Descritores: odontologia, endodontia, educação em saúde 
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TRATAMENTO ORTODÔNTICO PRECOCE DE MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR COM DISJUNTOR DE HASS: RELATO DE CASO 

Helder de Negreiros Martins Junior, Natália Gonçalves Nogueira, Amanda Paes Landim 

Sousa, Carina Liz de Morais Noleto, Maura Régia Lima Verde Moura Lopes 

 

Introdução: uma abordagem ortopédica precoce diminui a complexidade da correção ortodôntica 

das más oclusões. A mordida cruzada posterior é um tipo de má oclusão em que ocorre uma 

inversão dos contatos oclusais, decorrente de inclinações indesejáveis dos dentes ou de 

deficiência na dimensão transversal da maxila; representa cerca de18% das más oclusões e, 

apesar de bastante conhecida e pesquisada, ainda há certa negligência por parte de muitos 

clínicos. Objetivo: Discorrer sobre a correção da mordida cruzada posterior e sua real importância, 

assim como ilustrá-la por meio de um caso clínico tratado com o expansor do tipo preconizado 

por Haas. Relato de Caso : Após anamnese, exame clínico, avaliação ortodôntica e exames 

complementares o paciente foi diagnosticado como padrão II; classe II esquelético mandibular, 

com overjet aumentado, deglutição com interposição labial; e com mordida cruzada posterior 

bilateral esquelética. O paciente será tratado a parte transversal em uma primeira fase com 

expansor do tipo Haas modificado e com uma PLA( Placa Lábio Ativa) e em uma segunda fase 

será usado um aparelho de avanço mandibular. 

Conclusão :Dessa forma, o diagnóstico preciso , baseado em evidências científicas, são de 

extrema importância durante tratamento precoce das mordidas cruzadas posteriores para evitar 

problemas futuros. 

 

Descritores: Malooclusão , Mordida Cruzada , Disjuntor de Hass. 
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RECONSTRUÇÃO ALVEOLAR TERCIÁRIA DE FISSURA LABIOPALATAL 

UNILATERAL: RELATO DE CASO. 

Gabriel Hilário Calixto Gaspar, Ana Paula Corrêa de Queiroz HERKRATH, Álvaro SÁ, Giorge 

Pessoa de JESUS, Andrezza LAURIA 

 

A fissura alveolar, uma das alterações que pacientes com fissuras  labiopalatais apresentam, 

consiste em um espaço entre os segmentos maxilares anteriores até o forame incisivo, gerando 

uma descontinuidade do arco dentário. Os principais objetivos da reconstrução alveolar são: 

otimizar a restauração da fala, restabelecer alimentação e  função mastigatória, promover 

adequado desenvolvimento do esqueleto facial, proporcionar erupção dentária na região anterior 

da maxila, fechar fístulas oronasais e providenciar suporte ósseo para o lábio e nariz dos 

pacientes fissurados. Um dos procedimentos cirúrgicos mais aceitos e realizados é a cirurgia de 

enxerto ósseo alveolar com osso autógeno de crista ilíaca anterior. O objetivo desse trabalho é 

apresentar um caso clínico de reconstrução alveolar de paciente com fissura labiopalatal 

unilateral segundo a técnica de enxerto ósseo autógeno terciário. Paciente J. M. S., 17 anos, 

apresentou-se ao ambulatório Araújo Lima do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) para 

avaliação da necessidade de cirurgia de enxerto alveolar. Ao exame clínico, observou-se 

presença de fissura labiopalatal transforame incisivo com perda de continuidade do arco maxilar  

e cicatriz proveniente de queiloplastia. Ao exame tomográfico foi verificada fissura de 3 

centímetros em seu maior diâmetro. A paciente foi submetida a cirurgia sob anestesia geral para 

queiloplastia secundária através da técnica de Millard e rinoplastia, além de incisões anteriores 

ao processo alveolar e ao longo da crista óssea da fissura para rotação de retalho em 180º e 

formação uma camada interna para forramento do assoalho nasal. A cavidade foi então 

preenchida com enxerto ósseo autógeno proveniente da crista anterior do osso ilíaco. O período 

pós-operatório ocorreu sem complicações e a paciente segue em acompanhamento. Concluiu-

se que enxerto ósseo alveolar foi bem sucedido e após 2 meses apresenta sinais de formação 

óssea dentro do esperado. 

 

Descritores: Enxerto de osso alveolar, Fenda labial, Processo alveolar, Fissura palatina, 

Transplante ósseo 
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PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

Mariana da Silva Corrêa Nolêto, Lara Line Nolêto Martins, Sabrynna Gonçalves Candeira 

Portela, Ingrid Magna Ribeiro da Silva , Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

Devido as constantes transformações no processo de atuação no mercado de trabalho da 

Odontologia, conhecer o perfil do egresso de uma instituição contribui para tracejar as 

transformações, tendências e necessidades na profissão, além de poder orientar decisões do 

curso. Pesquisou-se o perfil do Cirurgião-Dentista formado na Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), Campus Alexandre Alves de Oliveira, Parnaíba-PI, com o objetivo de avaliar a trajetória 

profissional dos egressos concluintes do período de 2004.2 a 2014.2. A amostra consistiu de 50 

ex-alunos, os quais receberam por e-mail o Termo de Consentimento Livre  e Esclarecido (TCLE) 

e o questionário. O questionário foi dividido em 4 blocos: I) Dados pessoais; II) Perfil 

socioeconômico e demográfico; III) Campo de atuação; IV) Avaliação da formação acadêmica. 

Observou-se que a maioria é do gênero feminino, faixa etária entre  20 a 30 anos e trabalha no 

setor público. Quanto às pós-graduações, Ortodontia foi a especialização mais citada. Grande 

parte atua no Piauí, sendo o maior número de profissionais locados no interior do estado. Fazem 

em média 20 a 60 consultas por semana e a maioria não trabalha com convênios ou 

credenciamentos. Além disso, a média salarial foi de até 10 salár 

ios mínimos e a maioria relata está satisfeita financeiramente e com sua formação acadêmica. 

No entanto, apontaram a disciplina ?Gerenciamento, Administração  e Marketing na Odontologia? 

necessária para melhorar a grade curricular do curso. 

 

Descritores: Odontologia, Educação Superior, Mercado de Trabalho 
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Displasia ectodérmica: caraterísticas clínicas e acompanhamento 

odontológico uma revisão de literatura 

Flávio Rogério Silva Nunes , Yuri Felipe Cunha da Luz , Fred Remerson Silva Nunes, Cláudia 

Fernanda Caland Brigido 

 

INTRODUÇÃO: A displasia ectodérmica constitui um grupo de condições hereditárias nas quais 

ocorrem diversas anomalias nas estruturas anatômicas derivadas do folheto ectodérmico. As 

alterações mais comumente encontradas decorrem de defeitos da epiderme e seus anexos: 

cabelo, dentes, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas. O diagnóstico é essencialmente clínico 

. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre Displásia 

ectodérmica, enfatizando suas características, clinicas e radiográficas bem como as formas de 

tratamento e importância odontológica.. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa na 

literatura utilizando os descritores: displasia ectodérmica, displasia ectodérmica anidrótica, 

síndrome de Clouston , displasia ectodérmica hidrótica.  A busca dos artigos foi feita na base de 

dados do SciELO  e BVS, foram utilizados estudos lançados de 2001 a 2016. RESULTADOS/ 

DISCUSSÃO: O tratamento para displasia ectodérmica consiste em fornecer uma melhor 

condição de vida ao paciente. Visitas regulares ao dentista são necessárias para intervenções 

como colocação de próteses ou implantes dentários, no intuito de preservar a função e a estética. 

O prognóstico desta doença é de sobrevida até a idade adulta, desde que haja controle da 

temperatura corporal. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A reabilitação oral dos indivíduos portadores 

de displasia ectodérmica hipohidrótica, é um grande desafio devido à necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar, sendo essencial um diagnóstico precoce, para que o paciente não 

venha a sofrer tanto com os defeitos que a patologia pode causar. 

 

Descritores: Displasia ectodérmica. Displasia ectodérmica anidrótica. Síndrome de Clouston. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO 

? 6 ANOS DE APLICAÇÃO 
 

Sandy Maria da Silva Costa, Arthur Gomes LEITE, Marlus da Silva PEDROSA, Jéssica 

Karoline Cordeiro de SOUSA, Danyege Lima Araujo FERREIRA 

 

De acordo com a Carta de Ottawa (1986), promoção de saúde é um processo de capacitação da 

população para atuar na melhoria da sua qualidade de saúde e vida, fazendo com que a 

comunidade seja papel principal no controle de sua própria saúde. A odontologia fundamenta-se 

no processo saúde/doença, tendo como objetivo atuar nos níveis de prevenção e intervindo o 

mais cedo possível. A promoção da saúde é primordial neste conceito, já que é parte do nível 

básico de prevenção. Sua ação tem como função assegurar a igualdade de oportunidades, 

gerando os meio que permitam a toda população desenvolverem ao máximo a sua saúde 

possível. O seguinte relato de experiência mostra os resultados das Promoções de Saúde Bucal 

que ocorrem semestralmente, há seis anos, em escolas variadas na cidade de Teresina- PI, 

promovido por alunos de graduação em odontologia da Faculdade Integral Diferencial ? Devry 

/FACID. Os grupos etários trabalhados são: crianças de 6 a 9 anos, crianças de 9 a 12 anos, 

adolescentes de 13 a 16 anos e idosos. Todos tiveram ações individuais tendo foco em suas 

peculiaridades perante a saúde bucal. Essas ações tiveram como objetivo educar os participantes 

perante a importância da promoção em saúde bucal como fator primordial para o 

desenvolvimento de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida 

e saúde. Para promoção em saúde bucal foram utilizados recursos como: folders educativos, 

peças teatrais, palestras, jogos interativos, escovação supervisionada, distribuição de kits e a 

demonstração de alimentação saudável. Conclui-se que o projeto é efetivo, pois a  promoção de 

saúde bucal pode mudar o perfil desses pacientes através da melhoria do estado de saúde bucal, 

contribuindo, desta forma, para uma maior qualidade de vida da comunidade tendo como base 

que a promoção da saúde tem como objetivo fazer com que as escolhas mais saudáveis 

transformem-se nas escolhas mais fáceis, empregando a ferramenta de transformação social que 

é a educação, não só a educação formal, mas toda a ação educativa que propicie a reformulação 

de hábitos, a aceitação de novos valores e o estímulo à criatividade. 

 

Descritores: Promoção de saúde, Saúde bucal, Prevenção. 
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FITOTERAPIA NO TRATAMENTO PÓS CIRURGICO EM ODONTOLOGIA 
 

Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Jéssica Carvalho da Silva Lima, Francisco Araújo da 

Silva Lima, Maria Eduarda de Souza Costa, Mário Abel Lima Barros 

 
 
 

 
Maria Karen Vasconcelos FONTENELE; Maria Eduarda De Sousa COSTA; Jéssica Carvalho Da 

Silva LIMA; Francisco Araújo Correia JÚNIOR; Mário Abel Lima BARROS. 

 
Fitoterápicos são medicamentos extraídos de espécies botânicas com propriedades curativas. O 

seu uso na prevenção, tratamento ou até mesmo cura de doenças é uma prática muito comum 

desde a antiguidade. Devido à grande biodiversidade vegetal  existente no Brasil, o uso destes 

medicamentos se popularizou desde a forma mais simples até a mais complexa de seu emprego. 

Os produtos naturais estão cada vez mais presentes no consultório odontológico, embora exista 

uma tendência de crescimento, o uso de medicamentos fitoterápicos ainda é limitado. O presente 

estudo tem por objetivo esclarecer a efetividade do emprego de fitoterápicos para proporcionar 

um maior conforto e qualidade de vida ao paciente no pós-operatório. Como forma metodológica 

de alcançar o objetivo deste trabalho, realizou-se uma pesquisa de caráter exploratório em 

periódicos científicos com as palavras chaves medicamentos fitoterápicos, odontologia e 

terapêutica, nos sites de busca Scielo, nos idiomas inglês, português e espanhol. A utilização 

destas ervas medicinais demonstrou-se, no campo odontológico, como um tratamento alternativo 

eficaz na recuperação de afecções e redução das complicações pós-cirúrgicas, sendo uma opção 

ecológica e financeiramente viável e com poucos efeitos colaterais. 

 

Descritores: Medicamentos fitoterápicos, Odontologia Terapêutica 
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PROFILAXIA ANTIBIÓTICA COMO MEDIDA PREVENTIVA PRÉ-

CIRÚRGICA EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, SEUS 

BENEFÍCIOS E IMPLICAÇÕES 
 

Jonathan Ferreira Costa, Thâmara Thallita Rodrigues DE MELO, Vitória Barros DE JESUS, 

Thais Karoline da Silva CAMPELO, Érika de Araújo ABI-CHACRA 

 

A cavidade bucal é constituída por micro-organismos que compõem sua flora normal. Alguns 

procedimentos odontológicos invasivos favorecem a ocorrência de infecções endógenas, de 

cunho local, que são curadas naturalmente pelo próprio sistema imunológico. Entretanto, alguns 

pacientes como os portadores de cardiopatias, próteses ortopédicas recém implantadas e 

pacientes imunossuprimidos ou com alterações metabólicas são mais propensos à ocorrência de 

bacteremias, nas quais as bactérias alcançam a corrente sanguínea. Assim nesses casos é 

indicada a profilaxia antibiótica  antes do procedimento invasivo, dessa forma evitando 

complicações sistêmicas. O referente trabalho utilizou artigos científicos nacionais e 

internacionais (n=6) datados entre os anos de 2007 até 2016 pesquisados nas bases de dados 

Scielo e PubMed, a fim de realizar uma revisão literária sobre o tema. De acordo com a revisão 

de literatura realizada, conclui-se que a profilaxia antibiótica deve ser estabelecida como medida 

preventiva quando o paciente for portador de alguma condição sistêmica de risco, evitando não 

só a ocorrência das infecções, mas também a intensidade das mesmas, tendo em vista que seu 

uso inadvertido ocasiona consequências clínicas e microbiológicas como a resistência 

bacteriana. 

 

Descritores: Profilaxia antibiótica; Bacteremias; Resistência bacteriana. 
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A história do CAD-CAM e seus benefícios para Odontologia. 
 

Déborah Brennda Lavôr Martins, Robert Augusto Caminha LUSTOSA FILHO, Livia Aguiar 

Santos Nogueira LIMA, Valdimar da Silva VALENTE, Stella de Noronha Campos MENDES 

 

A tecnologia CAD/CAM (computer-aided esign/computer-aided manufacturing), que em 

português é traduzida como ?desenho guiado por computador e ?fabricação guiada por 

computador?, é uma realidade na odontologia clínica/laboratorial em crescente e constante 

desenvolvimento. Consiste no escaneamento das estruturas da boca ou do modelo de gesso a 

serem copiadas e um computador com um software, ao receber os dados, gera uma uma imagem 

tridimensional das estruturas escaneadas. A partir daí, o cirurgião-dentista ou o técnico realiza o 

desenho virtual das restaurações. Em seguida, os dados são enviados para a máquina fresadora, 

que confecciona as restaurações com precisão e rapidez.  O objetivo deste trabalho consiste em 

discutir fragmentos da história,  os avanços dessa tecnologia, sua importância e contribuição para 

a odontologia atual e futura. O sistema CAD/CAM tem revolucionado profundamente os métodos 

de produção na odontologia e os parâmetros de qualidade da prótese odontológica. Atualmente, 

há equipamentos que possibilitam a confecção de uma ou de várias restaurações ao mesmo 

tempo e que são capazes de fresar materiais metálicos (titânio e cobalto-cromo) e não metálicos 

(ceras, resinas e cerâmicas), gerando inúmeras possibilidades, o que tem levado ao 

desenvolvimento de uma grande variedade de marcas comerciais de blocos de materiais 

metálicos e não metálicos disponibilizados no mercado. Os benefícios dessa tecnologia alcançam 

diretamente o cirurgião-dentista, o técnico em prótese dentária e o paciente, que além de receber 

um tratamento mais rápido, tem o benefício da estética e da precisão das restaurações 

confeccionadas através do CAD/CAM. O presente trabalho é uma revisão bibliográfica cujas 

Palavras-chave do DeCS foram ?CAD-CAM??, ??tecnologia odontológica??, ??equipamentos 

odontológicos?? e ??estética??. Foram selecionados 20 trabalhos científicos dos bancos de 

dados PubMed e CAPES, sendo estudos de caso, revisões de literatura e artigos científicos. 

 

Descritores: "CAD-CAM", "tecnologia odontológica", "equipamentos odontológicos", "estética". 
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A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DOS 

PACIENTES PORTADORES DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 

- HIV 
 

Fernanda Maciel Nogueira, Gislayny Itala de Moura Brito, Ana Georgina Leite Matos de 

Lemos, Ellen Soares de Morais, Cláudia Fernanda Caland Brígido 

 

O papel do cirurgião dentista na detecção precoce da AIDS, é de suma importância, pois cabe a 

este, observar e diagnosticar as possíveis manifestações bucais mais precoces em pacientes HIV 

positivo (REZENDE; OLIVEIRA, 2014). 

As manifestações bucais da infecção pelo HIV incluem infecções bucais fúngicas, virais e 

bacterianas, doença periodontal, lesões dos tecidos moles e cânceres. A candidose 

mucocutância é o achado mais frequente em pacientes com AIDS. (BORGES; SANTOS; JARDIM 

et al, 2013) 

A cavidade bucal é uma importante fonte de informações para o diagnóstico e o prognóstico da 

doença associada à infecção pelo HIV, e as lesões bucais estão entre os primeiros sinais clínicos 

da infecção pelo HIV ou podem predizer a progressão desta para a AIDS. (MOTTA, et al., 2014). 

 

Descritores: orodiagnóstico da AIDS, Relações Dentista-Paciente, Diagnóstico Diferencial. 
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Enxerto Mentoniano no Fechamento de Fistula Oronasal 
 

Caio César Silva França, Hélvis Enri de Sousa PAZ, Lucia Rosa Reis De Araujo 

CARVALHO 

 

Fístulas oronasais são complicações comuns após cirurgias de palatoplastia em pacientes com 

fissura lábio-palatina. O aparecimento dessa fístula no pós-operatório é devido uma falha na 

cicatrização normal do palato após a correção cirúrgica. Essa condição pode resultar em sequelas 

a longo prazo que podem interferir no desenvolvimento da fala. Além disso, os pacientes estão 

mais propensos a regurgitação de comidas e líquidos para dentro da cavidade nasal, resultado 

em halitose, infecções e inflamações crônicas. Fatores como: localização da fissura, pobre 

higiene oral, infecção, suprimento sanguíneo deficiente, e principalmente, reparo da fissura sob 

tensão muscular excessiva  podem estar associados  à formação de fístula. Paciente, de iniciais 

K.K.L.S, 17 anos, foi atendida no Serviço Integrado de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

do Hospital São Marcos, Teresina 

?Piauí ? Brasil, sendo este um centro de referência para tratamento de fissuras labiopalatinas. 

Foi diagnosticada FON tipo VII (alveolar na região labial). Após avaliação  dos exames pré-

operatórios, foi realizado o procedimento cirúrgico para o fechamento da fístula e colocação do 

enxerto ósseo autógeno, sob anestesia geral. A técnica utilizada consistiu em incisões para 

preparo do plano nasal e sutura, seguindo da rotação do retalho mucoperiosteal para fechamento 

da fístula com nova sutura (variante Langenbeck). Após o fechamento do plano nasal, foi 

colocado enxerto ósseo retirado da região do mento, fixado com miniplacas e parafusos de titânio 

de 1.5mm, revisão da hemostasia e sutura. 

 

 
Descritores: fístula,  fístula bucal, fenda labial. 
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MANIFESTAÇÕES ORAIS PROEMINENTES DA BULIMIA E ANOREXIA 

NERVOSA 

Lara Beatriz Melo Oliveira, Sandy Maria da Silva Costa, Marlus da Silva Pedrosa, José Regino 

Bona Neto, Márcia Valéria Martins 

 

INTRODUÇÃO: A anorexia nervosa é um transtorno caracterizado pela recusa em manter o peso 

em valores normais. Já a bulimia nervosa é uma síndrome caracterizada por  episódios 

recorrentes de compulsão alimentar, num curto período de tempo. Além de danos sistêmicos, AN 

e BN podem causar inúmeras alterações bucais como: perimólise,  bruxismo, hipersensibilidade, 

xerostomia, aumento do risco de cárie, intumescimento das glândulas salivares, sobretudo as 

parótidas, queilite e mucosite entre outras alterações. OBJETIVO: Alertar jovens sobre as 

alterações encontradas no corpo como um todo e a importância do cirugião-dentista para detectar 

essas alterações na cavidade bucal por meio de uma anamnese detalhada, exame clínico intra e 

extra-oral. METODOLOGIA: Foram realizadas pesquisas nas bases de dados PubMed, SciELO, 

MedLine e EBSCO, utilizando as palavras-chaves anorexia, bulimia e alterações bucais, sendo 

selecionados artigos publicados no período de 2007 a 2015. REVISÃO DE LITERATURA: 

Observou-se que as alterações bucais são causadas por uma má higiene oral, deficiências de 

vitaminas, ingestão crônica de carboidratos, compulsão alimentar, pouca salivação, ansiedade e, 

também, pela acidificação da saliva causada pelos vômitos. (SILVA, 2013) A principal mudança 

física é a magreza exagerada (ALMEIDA; RODRIGUES; LIMA, 2014). Devido a presença de 

desordens estomacais e intestinais é indispensável para o tratamento uma equipe 

multiprofissional com médicos, psicólogos e cirurgião-dentista (SANTOS, et al  2015). 

CONCLUSÃO: Verificou-se que a BN e AN é de difícil diagnóstico, pois as pessoas que possuem 

esses transtornos mantêm seus hábitos em sigilo absoluto e o diagnóstico,  na maioria dosa 

casos, é feito tardiamente, quando a doença já está em estado avançado. Porém, pode ser 

reconhecida primariamente por parte do Cirurgião dentista, a partir do conhecimento dos sinais e 

sintomas sugestivos na qual pode oferecer tratamento odontológico adequado e propiciar um 

prognóstico favorável para esse distúrbio comportamental. 

 

 
Descritores: Anorexia, Bulimia, Manifestações orais. 
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FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CISTO 

RADICULAR: RELATO DE CASO 

HUMBELINA ALVES DA SILVA, Joyce Pires Barros da CUNHA, Rebeca Maria Vieira 

PEREIRA, Moara e Silva Conceição PINTO, Antonione Santos Bezerra PINTO 

 

O cisto radicular é a lesão cística odontogênica de origem inflamatória mais frequente, 

correspondendo a 65% dos casos. Representa o último passo na progressão dos eventos 

secundários à estimulação inflamatória do epitélio que recobre o ápice de um dente necrosado, 

consistindo em uma cavidade patológica revestida total ou parcialmente por epitélio, contendo no 

seu interior material líquido ou semissólido. Geralmente é assintomático, porém em grandes 

proporções pode haver dor ou sensibilidade, tumefação, mobilidade e deslocamento dentário. 

Radiograficamente, apresenta-se área radiolúcida, com densidade homogênea, de forma ovalada 

ou arredondada, delimitada por halo radiopaco contínuo, associada ao ápice radicular de um 

dente não vital. No histopatológico observa-se uma cápsula constituída por tecido conjuntivo 

fibroso denso apresentando infiltrado de células inflamatórias. O tratamento pode ser 

conservador, através da endodontia do dente desvitalizado com ou sem apicectomia, ou cirúrgico, 

com a extração  da unidade dentária seguida de curetagem periapical, marsupialização ou ainda 

a enucleação cística. O presente trabalho objetiva relatar através do caso clínico o  diagnóstico e 

tratamento do cisto radicular. Paciente adolescente do gênero feminino, atendida em uma clínica 

particular na cidade de Parnaíba, Piauí. Realizou-se anamnese e exames extra e intraoral, pelos 

quais se constatou aumento de volume na região de ápice dos elementos dentários 21 ao 24. Em 

seguida, executaram-se radiografias periapicais, panorâmica, tomografia computadorizada de 

feixe cônico, ressonância magnética e biópsia, apresentando como diagnóstico final de cisto 

radicular. Diante dos resultados obtidos nos diferentes tipos de exames, podemos concluir que 

apesar de nortear a respeito do diagnóstico diferencial os exames de imagem podem divergir do 

histopatológico, que por sua vez é singular e imprescindível para o diagnóstico final e indicação 

do melhor tratamento para lesões císticas de origem odontogênica. 

 

Descritores: Cisto Radicular, Tomografia computadorizada de feixe cônico, Endodontia, 

Diagnóstico por Imagem 
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PROTEOMA SALIVAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS BUCAIS 
 

JAYRLA DIAS, Maria Angélica Passos B. Granja, Lucas de Oliveira Pereira , jayrla dias, Dr. 

João Jaime Giffom Leite 
 
 

PROTEOMA SALIVAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS BUCAIS 

¹Jayrla Dias Sousa, ¹Maria Angélica Passos B. Granja, ¹Lucas de Oliveira Pereira ²Prof. Dr. João 

Jaime Giffom Leite. 

¹Acadêmicos de odontologia do II Semestre da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza 

(FAMETRO). ²Professor da Faculdade Metropolitana da Grande fortaleza (FAMETRO) e 

Faculdade Maurício de Nassau, possui graduação de Química pela Universidade Estadual de 

Ceará (2006), mestrado em Microbiologia Médica (2008) e Doutorado em Ciências  Médicas pela 

Universidade Federal do Ceará (2012). 

A saliva tem sido objetivo de estudo de vários pesquisadores com o interesse de aumentar o seu 

uso em exames complementares. Muitos testes de diagnósticos em virologia são baseados nos 

anticorpos produzidos devido à resposta imunológica a infecção, um grande interesse tem sido 

colocado na utilização da saliva em testes bacteriológicos, visando à indicação do risco de cárie. 

Outra doença que pode ser diagnosticada por esta via é a candidase através da cândida SSP. A 

vantagem da utilização da saliva em diagnósticos reside na coleta fácil e de baixo custo. 

As proteínas são macromoléculas mais abundantes no sistema biológico e desempenham um 

papel importante em quase todos os processos biológicos, incluindo o apoio estrutural,  a catálise, 

a regulação a defesa e a transmissão de sinal. O proteoma salivar é composto por, 

aproximadamente, 30% de proteínas que também fazem parte do sangue e em ambos as 

proteínas mostram diversidade funcional comparável e ligação a determinada doença. A análise 

e identificação do conteúdo do proteoma humano contribui para o entendimento da fisiopatia e 

para o reconhecimento de potenciais biomarcadores de doenças humanas, assim promove-se 

saliva como fluido de escolha para fins de diagnóstico e monitorização  da doença bucal. A saliva 

é composta por 99% água, íons, substâncias orgânicas, glicoproteínas, enzimas digestivas, 

glicose, uréia, restos alimentares e microorganismos.  Os métodos utilizados na identificação dos 

biomarcadores em saliva pode se delimitar na reação em cadeia da polimerase (PCR), ONA/RNA 

microarray. As abordagens proteômicas permite a absorção em expressões alteradas de genes 

e proteínas em ampla variedade de neoplasias malignas. Muitas técnicas empregadas em 

proteômicas tem como foco a identificação de biomarcadores, mas são limitadas nas aplicações 

médicas diretas, outras tem potencial para automatização e utilização na rotina clínica com o 

propósito de diag 

 

Descritores: Proteínas Salivares, Identificação dos Biomarcadores , Diagnóstico de Doenças 

Bucais . 
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BROMELAÍNA: UMA POTENCIAL ESTRATÉGIA PARA O TRATAMENTO DA 
PERIODONTITE 

 

Felipe Rodolfo Pereira da Silva1,2 (Mestrando, UFPI), Paulo Vinicius de Oliveira Júnior2 

(Graduado, UFPI), Even Herlany Pereira Alves2,3 (Graduanda, UFPI), Jefferson Soares de 
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1 Programa de Pós Graduação em Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Piauí, 
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2 Laboratório de Análise e Processamento Histológico (LAPHIS), Universidade Federal do Piauí, 
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3  Departamento de Biomedicina da Universidade Federal do Piauí, Parnaíba, Piauí, Brasil. 
4 Programa de Pós Graduação em Odontologia, Universidade Federal do Piauí,  Teresina, Piauí, 
Brasil. 

 

vasconcelos@ufpi.edu.br 

Resumo 
A bromelaína, uma mistura de proteinases derivada a partir de diferentes partes do abacaxi, vem 
sendo descrita como tendo benefícios terapêuticos em diversas doenças  inflamatórias. Tais 
efeitos estão relacionados, principalmente, com a sua atividade proteolítica. Por sua vez,  a 
periodontite é uma doença inflamatória que resulta na deterioração da integridade dos tecidos ao 
redor das raízes dentais os quais incluem a gengiva, o cemento, o ligamento periodontal e o osso 
alveolar. Na periodontite o recrutamento de células de defesa ocorre com liberação de diversas 
citocinas pró-inflamatórias que, em níveis elevados, podem  potencializar a perda de osso 
alveolar. Os estudos focam em terapêuticas que minimizem os danos ao periodonto, mas a 
regeneração dos tecidos periodontais ainda é limitada. As nossas hipóteses são baseada em 
estudos prévios mostrando que a bromelaína pode atuar inibindo a proliferação bacteriana no 
periodonto, reduzindo a expressão de moléculas de superfície celular importantes na migração e 
quimiotaxia de leucócitos, reduzindo a migração de neutrófilos para os sítios periodontais 
inflamados, regulando negativamente os níveis de mediadores inflamatórios com regressão do 
processo inflamatório e afetando as principais  vias da osteoclastogênese com consequente 
diminuição da perda óssea alveolar na periodontite. Em conclusão, este trabalho indica os 
possíveis mecanismos através dos quais a bromelaína pode melhorar o desenvolvimento e 
progressão da doença. 

 

Palavras-Chave: Doença Periodontal. Inflamação. Osteoclastogênese. Proteinase. 

Este trabalho é baseado no estudo de Silva et al. (2016) publicado na revista Dental Hypotheses. 
 

Introdução 
A periodontite é uma doença inflamatória causada pelo acúmulo de placa na região do sulco 
gengival com consequente resposta imune do hospedeiro sendo caracterizada como uma 
patologia multifatorial (GENKO; BORGNAKKE, 2013). A inflamação resultante da periodontite 
compromete a integridade dos tecidos ao redor das raízes dentais os quais se incluem gengiva, 
cemento, ligamento periodontal e osso alveolar (HAJISHENGALLIS et al., 2015). 
Localmente, lipopolissacarídeos derivados de bactérias tais como Porphyromonas gingivalis, 
Prevotella   intermedia,   Treponema   denticola,   Tannerella   Forsythia   e  Aggregatibacter 

mailto:vasconcelos@ufpi.edu.br
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actinomycetemcomitans (BLASCO-BAQUE et al., 2016) induzem infiltrado inflamatório com o 
recrutamento de neutrófilos polimorfonucleares (PMN), linfócitos e macrófagos (CAVALLA et al., 2014). 
Os neutrófilos liberam grandes quantidades de enzimas que podem gerar espécies reativas de oxigênio 
com danos nas membranas celulares e também no material genético. 
As células inflamatórias secretam citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose tumoral-
alfa (TNF-α) e interferon-gama (IFN-γ) envolvidos na resposta à inflamação e reabsorção óssea 
(CAVALLA et al., 2014), agindo pela via RANK/RANKL/OPG [RANK – receptor ativador do fator 
nuclear kappa B (NF-kB); RANKL – ligante do receptor ativador  do     NF-kB     e     OPG     –      
osteoprotegerina]      (MORI      et      al.,      2013).    Diversos estudos vem focando na tentativa 
de minimizar os danos ao periodonto (MAGAYASU-TANAKA et al., 2015; VASCONCELOS et al., 
2014), e ainda nesta  tendência várias hipóteses têm sido apresentadas (HUANG et al., 2012; 
MORIMOTO- YAMASHITA et al., 2015), contudo a regeneração dos tecidos periodontais ainda 
é limitada. Nesse contexto tem-se a bromelaína, um extrato derivado da espécie vegetal Ananas 
comosus (popularmente conhecido como abacaxi), composta por diversas proteinases que 
exibiram propriedades anti-inflamatórias (ONKEN et al., 2008). A bromelaína apresenta  uma  
variedade de atividades biológicas reportadas na literatura tais como: propriedades anti- 
inflamatórias em endometriose (AGOSTINIS et al., 2015), redução da migração de  neutrófilos 
para sítios inflamados (FITZHUGH et al., 2008) e efeito antibacteriano contra 
periodontopatógenos (PRAVEEN et al., 2014) os quais consequentemente podem influenciar no 
desenvolvimento e progressão da doença periodontal. 
Visto tais propriedades biológicas este trabalho buscou desenvolver hipóteses sobre os possíveis 
mecanismos de ação da bromelaína na periodontite. 

 

Hipóteses 
A nossa equipe de investigação acredita que o tratamento da bromelaína pode ser o útil para o 
tratamento da doença periodontal devido às propriedades anteriormente apresentadas. 
Nossas hipóteses baseiam-se nos seguintes pontos: 1) a bromelaína pode diminuir o crescimento 
de periodontopatógenos; 2) A bromelaína pode reduzir a expressão de moléculas de superfície 
celular (CD25) importantes para adesão e influxo de leucócitos 3) A bromelaína pode reduzir a 
migração de neutrófilos para os sítios periodontais afetados; 4) A bromelaína pode regular 
negativamente os níveis de mediadores da inflamação, tais como: IFN-γ, TNF-α e cicloxigenase 
2 (COX-2); 5) A bromelaína pode diminuir o processo de osteoclastogênese com a diminuição da 
perda de osso alveolar na periodontite (Figura 1). 
Primeiro ponto, a bromelaína foi capaz de inibir a proliferação de uma ampla variedade de 
microrganismos, dos quais se tem as espécies Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), 
Porphyromonas gingivalis (Pg) e Streptococcus mutans associados, principalmente, com a 
etiologia da periodontite (Figura 1A). A bromelaína previne que as bactérias de se liguem a 
receptores de glicoproteínas específicas localizadas na superfície de estruturas do hospedeiro, 
como Praveen et al. sugeriram previamente (2014). 
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Figura 1. Hipóteses sobre os possíveis mecanismos de ação da bromelaína aplicada ao tratamento da periodontite 
em que se destacam a inibição do crescimento microbiano (A), redução de moléculas de adesão em leucócitos (B), 
inibição do infiltrado neutrofílico (C), redução na liberação de mediadores inflamatórios (D) e inibição da 
osteoclastogênese (E) 

 

 
Fonte: Adaptado de Silva et al. (2016) 

 

Segundo ponto, esta hipótese é suportada pela capacidade in vivo da bromelaína reduzir 

significativamente a ativação de linfócitos T CD4+, especialmente células T CD4+CD25+, 
quando aplicada em modelo murino de doença alérgica das vias respiratórias (SECOR et 
al., 2005) e à redução da expressão de receptores CD25 de forma dose-dependente 

mantendo a função biológica das células T CD4+ in vitro (SECOR et al., 2009) (Figura 1B). 

Análises imunohistoquímicas já demonstraram elevado infiltrado de células T CD4+CD25+ 

em lesões periodontais evidenciando a participação deste tipo celular na periodontite (OKUI 
et al., 2012). 
Terceiro ponto, a hiperatividade dos neutrófilos resulta em danos para o periodonto 
(HAJISHENGALIS et al., 2015). Um estudo demonstrou que a gravidade da inflamação 
gengival é consistente com a elevada contagem de neutrófilos em pacientes com 
periodontite (MOOSANI et al., 2014). A bromelaína foi capaz de reduzir a migração de 
neutrófilos em 50- 85% e afetar a adesão firme destes leucócitos para os vasos sanguíneos 
– a remoção de receptores CD128 na superfície dos neutrófilos é sugerida como meio de 
ação anti- inflamatório     da     bromelaína     (FITZHUGH     et     al.,     2008)      (Figura      
1C). Quarto ponto, a bromelaína promoveu decréscimo nos níveis de IFN-γ, TNF-α e fator 
de estimulação de colônias de granulócitos-macrófagos (GMCSF) em pacientes com 
doença de Crohn (ONKEN et al., 2008) e expressão de COX-2 em papilomas da pele de 
ratos induzidos por 7, 12-dimetilbenzeno-antraceno (KALRA et al., 2008). Sendo tais 
mediadores  encontrados em concentração elevada em biópsias de tecidos periodontais 
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inflamados quando comparados  a  amostras  saudáveis  (NOGUCHI;  ISHIKAWA,  2007).  
Acreditamos  que   o tratamento com bromelaína também pode regular negativamente os 
mesmos mediadores na periodontite promovendo a redução dos parâmetros clínico-
inflamatórios (Figura 1D). 

Quinto ponto, a bromelaína pode reduzir as taxas de reabsorção óssea na inflamação periodontal 
devido a sua capacidade em inibir a via de sinalização MAP-quinase (MYNOTT; CROSSETT; 
PRATHALINGAM, 2009) uma vez que as citocinas pró-inflamatórias atuam na reabsorção óssea 
através da diferenciação de osteoclastos pela via MAP-quinase – JAK- STAT – fatores de 
transcrição (MENEZES et al., 2008). A bromelaína também é capaz de inibir a fosforilação do 
resíduo Ser-32 do fator inibidor fosfato-kappa B (IkB), uma molécula importante para a 
translocação e função do NF-kB, consequentemente impedindo sua ação (BHUI et al., 2012). NF-
kB, seu receptor ativador (RANK) e seu ligante (RANKL) estão envolvidos na reabsorção óssea 
durante a periodontite devido ao aumento na diferenciação de osteoclastos e estimulação da 
osteoclastogênese (MORI et al., 2013). Assim, formulamos a hipótese o qual este processo pode 
ser reduzido pelo tratamento com bromelaína (Figura 1E). 

 
Conclusão 
Em conclusão, este trabalho indicou os possíveis mecanismos pelos quais a bromelaína pode 
melhorar a progressão e desenvolvimento de periodontite através da diminuição da proliferação 
de periodontopatógenos, redução da expressão de moléculas de superfície celular importantes 
na quimiotaxia e adesão de leucócitos, redução da migração de neutrófilos para   os sítios 
periodontais afetados, regulação negativa nos níveis de mediadores inflamatórios e diminuição 
da perda óssea alveolar na periodontite. 
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Resumo 

O uso de novos métodos para avaliar de forma fidedigna a viabilidade de microrganismos em 
biofilmes frente ao uso de antimicrobianos é um desafio. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito 
de antimicrobianos no metabolismo de Streptococcus mutans (SM) usando proteína fluorescente 
verde (PFV) como indicador de atividade metabólica. Cepas de SM UA159 contendo vetor 
pDM15 foram utilizadas. Biofilmes monoespécie foram cultivados em placas de 96 poços e 
incubados anaerobicamente a 37° C, com troca do meio de cultura 8h após a inoculação. Após 
24 h de crescimento do biofilme, foram realizados tratamentos com fluoreto de sódio de 1,0 a 3,6 
mM; Cloreto de cetilpiridínio de 0,0125 a 0,8 mM e clorexidina de 0,00125 a 0,01% e solução 
placebo. As intensidades de fluorescência (IF) foram avaliadas por 3h após os tratamentos e a 
produção de ácido lático foi mensurada. A porcentagem da redução de fluorescência (%RF) de 
todos os tratamentos foi calculada a partir da área sob a curva da IF. ANOVA foi usada para 
analisar o efeito dos antimicrobianos sobre %RF dos biofilmes com p a 5%. Em geral, a IF 
diminuiu com o aumento das concentrações de todos os antimicrobianos testados, bem como a 
produção de ácido lático, demonstrando efeito dose-resposta. Uma correlação linear foi 
encontrada entre IF e produção de ácido lático (r=0,86, p<0,01). Concluiu- se que a atividade 
metabólica de SM é claramente afetada pelos antimicrobianos utilizados e a PFV pode ser 
utilizada como indicador metabólico de biofilmes de SM. 
Palavras-chave: antimicrobianos, biofilmes, clorexidina e Streptococcus mutans. 

 

Introdução 
O papel dos Streptococcus mutans (SM) sobre a doença cárie já está bem estabelecido e 

antimicrobianos têm sido utilizados com o objetivo de reduzir seu número na cavidade oral 
(HAMADA, SLADE, 1980; LÖESCHE, 1986). Entretanto, as bactérias tendem a formar biofilmes, onde 
foi comprovado que a atividade antimicrobiana é reduzida quando comparada com bactérias 
planctônicas. Os biofilmes assim, constituem desafio para avaliação da eficácia dos 
antimicrobianos (TENOVER, 2006). 

Diversos métodos tradicionais têm sido empregados para determinar o efeito dos 
antimicrobianos, como densidade ótica, contagem de bactérias e produção de ácido. Contudo, 
essas técnicas apresentam limitações, como a necessidade de quebra celular (DENG et al., 2009). 
A proteína fluorescente verde (PFV) tem sido empregada como novo método para  análise de 
atividade antimicrobiana que é capaz de suprir as limitações das técnicas convencionais. O gene 
responsável por sua síntese foi identificado e tem sido utilizado nas ciências biológicas para 
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visualizar organismos, como marcador de expressão genética ou marcador  de  translocação  de  
proteína.  Também  tem  sido  sugerido  seu  emprego     como identificador de atividade 
antimicrobiana, uma vez que a intensidade de fluorescência é diretamente proprcional à atividade 
metabólica no biofilme. Assim, quanto menor a intensidade da luz, menor a atividade metabólica, 
e maior a atividade do antimicrobiano avaliado (CHALFIE et al., 1994). 

Para que esse tipo de técnica seja utilizada é preciso que a PFV seja sintetizada no 
biofilme. Para isso, realiza-se uma técnica chamada de transformação bacteriana, onde é 
implementado o plasmídeo pDM15 (responsável pela síntese da PFV) na estrutura da bactéria 
(DENG, TEN CATE, CRIELAARD, 2007). Dessa forma, a bactéria passa a sintetizar a proteína, e 
transmitirá essa característica quando sofrer divisão celular. É sabido que, enquanto houver 
atividade metabólica, a PFV será produzida (ASPIRAS et al., 2000; DENG et al., 2009). 

Uma vez que a PFV pode representar um indicador de atividade metabólica promissor, 
este estudo objetivou avaliar o efeito de antimicrobianos no metabolismo de SM usando a PFV 
como indicador de atividade metabólica. 

 
Metodologia 
Cepas e meio de cultura 

Foram utilizados biofilmes de S. mutans UA-159 contendo plasmídeo pDM15 em cultura 
overnight diluída 50x (SM) – Aprox. 1x107 UFC. Os biofilmes foram cultivados em meio de cultura 
SDMY (DENG, TEN CATE, CRIELAARD, 2007) altamente fosfatado, com vitaminas, sais e 
aminoácidos e suplementado com sacarose 0,2% por 24h em placas de 96 poços e incubados 
em anaerobiose a 37° C. 

 

Fase experimental 
Após 24h, as cepas foram colocadas em meio de cultura SDMY assay (DENG, TEN CATE, 

CRIELAARD, 2007), de composição semelhante, porém sem adição de levedura e riboflavina, que 
poderiam interferer na intensidade de fluorescência a ser emitida pelas bactérias. Durante essa fase foram 

realizados os teste com os agentes antimicrobianos: NaF (1, 1.8, 2.6 e 3.4 mM), cloreto de 
cetilpiridíneo (0.0125, 0.05, 0.2 e 0.8 mM), clorexidina (0.00125, 0.0025, 0.005 e 0.01%) e solução 
placebo (apenas o meio SDMY assay). 

 
Análise da Intensidade de Fluorescência de PFV 

Intensidade de Fluorescência do biofilme foi avaliada por 3h a temperatura ambiente, em 
Fluorímetro (Spectramax M2) utilizando 488 nm de excitação e 515 nm de emissão com intervalo 
de leitura de 5 min. 

 
Análise da produção de ácido lático 

No final de cada medição da IF, a placa de 96 poços foi imediatamente colocada em gelo 
e o meio de ensaio foi transferido para nova placa de 96 poços e armazenado a 20° C. A 
concentração de ácido lático foi medida com método enzimático-espectrofotométrico (GUTMAN, 
WAHLEFELD, 1974) baseado na conversão de lactato em piruvato. 

 

Resultados e Discussão 
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Gráfico 1. Efeito do NaF em SM. Gráfico 2. Cloreto de cetilpiridíneo em SM. 

  
 

Gráfico 3. Clorexidina em SM. Gráfico 4. Efeito dos antimicrobianos em SM. 

  
Gráfico 5. Produção de lactato em NaF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Produção de lactato em cloreto de 
cetilpiridíneo. 

Gráfico 6. Produção de lactato em clorexidina. 

 
 

 

 

Á
ci

d
o

 lá
ti

co
 (

m
M

) 
Á

ci
d

o
 lá

ti
co

 (
m

M
) 

Tí
tu

lo
 d

o
 E

ix
o

 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 121 

A Intensidade de Fluorescência diminuiu com o aumento das concentrações de todos os 
antimicrobianos testados, bem como a produção de ácido lático, demonstrando efeito dose- 
resposta. Observou-se que, quanto maior a concentração do produto, maior sua ação 
aantimicrobiana, sendo que o NaF apresentou a melhor performance entre os produtos testados. 

Compreende-se assim que a fluorescência emitida foi inversamente proporcional ao efeito 
antimicrobiano dos produtos testados. Tais achados corroboram com o observado por Deng, ten 

Cate & Crielaard (2007). 
Quanto à produção de ácido lático, correlação linear foi encontrada entre a intensidade de 

fluorescência e produção de ácido lático (r=0,86, p<0,01). Dessa forma, a quantidade de ácido 
lático produzido foi diretamente proporcional à atividade metabólica e inversamente proporcional 
à atividade dos antimicrobianos, o que corrobora com os estudos de Gutman & Wahlefeld (1974) 
e Deng, ten Cate & Crielaard (2007). 

Os autores reconhecem como limitação deste estudo que o mesmo não foi realizado em 
biofilmes mutliespécies e, por se tratar de estudo in vitro, não representa as devidas 
características da colonização bacteriana na cavidade oral. Entretanto, deve-se ressaltar que foi 
comprovada a eficácia da PFV como indicador de atividade metabólica em biofilmes. Dessa 
forma, esta pesquisa pode servir de subsídio para que a PFV possa ser analisada em estudos 
futuros. 

Conclusão 
A atividade metabólica de SM é claramente afetada pelos antimicrobianos utilizados e a 

PFV pode ser utilizada como indicador metabólico de biofilmes de SM. 
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RESUMO 
A introdução de hábitos e padrões comportamentais favoráveis à saúde deve ser realizada 
precocemente na vida do indivíduo. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos bebês 
atendidos em um programa de atenção odontológica materno-infantil. Realizou-se estudo 
retrospectivo a partir da consulta aos prontuários do projeto de extensão da Universidade Federal 
do Piauí (UFPI) Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB). Foram avaliados 3.119 
prontuários, devidamente preenchidos, de pacientes que frequentaram o  PPGB durante seu 
primeiro ano de vida, com nascimento entre os anos de 2004 a 2012. A amostra avaliada 
caracterizou-se por mães e pais com escolaridade entre nove e onze anos (50,9% e 43,2%), 
renda familiar até dois salários mínimos (73,8%), filhos únicos (51,2%) cuidados pelas mães 
(89.9%) e residentes na zona metropolitana de Teresina (90,6%). Os bebês em sua primeira visita 
ao programa apresentavam até seis meses de vida (69,7%), não possuíam dentes irrompidos 
(73,5%) e nasceram a termo (82,9%). Os pais são estimulados a retornarem com seus filhos 
trimestralmente após a erupção do primeiro dente, para as consultas de manutenção preventiva. 
Observou-se associação entre assiduidade com escolaridade da mãe (p=0,001), renda familiar 
(p=0,012), número de irmãos (p=0,022) e local de residência (p=0,008). Os bebês atendidos no 
PPGB são filhos únicos de pais com boa escolaridade, renda de até dois salários mínimos e 
cuidados pelas mães. 

 
Palavras-Chaves: Saúde bucal. Promoção de saúde. Atenção Infantil. 

 
INTRODUÇÃO 

Os programas odontológicos em Odontopediatria têm procurado atingir as metas de 
promoção de saúde bucal, sempre com uma abordagem integral da criança na primeira infância. 
A mesma tem sido apontada como o período ideal para introduzir bons hábitos e adotar padrões 
de comportamento que possam permanecer. As ações educativas e preventivas aplicadas neste 
período influenciarão positivamente o padrão de saúde do indivíduo por toda a vida. Em 
contrapartida, hábitos inadequados instalados durante a primeira infância poderão influenciar na 
manutenção da saúde. (FRACASSO et al., 2013). 

O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) é um projeto de extensão do 
curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que funciona de forma ininterrupta 
desde 1997. Esse projeto tem como um de seus objetivos orientar e qualificar as mães para 
práticas em saúde bucal, com o intuito de torná-las competentes e interativas e, a partir dos 
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conhecimentos adquiridos, passem a exercer, também, a função de promotoras de saúde 
(MOURA et al., 2007). A criança é acompanhada pelo programa desde o nascimento até os três 
anos de idade. Um grande fluxo de bebês recém-nascidos é encaminhado pelos setores de 
vacinação e do teste do pezinho para a primeira consulta durante o primeiro mês de vida e o 
retorno agendado para após o irrompimento do primeiro dente na cavidade bucal. As consultas 
subsequentes são marcadas trimestralmente a partir da erupção do primeiro dente e são 
fundamentais para que se previna e/ou controle o curso de evolução das doenças bucais. 
(MOURA et al., 2006; MOURA et al 2007). O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil dos bebês 
atendidos em um programa de atenção odontológica materno-infantil. 

 
METODOLOGIA 

Estudo retrospectivo a partir da consulta aos prontuários do Programa Preventivo para 
Gestantes e Bebês (PPGB). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Universidade Federal do Piauí sob parecer 1.144.204. Foi enviada solicitação para isenção do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em virtude da impossibilidade da  localização dos 
sujeitos da pesquisa para a obtenção do TCLE. A Coordenadora do PPGB, responsável pelos 
prontuários autorizou a realização da pesquisa. A coleta de dados foi mediante a avaliação de 
3.119 prontuários, devidamente preenchidos, de pacientes que frequentaram o PPGB, Teresina 
Piauí, durante seu primeiro ano de vida. Foi utilizado um instrumento de coleta dos dados 
elaborado exclusivamente para a pesquisa. As análises estatísticas foram realizadas no 
programa SPSS® versão 18.0 para o Windows utilizando-se da estatística descritiva e testes 
estatísticos (Teste Qui-quadrado de Pearson e Teste de Wald) para avaliar associação entre as 
variáveis. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pata a coleta de dados foram utilizados os prontuários dos anos de 2004 a 2012, e 
durante esse período esses passaram por uma série de alterações, com o acréscimo de 
perguntas adicionais. Tal fato gerou diferenças no número total de cada variável. Com relação 
ao perfil das crianças não houve diferença entre sexos e a maioria dos pais estudou entre nove 
e 11 anos, correspondendo ao ensino médio (mãe: 50,9% e pai: 43,2%) e com renda variando 
até dois salários mínimos (73,8%). O núcleo familiar era composto, em sua maioria, com a 
criança sendo filho único (51,2%), com a mãe sendo a principal cuidadora (89,9%) e o convívio 
com os pais na mesma residência (84,5%). Observa-se que um lar consolidado e a figura 
materna são influentes na educação e nos hábitos do núcleo familiar (MOURA et al., 2007). Para 
um efetivo controle e prevenção das doenças bucais, mudanças de hábitos e atitudes cotidianas 
devem ser diariamente incentivadas no âmbito familiar. Tais alterações estão associadas aos 
hábitos alimentares e de higiene bucal que devem ser implantados o mais precocemente 
possível. As crianças atendidas no programa são predominantemente residentes na zona 
metropolitana de Teresina (90,6%). Foi observado que a maioria dos bebês atendidos nasceu a 
termo (82,9%). 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa. Teresina-PI, 2004-2012. 

 N % 
Sexo  

Masculino 
 

1604 
 

51,4 

 Feminino 1515 48,6 

 Total 3119 100,
0 Escolaridad

e 
da mãe* 
Até 9 anos 

 

818 
 

26,5 

 9 a 11 
anos 

1568 50,9 

 > 11 anos 697 22,6 

 Total 3083 100,
0 Escolaridad

e 
do pai* 
Até 9 anos 

 

611 
 

31,1 

 9 a 11 
anos 

850 43,2 
 

> 11 
anos 

505 25,7 
Total 1966 100,0 

Renda familiar* 
Até 1 SM 1104 36,3 
1 a 2 SM 1139 37,5 
> 2 SM 797 26,2 
Total 3040 100,0 

Número de irmãos* 
Nenhum 159

4 
51,2 

1 957 30,8 
2 ou + 561 18,0 
Total 311

2 
100,0 

Quem cuida da criança* 
Mãe 194

0 
89,9 

Outros 218 10,1 
Total 215

8 
100,0 

Convive com pai e mãe* 
Sim 1809 84,5 
Não 331 15,5 
Total 2140 100,0 

Local de residência*   
Zona metropolitana 2823 90,6 

Zona rural 138 4,4 
Interior do PI 136 4,4 

Outro 
estado 

19 0,6 
Total 3116 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. *N diferente da amostra final. 
 

Tabela 2. Perfil clínico dos participantes da pesquisa. Teresina-PI, 2004-2012. 
 N % 
Idade 1º atendimento 

≤ 6 
meses 

 

217
3 

 

69,7 
> 6 

meses 
946 30,3 

Total 311
9 

100,
0 1ª vez sem dente*   

Sim 228
8 

73,5 

Não 823 26,5 
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Total 311
1 

100,
0 Consulta odontológica gravidez*   

Sim 100
7 

51,7 

Não 939 48,3 
Total 194

6 
100,

0 Prematuridade*   
Sim 339 17,1 

Não 163
8 

82,9 
Total 197

7 
100,

0 ced-o*   
ceod=0 305

2 
 97,9 

ceod≠0 66  2,1 

Total 
Média 
(D.P) 

311
8 

 

0,1 (0,5) 
100,0 

Assiduidade    
Sim 182 5,8 

Não 293
7 

94,2 

Total 3119 100,0 
 

Fonte: Pesquisa direta. *N diferente da amostra final. 
As orientações sobre higiene bucal repassadas aos pais são de acordo com a presença 

dos dentes na cavidade bucal, antes da erupção, com dentes anteriores e sem dentes (MOURA 
et al., 2007). Segundo o protocolo de atendimento do PPGB, 2005, é feito o exame da criança 
e nesse a avaliação da cavidade bucal (MOURA et al., 2007). A média do índice ceod inicial 
foi de 0,1 e que 97,9% apresentavam o índice ceod igual a zero, caracterizando que a criança 
não tem experiência da doença cárie. Apesar da escolaridade de pais e mães terem valores 
próximos, a escolaridade da mãe foi associada a uma maior assiduidade ao programa. Além  
da escolaridade materna os outros fatores associados ao retorno das crianças foram: renda 
familiar (p = 0,012), número de irmãos (p = 0,022) e local de residência (p = 0,008). Associação 
foi observada também com o índice ceod (p <0,001) e ano em que foi realizado o primeiro 
atendimento (p <0,001). As crianças que residiam na cidade do Programa que estavam livres 
de cárie e que possuíam mães mais escolarizadas retornaram mais ao  programa, associação 
comprovada pelo teste de Wald. 
Tabela 3. Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa segundo assiduidade. 
Teresina-PI, 2004-2012. 

 

  Assiduidade  
Total

 
  Sim Não  P 

 n % n % N %  
Escolaridade da mãe 

Até 9 anos 
 

35 
 

4,3 
 

783 
 

95,
7 

 

818 
 

100,
0 

0,00
1 

9 a 11 anos 116 7,4 145
2 

92,
6 

156
8 

100,
0 

 
> 11 anos 

Escolaridade do pai 
Até 9 anos 

30 
 

27 

4,3 
 

4,4 

667 
 

584 

95,7 
 

95,6 

697 
 

611 

100,0 
 

100,0 

 

0,09
3 

9 a 11 anos 53 6,2 797 93,
8 

850 100,
0 

 
> 11 anos 19 3,8 486 96,

2 
505 100,

0 
 

Renda familiar* 
Até 1 SM 

 

48 
 

4,3 
 

105
6 

 

95,
7 

 

110
4 

 

100,
0 

0,01
2 

1 a 2 SM 83 7,3 105
6 

92,
7 

113
9 

100,
0 

 
> 2 SM 47 5,9 750 94,

1 
797 100,

0 
 

Número de irmãos 
Nenhum 

 

111 
 

7,0 
 

148
3 

 

93,
0 

 

159
4 

 

100,
0 

0,02
2 
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1 47 4,9 910 95,
1 

957 100,
0 

 
2 ou + 

Quem cuida 
Mãe 

24 
 

93 

4,3 
 

4,8 

537 
 

1847 

95,7 
 

95,2 

561 
 

1940 

100,0 
 

100,0 

 

0,44
9 

Outros 
Convive com pai e mãe 

Sim 

13 
 

91 

6,0 
 

5,0 

205 
 

1718 

94,0 
 

95,0 

218 
 

1809 

100,0 
 

100,0 

 

0,39
1 

Não 13 3,0 318 96,
1 

331 100,
0 

 
Local de residência 

Zona metropolitana 
 

175 
 

6,2 
 

264
8 

 

93,
8 

 

282
3 

 

100,
0 

0,00
8 

Outras 
localidade 

07 2,4 286 97,
6 

293 100,
0 

 

*SM: salário mínimo, Teste qui-quadrado de Pearson. Fonte: Pesquisa direta. 
 

Tabela 4. Perfil clínico dos participantes da pesquisa segundo assiduidade. Teresina-PI, 
2004- 2012. 

 

  Assiduidade  
Total

 
  Sim Não  P 

n % n % N % 
 

Idade 1º atendimento 0,842 
 

≤ 6 meses 128 5,9 204
5 

94,1 217
3 

100,
0 

 

> 6 meses 
1ª vez sem dente 

Sim 

54 
 

130 

5,7 
 

5,7 

892 
 

2158 

94,3 
 

94,3 

946 
 

2288 

100,0 
 

100,0 

 

0,505 

Não 
Consulta odontológica 

gravidez 
Sim 

52 
 

54 

6,3 
 

5,4 

771 
 

953 

93,7 
 

94,6 

823 
 

1007 

100,0 
 

100,0 

 

0,138 

Não 
Prematuridade 

Sim 

37 
 

16 

3,9 
 

4,7 

902 
 

323 

96,1 
 

95,3 

939 
 

33,9 

100,0 
 

100,0 

 

0,721 

Não 85 5,2 155
3 

94,8 163
8 

100,
0 

 
Cedo 

ceod=0 
 

171 
 

5,6 
 

288
1 

 

94,4 
 

305
2 

 

100,
0 

<0,00
1 

ceod≠0 11 16,
7 

55 83,3 66 100,
0 

 
Ano do atendimento 

2004-2009 
 

120 
 

7,4 
 

149
3 

 

92,6 
 

161
3 

 

100,
0 

<0,00
1 

2010-2013 56 3,8 141
8 

96,2 147
4 

100,
0 

 

Teste qui-quadrado de Pearson. Fonte: Pesquisa direta. 
 

Tabela 5. Modelo final para os fatores associados à assiduidade. Teresina-PI, 2004-2012. 
 ORbruto IC95% P ORajust IC95% P* 

Escolaridade da mãe 
Até 9 anos 

 

Ref. 
 0,001  

Ref. 
 0,00

9 
9 a 11 anos 0,99 0,60-

1,63 
 0,76 0,34-1,71  

> 11 anos 1,78 1,17-
2,68 

 1,88 1,09-3,26  
Local de residência 

Outras localidade 
  0,008  

Ref. 
 0,04

5 

Zona 
metropolitana 

2,70 1,25-
5,84 

 3,16 1,01-10,14  
Cedo 

ceod≠0 
 

Ref. 
 <0,00

1 
 

Ref. 
 0,00

7 

ceod=0 3,37 1,73-
6,56 

 4,66 1,51-14,37  

Teste de Wald. Fonte: Pesquisa direta. 
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CONCLUSÃO 
O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB) vem trazendo grande 

contribuição para a população que utiliza o Instituto de Perinatologia, pois orienta pais a realizar 
a higiene bucal de bebês durante a primeira infância. Observou-se que os bebês atendidos no 
PPGB são filhos únicos de pais com boa escolaridade, renda de até dois salários mínimos e 
cuidados pelas mães. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
FRACASSO,  M.L.C;  RIOS,  D;  PROVENZANO,  M.G.A;  GAYA,  S:  Efficacy of  on oral 
health promotion program for infants in the public sector. J Applied Sci. v.13, n.14, p. 372, 
2013. 
MOURA, L.F.A.D; MOURA, M.S; TOLEDO, O.A. Dental caries in children that participated in a 
dental program providing mother and child care. J Applied Sci, v.14, n.1, p. 53-60, 2006. 
MOURA, L.F.A.D; MOURA, M.S; TOLEDO, O.A. Conhecimentos e práticas em saúde bucal 
de mães que freqüentaram um programa odontológico de atenção materno-infantil. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 12, n.4, p. 717-724, 2007. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 128 

AVALIAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES RENAIS 
CRÔNICOS 

Francisco Bruno Nunes Nascimento Silva1 João 

Marcelo Vieira da Silva2 Cláudia 

Fernanda Caland Brígido3
 

RESUMO 

A cavidade oral é um dos sítios que mais possuem manifestações decorrentes da 
insuficiência renal cônica. Através de estudos provou-se que há alterações em mucosa, 
alterações periodontais, do paladar, hálito e formação de lesões ulcerativas constantes. Como 
base de estudos utilizou-se documentos eletrônicos – artigos publicados em revistas e periódicos 
(Portal Capes, BVS, Bireme); e documentos impressos – livros, trabalhos de conclusão de curso 
de graduação e pós-graduação e dissertações. 

Com esse trabalho visa-se documentar a prevalência das manifestações bucais em 
pacientes renais crônicos do Centro de Terapia Renal, em Teresina – Piauí, através de uma 
avaliação sucinta com EPI’s, abaixador de língua e iluminação artificial, além de um questionário 
estruturado. Tal trabalho tem aprovação do comitê de ética e pesquisa do Centro universitário 
UNINOVAFAPI e cumpre a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Após a coleta, 
os participantes que necessitem de maior atenção serão encaminhados para CEO na capital. A 
pesquisa no momento (outubro/2016) encontra-se em andamento, portanto o presente trabalho 
mostrará resultados parciais. 

Palavras-chave: insuficiência renal crônica, odontologia, doenças periodontais, doença renal 
crônica, imunossupressão 

INTRODUÇÃO 

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença causada por alteração estrutural renal 
bilateral, progressiva e irreversível que causa redução da capacidade de filtração glomerular. Os 
rins exercem funções essenciais na regulação do equilíbrio plasmático ácido- base e 
hidroelétrico, na síntese da eritropoetina, hidroxicolecalciferol e renina e na excreção de 
compostos nitrogenados, catabólitos e fármacos. A redução ou perda da função renal acarreta 
em complicações que devem ser consideradas no atendimento médico e/ou odontológico. Dentre 
elas estão hemorragias, maior susceptibilidade a infecções e intolerância ou sinergismo de 
medicamentos. Como manifestações bucais, são mais freqüentes a xerostomia, halitose, 
estomatite urêmica, lesões ósseas e maior formação de 
tártaro (MEDEIROS et al., 2015). 
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temas: saúde oral, flúor, câncer bucal, prótese e materiais odontológicos. 
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A IRC têm entre suas etiologias: nefroesclerose secundária à hipertensão de longa 
duração, nefropatia diabética, glomerulonefrite, doença renal policística, nefrite intersticial, 
glomerulosclerose diabética, doenças autoimunes, infecções urogenitais recorrentes, intoxicação 
renal causada por abuso de auto-medicação bem como qualquer outro processo patológico que 
leve a desordens renovasculares (MEDEIROS et al., 2014). 

 
Guevara et al (2013) considera que a IRC quando a incapacidade dos rins é maior do 

que 75% em relação a filtração (TFG inferior a 25%) e os nefróns destruídos dos néfrons 
excederem os 80% da massa orgânica disponível no órgão. 

 
Algumas alterações bucais têm sido associadas com a insuficiência renal e 

correlacionam-se com a gravidade da condição. À medida que a insuficiência renal se 
desenvolve, os pacientes podem queixar-se de gosto metálico e halitose, que, provavelmente, 
resultam da uréia na saliva. A amônia pode ser notada durante a respiração e, também, estar 
presentes inflamação e aumento da parótida (MOURAO; SABA-CHUJFI; SANTO- PEREIRA; 
2010). 

Ulcerações na mucosa, denominadas de “estomatite urêmica”, podem aparecer em 
qualquer ponto da mucosa, embora o assoalho da boca e as superfícies das mucosas da região 
anterior pareçam ser envolvidos com mais frequência. As ulcerações podem variar de tamanho, 
mas são inespecíficas e podem simplesmente representar uma manifestação da reduzida 
capacidade de cicatrização da mucosa bucal, nos pacientes com uremia. Geralmente, estas 
lesões tendem a ser dolorosas, tendo sido levantada a hipótese de que isto seja resultado de 
uma reação do tecido a uréia salivar (OLIVEIRA; ARTESE; SILVA; DELGADO; 2008). 

Mercado-Martinez et al. (2015) considera que a condição socioeconômica do paciente 
com IRC em tratamento hemodialítico influi no seu prognóstico da doença, além de as barreiras 
existentes para completo tratamento repercutirem no aumento da desigualdade social. Foi 
realizado um estudo qualitativo em um hospital público localizado no sul do Brasil utilizando uma 
amostra de 11 pessoas em hemodiálise e 5 familiares. Mediante entrevistas semiestruturadas 
obteve-se o dado que os participantes manifestavam ter recebido bom atendimento dos 
profissionais de saúde no tratamento de hemodiálise. Também reconheceram 
o acesso gratuito a medicamentos, exames, hospitalizações, transporte, alimentação e outros. 
No entanto enfrentavam carências e dificuldades pela falta de profissional médico, medicamentos 
e materiais básicos de diagnóstico. Por esse motivo, os que tinham maior condição econômica 
recorriam à medicina privada, consultando especialistas, realizando exames e adquirindo 
medicamentos mais rapidamente. 

A grande maioria dos pacientes hemodialíticos são homens, casados, 45,5% idosos, 
baixa escolaridade, 64,9% praticam algum tipo de atividade física, 61% de lazer e 37,7% 
necessitam de ajuda para atividades cotidianas. A realização de atividade física foi comprovada 
como um grande fator contribuinte para melhora na qualidade de vida, aliado à assistência, 
prevenção e promoção da saúde (FRITSCH et al., 2015). 

A prevalência da doença renal crônica (DRC) vem aumentando no mundo inteiro e os 
cirurgiões-dentistas devem estar preparados para o manejo das possíveis complicações  orais e 
sistêmicas decorrente desse distúrbio. A relação médico-dentista deve ser estreitada 
considerando que tratamentos odontológicos prévios mantêm uma dentição saudável e realizam 
o controle de infecções bucais, sendo fundamental e ditos cruciais para a  manutenção da saúde 
bucal durante o tratamento da doença renal crônica e para pacientes candidatos ao transplante 
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renal. Como exemplo, a exodontia prévia de elementos dentários com prognóstico desfavoráveis 
podem evitar o desenvolvimento de infecções bacterianas e problemas periodontais no paciente 
operado. Os protocolos de imunossupressão predispõem o paciente ao desenvolvimento de 
infecções e aumento gengival, enfatizando a obrigatoriedade de tal tratamento odontológico 
prévio. Tais pacientes especiais manifestam baixa imunidade em função do uso de 
medicamentos, do quadro clínico e do tratamento propriamente dito. Por essa razão, toda e 
qualquer infecção, inclusive bucal, apresenta maior risco (OLIVEIRA; ARTESE; SILVA; 
DELGADO; 2008). 

O objetivo geral desse estudo é identificar as manifestações orais em pacientes com 
IRC em hemodiálise. Como objetivos específicos busca-se analisar a etiologia das manifestações 
orais, comparar fatores que possam influenciar na origem das manifestações, verificar métodos 
usados em ambiente ambulatorial parar promoção de saúde bucal e por fim apontar a importância 
de um cirurgião-dentista no time interdisciplinar de tratamento ao paciente renal crônico. 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão de literatura integrativa atualizada, utilizando documentos 
eletrônicos e documentos impressos. Foram usados como descritores: insuficiência renal crônica, 
odontologia, doenças periodontais, doença renal crônica, imunossupressão. Foi realizado o 
levantamento da produção científica relacionada à temática apresentada baseado em estudos 
mais relevantes e com metodologias mais adequadas. Utilizaram-se artigos científicos que 
abordavam tal tema na base de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), portal Capes, Bireme 
entre outros. 

A coleta de dados será realizada através de questionários com perguntas fechadas que 
envolverão desde informações sociodemográficas até as variáveis que conduzirão aos resultados 
do tema proposto, quais sejam: época da última visita ao dentista; presença de instruções frente 
a higienização oral realizada por profissional; quantidade de escovações diárias; uso do fio dental 
ou presença de dor de dente. Através de uma análise clínica sucinta, com auxílio de abaixador 
de língua e luz artificial, verificar-se-á presença de lesões na cavidade oral; surgimento de 
sangramentos gengivais; presença de halitose, saburra lingual, lesões ulcerativas, hiperplasia 
gengival, xerostomia, recessão gengival, mobilidade dental e cálculo dental. 

A etapa de análise clínica será realizada em momento compatível com a disponibilidade 
do paciente, combinada durante a explicação do TCLE ao mesmo e após confirmação de sua 
participação no estudo. 

Em caso de paciente incapaz de responder ou compreender os termos do TCLE, será 
solicitado a presença de um responsável para auxiliar nas respostas ou para acompanhá-lo 
durante o procedimento. 

Os questionários serão aplicados mediante entrevistas presenciais face a face 
realizadas pelos autores da pesquisa após o aceite e a assinatura do TCLE. 

O estudo é transversal de abordagem quantitativa. O local escolhido foi o Centro de 
Terapia Renal localizado na rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, 670,  mezanino 
S. 01M a 13M, Centro – Teresina, PI; CEP 64000-450. Utilizou-se para o estudo o universo  de 
183 pacientes. Não participarão do estudo pacientes diagnosticados com IRC a menos de um 
mês; mulheres em gestação ou lactação; com traumas ou fraturas buco-maxilo faciais; doenças 
sistêmicas graves não relacionadas a IRC; uso de álcool, drogas ou fumo ou menores de 18 
anos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa está em andamento, no momento 73 pacientes foram entrevistados do 
total de 183. Do número entrevistado, 56 (76%) aceitaram participar do estudo, enquanto o 
restante não aceitou por motivos pessoais, por indisposição/mal estar ou por se encontrarem 
nos critérios de exclusão do estudo. 

 

Baseado na literatura encontrada, buscou-se as seguintes manifestações bucais: 
halitose, saburra lingual, lesões ulcerativas, hiperplasia gengival, xerostomia, recessão gengival, 
mobilidade e cálculo dental. 

No decorrer do estudo foi percebido um grande número de edentulismo total ou parcial 
(mais de 90%), e o uso de próteses. Dentre os usuários de prótese, todas foram confeccionadas 
há mais de seis meses e não têm acompanhamento de dentistas nem perspectiva de 
manutenção. 

Notou-se também presença de cardiopatias nos pacientes examinados; como 
cardiomegalia ou arritmia. Segundo HEINISCH; PIMENTA; HEINISCH (2006), o risco de 
desenvolver doença cardiovascular (DCV) encontra-se aumentado entre os pacientes com 
insuficiência renal crônica (IRC), devido à maior prevalência dos fatores de risco tradicionais para 
DCV e à presença dos fatores de risco não tradicionais (relacionados à própria IRC). Pacientes 
com IRC terminal apresentaram alta freqüência de complicações cardiovasculares. 

 
Além das cardiopatias, notou-se alguns problemas lombares recorrentes, mas sem 

embasamento teórico que levasse à interrelação com a IRC. Como já esperado, todos as 
manifestações orais usadas como parâmetro foram encontradas com veemência. Como detalhe, 
em relação à xerostomia, foi relatado pelos pacientes não comumente os sintomas de “boca 
seca”, mas sim de hálito urêmico, decorrente da elevação das taxas de uréia no sangue. 

 
Outros parâmetros observados, como a necessidade de acompanhamento 

odontológico durante tratamento nefrológico na visão do paciente, periodicidade de escovação e 
informações básicas em relação à importância do tratamento dentário passadas no momento do 
diagnóstico da IRC, entre outros dados, serão posteriormente delatados ao término do estudo 
para um melhor embasamento e confirmação prática. 
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Foram estabelecidos códigos para fins estatísticos e éticos a fim de melhor quantificar 
e preservar a identidade do paciente. Cada paciente teve seu código   assimilado 

no momento da entrevista, onde essa relação fica somente em posse dos pesquisadores a fim 
de conseguir assimilar cada resultado com seu respectivo código de paciente. A identidade do 
paciente será preservada. 

Como resultado da pesquisa parcial criou-se um quadro com as devidas 
porcentagens acordando com o número entrevistado de pacientes. Como esperado, todas as 
manifestações documentadas tiveram sua parcela de pacientes portadores, dando maior 
ênfase às manifestações de contexto periodontal como cálculo e recessão gengival,  seguidos 
pela saburra lingual, halitose, lesões ulcerativas, xerostomia, hiperplasia gengival e 
mobilidade. 

 
MANIFESTAÇÃO Nº DE 

PACIENTES 
PORCENTAGEM 

HALITOSE 27 48% 

SABURRA LINGUAL 36 64% 

LESÕES ULCERATIVAS 21 37% 

HIPERPLASIA GENGIVAL 14 25% 

XEROSTOMIA 18 32% 
RECESSÃO 39 69% 

MOBILIDADE 11 19% 

CÁLCULO DENTAL 41 73% 
 

 

CONCLUSÃO 

Indivíduos com IRC podem apresentar, além das alterações sistêmicas decorrentes da 
doença, um estado de saúde bucal mais agravado em relação à pessoas saudáveis. Dentre  as 
principais manifestações bucais está a cárie, doença periodontal, cálculo dentário, xerostomia e 
edentulismo. A falta de informações acerca da importância dos cuidados orais, a baixa motivação 
com o cuidado dentário dos pacientes e uma maior preocupação com os cuidados sistêmicos 
têm grande contribuição no quadro de higiene bucal precária nessa parte da população 
(CARDOSO, 2015). 

Segundo Diegoli et al. (2015), em um estudo feito com 111 pacientes observou-se que 
a taxa de mortalidade de pacientes encaminhados tardiamente e precocemente é de 47,8% e 
20,5%, ou seja, o encaminhamento tardio está relacionado à maior mortalidade. Outros fatores 
associados foram a idade maior ou igual a 70 anos, presença de Diabetes Mellitus e uso de 
catéter ao inicio da diálise. Teixeira et al. (2015) reitera que, como resultado de um estudo 
longitudinal feito com 162 pacientes submetidos à hemodiálise, viu-se que os fatores que 
comprometeram significativamente a sobrevida dos pacientes foram a idade avançada no início 
da terapia hemodialítica, e taxas baixas de hemoglobina e altas de albumina. A taxa de sobrevida 
geral é de 84,71% para um ano após início e 63,32% para cinco anos, mostrando uma sobrevida 
baixa e decrescente ao longo dos anos, não representando melhorias apesar dos avanços 
tecnológicos, diagnósticos ou terapêuticos. 

Embora a hemodiálise seja vista por muitos destes homens como sinônimo de 
aprisionamento, para outros significa a possibilidade de manutenção da sobrevivência e é o que 
lhes garante esperar pelo transplante renal (SOUZA et al., 2015). 
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RESUMO 
 

A Endodontia é a especialidade odontológica responsável pelo tratamento de alterações 
patológicas da polpa dentária e dos tecidos perirradiculares. O sucesso terapêutico está 
condicionado, entre outros fatores, na completa sanificação, modelagem e selamento hermético 
do sistema de condutos radiculares. Para que isso seja possível, a intervenção deve obedecer a 
limites biológicos determinados com base no Comprimento Real do Dente (CRD). O objetivo 
desta pesquisa foi analisar o comprimento médio dos dentes Incisivos Centrais e Incisivos 
Laterais Superiores dos tratamentos realizados nas Clínicas de Endodontia de uma Instituição de 
Ensino Superior (IES). O instrumento para coleta de dados foram os prontuários odontológicos 
de pacientes adultos, onde a análise documental buscou avaliar o CRD obtido por meio da técnica 
odontométrica de Ingle. O conjunto de manobras endodônticas obedecem um campo de atuação 
específico, correspondente ao limite biológico do preparo do sistema de canais radiculares, 
conhecido como Comprimento Real de Trabalho (CRT), obtido mediante a determinação do CRD. 
Nesta pesquisa, foram encontrados os valores referentes ao comprimento máximo de 26 mm 
tanto para o Incisivo Central Superior (ICS) quanto para o Incisivo Lateral Superior (ILS), o 
comprimento mínimo de 18 mm para os ICS e de 17 mm para os ILS, e os valores médios de 
23,02 mm e 22,03 mm para o CRD dos ICS e ILS, respectivamente. Conclui-se que o 
comprimento médio correspondente aos dentes Incisivos Centrais e Incisivos Laterais Superiores 
foram próximos dos valores obtidos em pesquisas nacionais. 

Descritores: Odontologia, Endodontia, Odontometria. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A Endodontia enquanto ciência que trata da etiologia, prevenção, diagnóstico e 
tratamento das alterações patológicas da polpa dentária, destaca a anatomia dentária como 
determinante no planejamento de uma intervenção no sistema de condutos radiculares, uma vez 
que as variações morfológicas internas, assim como as variantes externas (grau de inclinação e 
tamanho dos elementos dentários), orientam as adaptações nos procedimentos técnicos dos 
dentes candidatos ao tratamento endodôntico. (LEONARDO, 2005.) 

Em decorrência de fatores como comprimento, largura e dimensões coronárias e 
radiculares, morfologias externa e interna, número e trajeto de canais radiculares e inclinações 
dentárias nas arcadas, é impossível a existência de dentes iguais em pessoas diferentes, e até 
num mesmo indivíduo. A Teoria da Hemodinâmica explica a variação de disposições dentárias 
e direções radiculares na arcada dentária em virtude do direcionamento  dos  dentes  ao  
encontro  dos  feixes  vásculonervosos.  Nesse  sentido, diversos autores corroboram quando 
se trata da importância em se conhecer as medidas dos dentes. (RIBEIRO, 1985; LEMOS, 
2015.) 

mailto:paulohenriquevp@hotmail.com
mailto:falcao.endo@hotmail.com
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Em prol da necessidade em se determinar o comprimento dos dentes, Ingle em 1957 
preconizou que, durante a fase de planejamento endodôntico, uma radiografia inicial de 
diagnóstico, pode ser aplicada para realização do estudo da anatomia dentária, determinação do 
Comprimento Aparente do Dente e definir a extensão do instrumento a ser introduzido no 
conduto. Em uma segunda radiografia, desta vez com um  instrumento radiopaco à radiação 
ionizante levado ao interior do canal radicular, mede- se a distância entre a ponta do instrumento 
e o ápice dentário visualizado radiograficamente. O CRD é conseguido observando-se na 
segunda radiografia a relação existente entre o término do instrumento endodôntico e o ápice do 
dente, estabelecendo como ponto de partida para a medição a borda incisal (incisivos) e o vértice 
da cúspide da raiz correspondente (caninos, pré-molares e molares), estimando- se dessa forma, 
o quanto o instrumento deve ser deslocado em direção apical ou oclusal. (SANTOS, 2001; 
RIBEIRO, 1985) 

Visando facilitar o procedimento endodôntico, pesquisadores estabeleceram 
comprimentos médios aos diferentes dentes pertencentes aos grupos dentários da arcada 
humana. Contudo, o conhecimento da média de comprimento dental nem sempre se aplica ao 
caso, visto que as características anatômicas são passíveis de grandes variações, mesmo que 
estas obedeçam a determinados padrões, o que dificulta a sanificação, preparo ou obturação dos 
canais radiculares, etapas que compõem o tratamento endodôntico. (RIBEIRO, 1985; SILVA, 
2010) 

É fato a possibilidade de existir diferentes comprimentos médios para diferentes tipos de 
dentes ao se tratar de anatomia dental. À medida que o comprimento do dente aumenta, o 
tratamento se torna mais complexo, visto que a padronização dos instrumentos endodônticos 
possibilita encontrar no mercado, instrumentos nos comprimentos de 21, 25 e 31 mm de 
comprimento. Ao se deparar com dentes que eventualmente superem os valores dos 
instrumentos endodônticos, faz-se necessário o uso de técnicas alternativas que objetivem um 
sucesso do tratamento endodôntico respeitando os princípios biológicos e mecânicos de 
endodontia. (BARLETTA, 2010) 

O ICS, por exemplo, na sua forma anatômica padrão, é um dente unirradicular, com um 
único canal amplo e de conformação cônica, medindo em torno de 22 mm da sua borda incisal 
ao ápice radicular. O seu contíguo, ILS apresenta as mesmas características anatômicas, 
diferindo apenas em relação à média de sua medida, este mede em torno de 23 mm. Contudo, 
Incisivos Centrais de até 30 mm de comprimento foram registrados na literatura.  (LEMOS, 2016; 
COHEN, 2000) 

As conformações anatômicas atípicas, sejam elas na arquitetura radicular externa ou 
interna dos condutos, necessitam de cuidados e técnicas endodônticas adequadas, de modo a 
garantir a segurança, a eficácia e o sucesso terapêutico. Um planejamento meticuloso de todas 
as etapas do tratamento, fundamentado em uma criteriosa análise radiográfica, proporciona as 
adequações necessárias na realização do preparo, de modo  a garantir uma boa sanificação do 
sistema de canais radiculares e consequentemente a obtenção de uma obturação endodôntica 
hermética. (SILVA, 2010) 

Portanto, este projeto busca analisar o comprimento médio dos dentes Incisivos Centrais 
e Incisivos Laterais Superiores dos tratamentos realizados nas Clínicas de Endodontia de uma 
determinada IES. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter analítico descritivo, de abordagem quantitativa, realizada na 
Clínica Escola de Odontologia de uma determinada IES. Foram utilizadas como instrumento para 
coleta de dados os prontuários odontológicos utilizados nas clínicas de endodontia. A coleta de 
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dados teve como participante um acadêmico do Curso de Bacharelado em Odontologia, 
previamente capacitado por seu orientador. As informações obtidas foram organizadas em um 
banco de dados, utilizando o programa Microsoft Office versão 2013. 

Para realizar o levantamento de dados, foram analisados os prontuários dos pacientes 
tratados nas Clínicas de Endodontia, através dos quais foram avaliadas as medidas de CRD. 
Para tanto, submeteu-se ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí (CEP-
UESPI) um Termo de Consentimento de Utilização de Dados. Foram incluídos todos os 
prontuários de pacientes adultos  (maiores de 18 anos) que apresentavam o CRD regularmente 
preenchido e referente ao tratamento endodôntico em dentes pertencentes ao grupo dos Incisivos 
Centrais e Laterais Superiores. Foram excluídos os dentes nos quais o prontuário não tivesse o 
registro sobre o comprimento real do dente tratado. Ressalta-se que, por divergirem dos objetivos 
dessa pesquisa, não foram incluídos o tratamento endodôntico de grupamentos dentários 
diferentes do grupo dos Incisivos Superiores. 

Entre agosto de 2015 e junho de 2016 foram avaliados 1321 prontuários registrados entre 
os anos de 2011 a 2016. Desses, 49 prontuários pertenciam a pacientes adultos que realizaram 
tratamento endodôntico no grupo de dentes selecionados neste estudo. 

Contudo, somente 30 prontuários apresentavam-se com o CRD adequadamente 
preenchido, sendo estes submetidos à análise para determinação da média aritmética, do 
comprimento máximo e do comprimento mínimo dos dentes ântero-superiores. Vale ressaltar que 
a quantidade de prontuários não corresponde ao total da amostra de dentes avaliados, uma vez 
que um único paciente pode ser submetido a mais de um tratamento endodôntico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O sucesso terapêutico do tratamento endodôntico é dependente da remoção do conteúdo 
orgânico presente no sistema de canais radiculares, de sua modelagem e de  sua obturação. 
Para tanto, um conjunto de manobras biomecânicas e físico-químicas são realizadas em etapas 
sucessivas obedecendo um campo de atuação específico, correspondente ao limite biológico do 
preparo do sistema de canais radiculares. Dessa forma, a distância entre um determinado ponto 
de referência incisal ou coronal para o ponto limítrofe na qual a preparação do canal deve estar 
condicionada é conhecido  como CRT. A determinação desse comprimento, tem como base o 
CRD, obtido na odontometria, etapa-chave do tratamento endodôntico. (ABIODUN-SOLANKE, 
2013; CAMARGO, 1991) 

Mais comumente, para se determinar o CRD, o Cirurgião-Dentista utiliza o método 
radiográfico convencional descrito por Ingle, tendo como referência durante os cálculos 
odontométricos o conhecimento anatômico prévio e o comprimento médio de cada grupo de 
dentes. Porém, ainda que se admita a existência de um comprimento médio, durante o 
planejamento, o profissional deve considerar a existência de variações anatômicas do canal 
radicular, geralmente devido às diferenças de gênero e grupo étnico dos pacientes, e 
clinicamente devido a distorções radiográficas. (ABIODUN- SOLANKE, 2013; CAMARGO, 1991; 
LEMOS, 2016; MATZER, 1993; SEDE, 2013) 

Black (1897) apud Cohen (2000) encontrou como comprimento médio os  valores de 22,5 
mm e 22 mm, máximo de 27 mm e 26 mm e mínimo de 18 mm e 17  mm para os ICS e ILS nesta 
ordem. Já Bjorndal (1974) e Okpo (1986) apud Abiodun- Solanke (2013) encontraram como 
comprimento médio do ICS os valores de 23,7 mm e 23,8 mm respectivamente. Para Kim et al. 
(2005), conforme citado por Abiodun- Solanke (2013) diferentes etnias podem influenciar no 
comprimento médio da população. Em seu estudo, esse autor comparou o comprimento do canal 
radicular de ICS de asiáticos e caucasianos, encontrando um valor médio de 22 mm e 23,5 mm 
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respectivamente, o que configurou uma diferença de 1,5 mm, considerável no sentido clínico e 
terapêutico. De acordo com Sede (2013) em Nigerianos, o CRT médio foi maior que em Asiáticos 
e Caucasianos, sendo de 25,0 ± 1,7 mm para o ICS, havendo diferença significativa entre 
gêneros: nos homens o valor médio encontrou-se em torno de 25,4 ± 1,2 mm e de 24,4 ± 2,2 
mm para as mulheres. 

Em seu trabalho, Jayawardena (2009) buscou avaliar o comprimento dos dentes  e 
relacioná-los com a estimativa de estatura e idade, uma vez que a morfologia dentária sofre 
influências genéticas e ambientais, como os hábitos alimentares. Utilizando uma amostra de 68 
ICS e de 67 ILS da população do Sri Lanka, obteve o comprimento  médio o valor de 23,12 mm 
e 22,05 mm para os ICS e ILS, respectivamente, não havendo diferença estatisticamente 
significante entre gêneros. Matzer (1993) estudou o comprimento médio dos dentes de indígenas 
descendentes dos maias, na República da Guatemala. Utilizando uma amostra de 66 dentes 
ICS e de 54 dentes ILS, este autor obteve como comprimento médio, máximo e mínimo os 
valores de 22,1 mm, 25,4 mm e 17,1 mm (seguindo esta ordem) para os ICS, e de 21,4 mm, 
23,9 mm e 18,1 mm para os ILS, nesta ordem. 

De acordo com os estudos de Lemos (2016), o comprimento médio do ICS é de 22 mm 
de sua borda incisal ao ápice radicular. O seu contíguo, o ILS mede em torno de 23 mm. 
Utilizando paquímetro em uma amostra de 103 Incisivos Centrais e de 101 Incisivos Laterais, 
Camargo (1991) encontrou o comprimento médio de 23,4 mm para os ICS e de 22,4 mm para 
os ILS em um grupo de dentes extraídos de brasileiros selecionados sem considerar raça, idade 
ou gênero. Para nossa população, em que também não foram considerados a diferença entre 
idades, gêneros e etnias, os valores médios do CRD foram de 23,02 mm para os ICS e de 22,03 
mm para os ILS. Para o ICS e ILS, o comprimento máximo foi de 26 mm, e o comprimento 
mínimo de 18 mm e 17 mm, respectivamente. 

As diferenças nos comprimentos encontrados neste estudo com as demais pesquisas 
podem ser explicadas pelas diferentes etnias em que os grupos pertenciam, assim como as 
metodologias empregadas, o que justificaria pequenas diferenças de 0,5- 1,0 mm, conforme 
discutido por Matzer (1993). Embora, não impossibilite afirmar que as medidas foram 
semelhantes entre os valores encontrados para brasileiros como nas pesquisas de Lemos (2016) 
e Camargo (1991) ou até mesmo para outros povos, como evidenciado no estudo de 
Jayawardena (2009). Exceto nos estudos de Lemos (2016), os demais trabalhos referenciados, 
assim como nossos resultados, apresentaram o incisivo central superior como sendo maior que 
o lateral. 

Mesmo que biologicamente não se reconheça a existência de diferentes raças humanas, 
em pesquisa, a classificação étnico-racial faz-se útil ao descrever uma população como grupo 
participante de um estudo. Na área da saúde, o termo tem sido bastante utilizado em métodos 
de diagnóstico e de terapêutica, devido à importância em se considerar as variações fenotípicas 
durante qualquer tratamento (SANTOS, 2010). Dessa forma, apesar do presente trabalho 
estabelecer o comprimento médio padrão dos dentes pertencentes a um determinado grupo de 
pessoas, mais estudos são necessários 
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na tentativa embasar a terapia endodôntica realizada na população brasileira, uma vez que esta 
é bastante miscigenada. 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu observar que o controle de arquivo dos 
prontuários odontológicos da IES apresentaram dificuldades. Esse fato é explicado pela 
mudança do local de atendimento clínico, que ocorreu em 2013, e ao preenchimento incompleto 
e arquivamento inadequado dos prontuários, o que configurou a principal limitação deste estudo. 
Os dados obtidos foram comparados de forma descritiva, sendo suficientes para contemplar o 
objetivo principal deste trabalho. 

 
CONCLUSÃO 
Conclui-se que o comprimento médio correspondente aos dentes Incisivos Superiores 

foi de 23,02 mm para os Centrais e de 22,03 mm para os Laterais. 
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RESUMO 

 
A utilização do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) de alta viscosidade no Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART) é considerado um fator importante para o sucesso da técnica. 

Este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho clinico de dois CIV utilizados no ART em 

dentes decíduos. Foi realizado ensaio clínico randomizado controlado (REBEC RBR- 4nwmk4) 

com amostra composta por crianças de dois a seis anos de idade matriculadas em creches do 

município de Teresina, Piauí. Dois grupos de tratamento foram formados: Controle (CIV de alta 

viscosidade Ketac Molar) e Teste (CIV convencional indicado para ART Vitro Molar). As 

restaurações foram realizadas na própria creche por duas cirurgiãs-dentistas previamente 

treinadas, com a criança sentada com a cabeça apoiada nas pernas da  profissional. Após seis 

meses, as restaurações foram avaliadas de acordo com os critérios de avaliação de ART por 

outra cirurgiã-dentista treinada, calibrada e cega para o tipo de  material. Das 462 crianças que 

apresentavam cárie dentária, 347 (75,1%) possuíam lesões  com indicação para ART. Foram 

realizadas 786 restaurações inseridas de forma consecutiva nos grupos. Após seis meses 

obteve-se para as restaurações do grupo Teste e Controle, uma taxa de sucesso de 80% e 

89,8%, respectivamente. A sobrevida foi associada ao tipo de cavidade (p=0,001) e ao tipo de 

material (p=0,006), maior taxa de sucesso para restaurações Classe I (93,6%) e para o CIV de 

alta viscosidade. Concluiu-se que, após seis meses, as restaurações realizadas com CIV de alta 

viscosidade apresentaram maior sobrevida que as restaurações com CIV convencional indicado 

para ART. 

 

Palavras-chave: Tratamento Restaurador Atraumático, Cimento de Ionômero de Vidro, 

Dentes Decíduos. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O tratamento restaurador atraumático (ART) é considerado uma abordagem 

contemporânea para controle da cárie dentária, e consiste na remoção do tecido cariado 
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utilizando apenas instrumentos manuais e restauração com material adesivo, o cimento de 

ionômero de vidro (CIV). A utilização do cimento de ionômero de vidro como material restaurador  

no  ART  é  um  fator  importante  para  o  sucesso  da  técnica,  devido  as    suas propriedades 

como a liberação de fluoretos, biocompatibilidade pulpar e adesão química ao tecido dentário 

(Mertz-Fairhurst et al,1998; Leal et al,2012). 

Com o crescente uso e aperfeiçoamento do ART, foram desenvolvidos cimentos de 

ionômero de vidro para serem utilizados especificamente na técnica, os CIV de alta viscosidade 

com melhores propriedades mecânicas e facilidade de inserção nas cavidades por meio da 

técnica da pressão digital. Existem duas marcas comerciais disponíveis, ambas importadas e de 

alto custo para o sistema público de saúde. No mercado nacional existem produtos vendidos e 

atestados pelos fabricantes como indicados para ART, sem que os mesmos tenham sido testados 

clinicamente (Rutar et al., 2000; Frenken et al., 1996; Leal et al., 2012). 

A revisão sistemática da literatura cujo objetivo era estabelecer o material restaurador mais 

adequado para uso em dentes decíduos, foi inconclusiva em relação ao melhor material 

disponível e constatou a escassez de ensaios clínicos randomizados (Yengopal et al., 2009). 

O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho clínico de dois CIV utilizados no ART em 

dentes decíduos, bem como a capacidade de resolução das necessidades de tratamento 

restaurador por meio do ART em pré-escolares de Teresina, Piauí. 

 

METODOLOGIA 

 
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (Parecer 708.718). 

Os responsáveis legais pelas crianças assinam um termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Foi realizado ensaio clínico randomizado cadastrado na plataforma de Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos (ReBEC RBR-4nwmk4). O tamanho da amostra foi baseado em uma taxa 

de sobrevivência das restaurações de 65% (Van’t Hof et al., 2006) obtendo-se uma amostra ideal 

de 349 crianças. A amostra foi composta por crianças de dois a seis anos de idade matriculadas 

em creches no município de Teresina, Piauí. Participaram do estudo as crianças matriculadas 

nas creches do conglomerado leste-sudeste: Vila  Bandeirantes, Maria Aldinéia, Todos os 

Santos, Ladeira do Uruguai, Mahatma Ghandhi e Planalto Uruguai. Previamente ao exame, foram 

realizadas orientações de higiene bucal e escovação dental supervisionada. A cárie dentária foi 

mensurada pelos os índices ceod e ceos, por uma examinadora previamente calibrada. As lesões 

primárias em dentina em crianças com boa saúde geral que permitiam o acesso direto por 

escavador, sem sinais de envolvimento pulpar, sem dor e sem mobilidade foram indicadas para 

ART. 

Dois grupos de tratamento foram formados: Controle, no qual os molares decíduos foram 

restaurados com CIV de alta viscosidade Ketac Molar Easymix (3M ESPE, Seefeld, Alemanha) 

e Teste, no qual foi utilizado o CIV convencional indicado para ART Vitro Molar (Nova DFL, Rio 

de Janeiro, Brasil). As restaurações foram realizadas por duas Cirurgiãs- Dentistas (CD) 

previamente treinadas nas próprias creches, com a criança sentada com a cabeça nas pernas 

da operadora. As cavidades foram acessadas e limpas com instrumentos manuais (Kit ART SS 
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White, Rio de Janeiro, Brasil) e condicionadas durante 10 segundos com uma bolinha de algodão 

embebida com o líquido do CIV (ácido poliacrílico), lavadas durante 5 s com bolinhas de algodão 

embebidas em água e secas com bolinhas de algodão estéreis. O CIV foi inserido na cavidade 

utilizando-se um instrumento de inserção (Kit ART SS White, Rio de Janeiro, Brasil) e foi 

pressionado para baixo com um dedo enluvado revestido por vaselina sólida. A oclusão foi 

verificada com papel carbono e o excesso do material removido. Em cavidades proximais, cunhas 

de madeira e matriz de aço foram utilizadas. As crianças em que não foi possível a conclusão de 

ser tratamento na própria creche foram encaminhadas para Clinica Infantil da UFPI. 

Após seis meses, uma avaliadora independente (CD) e cega para o tipo de CIV avaliou 

as restaurações de acordo com os critérios de avaliação de ART (Tabela 1 - Amorim  et al., 

2012). Restaurações codificadas 0 e 1 foram consideradas como sucesso; aquelas codificadas 

de 2 a 6 foram consideradas falhas, e os códigos de 7 a 9 desconsiderados da avaliação. A 

presença de uma cavidade de cárie em dentina juntamente com a restauração (cárie 

secundária) foi considerada fracasso. Os dados coletados foram analisados utilizando o SPSS 

v. 18.0 para Windows e foi utilizado o teste Qui- Quadrado de Pearson com p< 0,05 e Intervalo 

de Confiança de 95%. 

Tabela 1.  Critérios para avaliação de restaurações ART 

Código Descrição 

0 Presente, satisfatória 

1 Presente, pequenas deficiências nas margens da cavidade menores que 0,5 
mm* 2 Presente, extensão das margens proximais de 0,5 mm ou mais* 

3 Presente, fratura na restauração 

4 Presente, fratura no dente 

5 Presente, sobrextensão na margem de 0,5 mm ou mais* 

6 Ausente, toda ou quase toda a restauração ausente 

7 Ausente, outro tratamento restaurador realizado 

8 Ausente, dente ausente 

9 Não é possível o diagnóstico 

* Avaliado usando sonda OMS de ponta esférica de 0,5 mm. Amorim et al., 2012. 

 

RESULTADOS 

 
Participaram deste estudo 1100 crianças. Dessas 58% (n= 638) eram livres de cárie 

(ceod=0) e o ceod médio observado foi de 1,50. Das 462 (38,2%) crianças com lesões cariosas, 

347 (75,1%) tiveram indicação para o ART. Os segundos molares inferiores foram os dentes 

mais afetados (24,2%), seguido pelos primeiros molares inferiores (23%). Em estudo realizado 

por Saravana et al. (2010) também se observou uma maior prevalência de cárie em dentes 

posteriores quando comparada aos dentes anteriores em ambos os sexos,  sendo que os 

primeiros molares decíduos se mostraram menos susceptíveis a cárie do que os segundos 

molares, embora esses irrompam mais tarde. Explicações para esses resultados podem ser 

dadas, em razão da morfologia natural desses dentes, os segundos molares  decíduos 

apresentam sulcos e fissuras anatomicamente mais profundos na face oclusal que os primeiros 

molares, dificultando sua higienização. 
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Tabela 2. Taxa de sobrevida de restaurações ART, Teresina, Piauí, 2016. 

 
 

Sobrevida Total P 
 

Sucesso Insucesso 
 

n % n % N % 
 

Tipo de cavidade <0,001 

Classe I 214 93,6 14 6,1 228 100,0  

Classe II 104 75,4 34 24,
6 

138 100,0 

Classe 
III 

17 51,5 16 48,
4 

33 100,0 

Classe V 13 92,9 01 7,1 14 100,0 

Total 348 84,3 65 15,
7 

413 100,0 

Tamanho da cavidade       0,07
6 Pequena 196 89,1 24 10,

9 
220 100,0  

Média 85 74,6 29 25,
4 

114 100,0  

Grande 45 56,9 34 43,
1 

79 100,0  

Total 326 78,9 87 21,
1 

413 100,0  

Remoção  Adequada Cárie       0,64
6 Sim 333 84,1 63 15,

9 
396 100,0  

Não 15 88,2 02 11,
8 

17 100,0  

Total 348 84,3 65 15,
7 

413 100,0  

Tipo de material       0,00
5 Fuji IX/Ketac 176 89,8 20 10,

2 
196 100,0  

Vitomolar 172 80,0 43 20,
0 

215 100,0  

Total 348 84,7 63 15,
3 

413 100,0  

 

Foram realizadas 626 restaurações inseridas de forma consecutiva nos grupos e. 

observou-se que aproximadamente 1/3 das crianças (131), tiveram o tratamento concluído 

exclusivamente com ART, as demais (186) tiveram indicações de tratamento endodôntico, 

exodontia ou possuíam lesões com cavidades inacessíveis a instrumentos manuais. 

Após seis meses foram reavaliadas 413 (66%) restaurações e obteve-se uma taxa de 

sucesso de 80% e 89,8% para as restaurações do grupo Teste e Controle, respectivamente. A 

sobrevida foi associada ao tipo de cavidade (p=0,076) e ao tipo de material (p=0,006), com 

maior taxa de sucesso para restaurações Classe I (93,6%) e para o CIV de alta viscosidade. 

Em relação ao tipo de cavidade, Amorim et al (2012) observaram que a sobrevida de 

ART em dentes decíduos durante os primeiros dois anos era de 93% para cavidades simples 

e 62% de múltiplas superfícies, corroborando com os resultados observados neste estudo. Em 

contrapartida, Guturundum et al (2009) observaram que o desempenho clínico em ART classe 

I de dois tipos de CIV ao longo de um período de 24 meses foi semelhante tanto na dentição 

decídua como permanente. 

Após seis meses, neste estudo verificou-se que dentes restaurados com CIV alta 

viscosidade apresentaram maior taxa de sucesso quando comparados aos dentes restaurados 

com CIV convencional indicados para ART, resultado semelhante ao observado em meta 

analise realizada por Van’t Hof et al. (2006) que concluiu que a longevidade das restaurações 
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utilizando CIV de alta viscosidade foi maior que os convencionais. 

 

CONCLUSÃO 

A maioria das lesões cariosas pôde ser tratada pelo ART. Foi possível solucionar as 

necessidades restauradoras de aproximadamente 1/3 das crianças. Após seis meses, as 

restaurações realizadas com CIV de alta viscosidade apresentaram maior sobrevida que as 

restaurações com CIV convencional indicado para ART. 
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RESUMO 
 

Introdução: Para um adequado selamento, o material obturador deve promover embricamento 
mecânico nas paredes do canal radicular, através da excelência de suas propriedades físico 
químicas. Objetivos: Identificar o tempo de endurecimento, escoamento, estabilidade dimensional 
e solubilidade de cimento endodôntico à base de silicato de cálcio. Métodos: Foi utilizado o 
cimento MTA Fillapex (Angelus, Brasil) nas suas duas formas de apresentação. Os testes foram 
realizados conforme a especificação nº57 da ANSI/ADA (2000). Resultados: O teste de tempo de 
endurecimento para o cimento MTA Fillapex bisnagas pasta base e pasta catalisadora – Grupo 
1 – mostraram que o tempo de presa inicial não está de acordo com o do fabricante e não foi 
observado presa final. Grupo 2 – seringa dupla, o tempo de presa inicial se aproximou do indicado 
pelo fabricante, mas seu tempo de presa final não pôde ser observado estando em desacordo 
com indicado pelo fabricante. Os testes de escoamento mostraram que o cimento dos dois grupos 
estão de acordo com o estabelecido pela ADA. Porém, o cimento não tomou presa final em 
nenhuma das apresentações, assim, os testes de solubilidade e  estabilidade dimensional não 
puderam ser realizados. Conclusão: O cimento MTA Fillapex apresentou, nas suas diferentes 
formas, tempo de endurecimento diferente do recomendado pela ADA, seu tempo de presa inicial 
foi maior que o descrito pelo fabricante e não completou tempo de presa final, impossibilitando 
realização dos testes de estabilidade dimensional e solubilidade. O escoamento atendeu ao 
requisito mínimo da ADA. 
Palavras-Chave: Endodontia; Escoamento; Propriedades Físicas e Químicas 

 

INTRODUÇÃO 
 

A obturação do sistema de canais durante tratamento endodôntico tem como objetivo evitar a 
presença de espaços vazios na obturação, pois, a presença de falhas, possibilita a proliferação 
bacteriana promovendo a perpetuação de lesões periapicais (RICUCCI et al., 2009). Para 
adequado selamento o material obturador deve promover embricamento mecânico nas paredes 
do canal radicular, através da excelência de suas propriedades físico químicas. 

Os cimentos utilizados na prática clínica são classificados em à base de hidróxido de 
cálcio, óxido de zinco e eugenol, ionômero de vidro, silicone, resinas poliméricas (FLORES et al. 
2011, GARRIDO et al. 2010) e, atualmente,  silicato de cálcio (ERSAHAN & AYDIN  2010, 
LOUSHINE et al. 2011). Devem apresentar propriedades físico-químicas que permitam adequado 
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selamento endodôntico. 
A especificação número 57 da ANSI/ADA (2000) estabelece protocolos laboratoriais para 

avaliação das propriedades físico-químicas dos materiais de obturação endodônticos   com o 
objetivo de padronizar os testes e promover maior rigor científico nas pesquisas. (VIAPIANA et 
al, 2014). 

(CAMILLERI, 2009). O cimento MTA Fillapex (Angelus, Londrina, Paraná, Brasil) à base 
de silicato de cálcio, foi destinado para este uso. Segundo o fabricante, o cimento MTA Fillapex 
tem, na sua composição, resina salicilato, resina diluente, resina natural, óxido de bismuto, sílica 
nanoparticulada, trióxido agregado mineral, contribuindo ao produto alta radiopacidade, baixa 
expansão de presa, baixa solubilidade em fluidos tissulares, excelente viscosidade para 
obturação de canais radiculares. Apresenta-se em forma de bisnagas, pasta base e pasta 
catalisadora ou em forma de seringa dupla. 

A análise das propriedades físico químicas dos novos cimentos endodônticos à base de 
silicato de cálcio possibilita a verificação das condições necessárias para adequado uso clínico, 
imprescindíveis para sucesso da terapia endodôntica. O objetivo desse trabalho foi Identificar o 
tempo de endurecimento, escoamento, estabilidade dimensional e solubilidade de cimento 
endodôntico à base de silicato de cálcio 

 

METODOLOGIA 
Foram utilizados o cimento MTA Fillapex (Angelus, Brasil) nas suas duas formas de 

apresentação em bisnagas, sendo uma pasta base e outra pasta catalisadora e a forma de 
seringa dupla. Todos os testes foram realizados cinco vezes para cada grupo testado. 

 

Tempo de endurecimento : 
 

O cimento foi manipulado foi colocado no interior do molde metálico com diâmetro interno de 
10mm e espessura de 2mm, até o preenchimento total , o cimento a ser testado foi manipulado  
e colocado no interior do molde metálico, até preenchimento total. Passados 120 ± 10 s do início 
da mistura colocou-se o conjunto placa de vidro/molde/cimento, em recipiente plástico com 
vedação hermética e mantido em temperatura constante de 37 ± 2° C e 95 ± 5% de umidade 
relativa do ar, no interior de uma estufa até o final do teste. Decorridos 150 ± 10 s do início da 
mistura, uma agulha tipo Gillmore de 100 ± 0,5 g e ponta ativa de 2 ± 0,1 mm foi abaixada 
verticalmente sobre a superfície horizontal do material. A colocação da agulha sobre o material 
foi repetida a intervalos regulares de 60 s até que ela não provocasse mais endentações no 
cimento testado, definindo o tempo de endurecimento inicial. A média aritmética das repetições 
foi considerada como o tempo de endurecimento final. 

 

Teste de escoamento: Uma seringa tipo LUER de vidro de 3,0ml foi adaptada para receber 0,5 
ml de cimento manipulado. Uma vez manipulado o cimento e obtido o volume de 0,5 ml, este foi 
colocado no centro de uma placa de vidro de dimensões de 10 x 10 cm. Decorridos 180 ± 5 
segundos do início da manipulação, colocou-se, sobre o material amolecido, uma placa de vidro 
e uma carga adicional, de modo que a placa de vidro e esta carga perfaçam um total de 120 
gramas. O peso adicional foi removido após 10 minutos do início da mistura e os diâmetros 
maiores e menores do disco obtido com o escoamento do material foram medidos com 
paquímetro digital (Digimess, China). O resultado foi expresso pela média aritmética, para 
representação do escoamento do material em estudo. 

 
Solubilidade: Foram utilizados 05 moldes de Teflon® circulares, com 1,5 mm de 
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espessura e 7,75 mm de diâmetro interno, para cada cimento. Os moldes foram colocados sobre 
uma fina lâmina de celofane sustenta da por umaplaca de vidro de 40 X 80 X 5mm. O cimento a 
ser testado foi manipulado e colocado dentro do molde A seguir, foi inserido um fio de nylon 
impermeável de diâmetro de aproximadamente 0,5 mm na mass ado cimento amolecido. 
Posteriormente, foi colocada outra placa de vidro, de dimensões iguais às daquela colocada sob 
o cimento, envolta por lâmina de celofane, sobre o molde preenchido de material. Sobre esse 
conjunto, colocou-se um peso de 100 g. Todo esse conjunto foi transportado para uma câmara 
climatizada, com temperatura de 37 ± 2° C e umidade relativa do ar de 95 ± 5%. Após intervalo 
de tempo três vezes maior ao de endurecimento de cada cimento, previamente determinado, a 
amostra deveria ser removida do molde e retirado quaisquer resíduos ou partículas soltas. O 
cimento testado não tomou presa no período determinado, impossibilitando a continuidade do 
experimento para o teste de solubilidade. 

 
 

Estabilidade dimensional: Foram confeccionados moldes de Teflon® cilíndricos de 3,57 
mm de altura x 3,0 mm de diâmetro. Os moldes foram colocados sobre uma placa de  vidro, de 
26 mm de largura x 75 mm de comprimento e 1,5 mm deespessura, cobertos com papel celofane 
e fixados àquela com cera utilidade. Os moldes foram preenchidos com os cimentos em estudo 
e, em seguida, colocados sobre eles uma lâmina de microscópio, também coberta com papel 
celofane, fazendo-se uma leve pressão. O conjunto foi mantido  nessa posição com o auxílio de 
um grampo em forma de C. Após cinco minutos do início da espatulação, o conjunto foi levado à 
estufa a 37°C e 95% umidade relativa, durante  um intervalo de tempo correspondente a três 
vezes o tempo de endurecimento de cada cimento testado. O cimento testado não tomou presa 
no período determinado, impossibilitando a continuidade do experimento para o teste de 
alteração dimensional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Tempo de Endurecimento - Tabela 1: Tempo de endurecimento (Grupo 1- Bisnagas pasta 
base e pasta catalisadora; Grupo 2 - Seringa Dupla) 

 
Grupos Tempo de Presa Inicial 

(min) 
Tempo de Presa 

Final(min) Grupo 1 10 - 

Grupo 2 20 - 

Fonte: Direta 

 
O tempo de endurecimento expressa o intervalo de tempo disponível para a obturação 

após a manipulação do material. Preferencialmente, este não deve ser um tempo muito curto, 
para não prejudicar a prática clínica, nem tão longo a ponto de liberar agentes irritantes 
(FARAONI, 2013), devendo possibilitar o preenchimento correto do sistema de canais 
radiculares, com uma boa selagem e estabilidade dimensional (MASSI et al, 2011). 

Os resultados obtidos nesse experimento de teste de tempo de endurecimento para o 
cimento MTA Fillapex bisnagas pasta base e pasta catalisadora – Grupo 1 – mostraram que o 
tempo de presa inicial não está de acordo com o informado pelo fabricante de 23 minutos. Não 
foi observado presa final, concordando com Faraoni et al(2013) e em desacordo com fabricante 
que indica 150 minutos e com especificações número 57 da ADA (2000). 

Nas condições deste trabalho, o tempo de presa final desse cimento está em desacordo 
com o indicado pelo fabricante e com trabalho de Viapiana et al (2014), que definiu início de 
reação de presa de 164 minutos e um tempo de presa final de 594 minutos, para Vale (2014) o 
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tempo de presa do cimento MTA Fillapex foi de 252 minutos, enquanto Romagnoli (2012) 
descreveu presa inicial de 255,60 minutos e tempo de presa final de 504,80 minutos para o 
mesmo cimento testado. 

Para o experimento do Grupo 2 – seringa dupla, o tempo de presa inicial se aproximou 
do tempo indicado pelo fabricante, no entanto seu tempo de presa final não pôde ser observado 
em desacordo com indicado pelo fabricante. Não foram encontrados na literatura trabalhos com 
este nova apresentação do cimento testado. 

A variação do tempo de endurecimento do MTA Fillapex pode estar com as condições 
de cada estudo, visto que p MTA Fillapex necessitam de umidade para tomar presa (FARAONI 
et al, 2013) poisas partículas de silicato de cálcio do MTA, em contato com a água, formam um 
gel amorfo hidratado desilicato de cálcio, que polimeriza e endurece (ORSTAVIK , NORDAHL , 
TIBBALLS, 2001).Tempo de presa prolongado comprometem resultados clínicos, pois podem 
permitir maior contato nos tecidos periapicais de componentes como resina salicilato e sílica 
relacionados com irritação periapical (SILVA, SANTOS, ZAIA, 2013). Escoamento - Tabela 2: 
Escoamento (Grupo 1- Bisnagas pasta base e pasta catalisadora; Grupo 2 - Seringa Dupla) 

 
Grupos Média Aritmética 

Grupo 1 5 testes = 43,73 

Grupo 2 5 testes = 33,48 

Fonte: Direta 
Os cimentos obturadores devem apresentar um escoamento que permita o selamento  

de irregularidades, canais acessórios e canais laterais (VIVAN et al, 2009) preenchendo espaços 
não ocupados pela guta percha durante a obturação (CAMIRELLI et aI, 2009). 

Os resultados obtidos nesse experimento mostraram que o cimento MTA Fillapex 
(Grupos1e 2) estão de acordo com o estabelecido pela Especificação nº 57 da American Dental 
Association (ADA), que propõe o escoamento ideal para um cimento endodôntico seja≥ 25 mm 
de diâmetro (ADA, 2000). Resultados corroboram trabalho de Romagnoli (2012) que verificou 
uma média do valor do escoamento de 45,76 mm para o MTA Fillapex. Constatando que estão 
de acordo com as normas utilizadas no trabalho, não apresentando valor menor que 20 mm. 

Em seu estudo Venção (2014), verificou uma média de 29,4 milímetros para o MTA 
Fillapex em seu teste de escoamento. Já, Vitti et al (2013) constataram que o MTA Fillapex 
apresentou valores elevados, sugerindo ajustes na formulação dos materiais experimentais com 
objetivo de melhorar as propriedades avaliadas. 

Solubilidade e Estabilidade Dimensional - Os testes de Solubilidade e Estabilidade 
Dimensional não puderam ser realizados, em decorrência dos cimentos não tomarem presa final 
em nenhuma de suas apresentações. Situação com repercussões clínicas que podem resultar 
no insucesso da terapia endodôntica. Destaca-se, ainda, que o cimento MTA Fillapex na forma 
de seringa dupla apresentou, na sua embalagem original, adquirida direto do fabricante, bula 
referente ao MTA pó. Sugere-se maior controle no processo de embalagem dos materiais. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

O cimento MTA Fillapex apresentou, nas suas diferentes formas de apresentação, tempo 
de endurecimento diferente do recomendado pela ADA (2000), seu tempo de presa inicial foi 
maior que o descrito pelo fabricante e não completou tempo de presa final, impossibilitando 
realização dos testes de estabilidade dimensional e solubilidade. Quanto ao escoamento atendeu 
ao requisito mínimo sugerido pela ADA (2000). 
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Resumo 

Molares decíduos apresentam porosidade no assoalho da câmara pulpar por onde podem 
difundir produtos tóxicos de degradações pulpares, constituindo fator de risco para lesões 
irreversíveis nos dentes permanentes sucessores.O objetivo do estudo foi avaliar o esmalte de 
pré-molares cujos antecessores foram extraídos por necrose pulpar. Estudo caso- controle 
conduzido com crianças e adolescentes frequentadores da Clínica Odontológica Infantil da UFPI 
que apresentavam pré-molares irrompidos. Foram constituidos dois grupos. Grupo 1(GN) 
composto por indivíduos cujos molares decíduos foram extraídos por necrose pulpar quando a 
criança tinha idade igual ou inferior a 7 anos. Grupo 2(GH) composto por indivíduos cujos molares 
decíduos foram esfoliados fisiologicamente e hígidos. No exame dentário foi utilizado o Indice 
DDE modificado. Na análise estatística os testes qui-quadrado, regressão logística e Teste Z 
assintótico. Total de 202 indivíduos, com idade média de 11 anos (± 3,16), predomínio do sexo 
masculino (55,4%) e renda familiar menor que dois salários mínimos (55,4%). Dos 910 pré-
molares avaliados 12,4% pertenciam ao grupo 1 e 87,6% ao grupo 2. Presença de DDE em 
21,7% dos pré-molares, com prevalência de opacidades demarcadas, localização metade incisal 
e extensão de menos de 1/3 da superfície. Houve diferença significativa nos percentuais de 
defeitos de esmalte entre os grupos avaliados e associação entre defeitos e o grupo a que 
pertencem os dentes (p<0,001). O grupo 1 apresentou maior chance de DDE (OR=3,45) . A 
frequência de DDE foi mais alta em pré- molares superiores. Defeitos de Desenvolvimento do 
Esmalte foram mais frequentes em pré- molares cujos antecessores foram extraídos por necrose 
pulpar. 

 
Palavras chaves: Dente decíduo. Necrose pulpar. Defeitos. Esmalte dentário. Pré-molares 
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Introdução 
 

Molares decíduos apresentam permeabilidade no assoalho da câmara pulpar  decorrente 
de associação de fatores como pequena espessura de dentina, áreas de reabsorções, presença 
de canais acessórios, vascularização e inervação que permitem comunicação pulpo- periodontal 
e consequente poder de difusão de produtos tóxicos de degradações pulpares ou disseminação 
de fármacos utilizados em terapias pulpares (Kramer, Faraco, Meira, 2003). 

Dentes decíduos e os sucessores permanentes devem ser entendidos como unidade tanto 
pela íntima proximidade anatômica como por trocas metabólicas. A perda da  homeostase desta 
unidade impacta sobre o dente e os tecidos circundantes em diferentes graus de intensidade 
(Cordeiro, Rocha, 2005). 

A difusão de produtos tóxicos e a proximidade de molares decíduos com o sucessor 
permanente além da sensibilidade exacerbada dos ameloblastos durante a fase de amelogênese, 
podem ser fatores associados a alterações e defeitos estruturais na formação do esmalte, 
denominados Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte(DDE). (Corrêa-Faria et al., 2013). 

O objetivo do estudo foi avaliar o esmalte de pré-molares cujos antecessores foram 
extraídos por necrose pulpar. 

 
 

Materiais e Métodos 
 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI (Número  do 
parecer: 1.409.904). Os participantes da pesquisa assinaram um termo de assentimento  livre e 
esclarecido (TALE) e seus responsáveis legais um termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE).Trata-se de um estudo caso-controle. A população foi censitária,  composta por pacientes 
atendidos na clínica odontológica infantil da UFPI que apresentaram pré-molares totalmente 
irrompidos, no período de dezembro de 2015 a abril de 2016. Dois grupos foram determinados. 
Grupo 1 (GN) composto por indivíduos cujos molares decíduos foram extraídos por necrose 
pulpar quando a criança tinha idade igual ou inferior a 7 anos, período em que a coroa dos pré-
molares já se encontrava calcificada (Carpentier et al., 2014). Grupo 2 (GH) composto por 
indivíduos cujos molares decíduos foram esfoliados fisiologicamente e hígidos. 

Foram considerados inelegíveis pacientes que estivessem em tratamento ortodôntico fixo 
ou eram portadores de fissuras labiopalatais, que segundo Carpentier et al. (2014), dependendo 
da técnica cirúgica utilizada no tratamento desses pacientes, pode induzir o desencadeamento 
de DDE sobre os pré-molares, dentes com mais de 2/3 da superfície  dentária envolvida por cárie 
e/ou restaurações e dentes com amelogênese imperfeita ou fluorose dentária em graus 
moderado ou severo (Federation Dental International, 1992; Clarkson 1989). 

Os exames clínicos foram realizados por uma pesquisadora, previamente treinada e 
calibrada (Kappa 0,904). Estudo piloto foi conduzido com crianças frequentadoras da clínica 
odontológica infantil da UFPI, que não participaram do estudo. Os pacientes foram selecionados 
por busca ativa em prontuários da clínica odontológica infantil da UFPI que se enquadravam nos 
critérios de inclusão. Após selecionados os prontuários, os indivíduos foram convidados a 
participar do estudo. 

Os exames foram realizados em consultório odontológico convencional, sob iluminação 
direta de refletor e com dentes limpos. Foram utilizados espelho bucal plano e sonda exploradora 
de número 5. Foi aplicado o índice DDE modificado.As informações foram anotadas em ficha 
elaborada para o estudo. Na avaliação clínica, os pré-molares receberam   3 
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códigos (ABC) relativos à condição do esmalte/tipo de defeito, extensão e localização do 
defeito, conforme apresentado no quadro 1. (Federation Dental International, 1992). 

 

 
CÓDIGO A 

Condição do 

esmalte/Tipo de Defeito 

CÓDIGO B 

Extensão do 
Defeito 

CÓDIGO C 

Localização do 
Defeito 

1: Opacidade demarcada 1: < ⅓ da superfície 1: Metade gengival 

2: Opacidade difusa 2: ≥ ⅓ e < ⅔ 2: Metade incisal 

3: Hipoplasia 3: > ⅔ 3: Oclusal 

4: Outros defeitos  4: Cúspide 

5: Opacidade demarcada e difusa   

6: Opacidade demarcada e   

hipoplasia   

7: Opacidade difusa e hipoplasia   

8: Três tipos   

Quadro 1. Classificação dos defeitos de acordo com o índice DDE modificado. (Federation 

Dental International, 1992) 

 
Foram classificados como hipoplasias, defeitos quantitativos associados à espessura 

reduzida do esmalte e como opacidades, defeitos qualitativos envolvendo alteração de 
translucidez em graus variáveis; opacidade demarcada, quando houver limite definido com o 
esmalte adjacente normal e opacidade difusa, quando não houver limite definido. Em categorias 
adicionais do índice estão classificados outros defeitos e combinações. Defeitos unitários 
menores que 1 mm de diâmetro não serão registrados (Federation Dental International, 1992). 

Os dados foram digitalizados e analisados nos programas Statistical Package for the Social 
Science (SPSS® para Windows, versão 20.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e Excel (para 
Windows). Análise descritiva dos dados foi realizada. Teste qui-quadrado de Pearson ou Fisher 
foi aplicado para verificar associação entre os grupos avaliados e DDE. Regressão linear 
logística simples foi usada para calcular a chance de defeitos entre os grupos e a chance de 
DDE com a idade. Teste Z assintótico com intervalo de confiança foi empregado para comparar 
os grupos, segundo o percentual de defeitos ou não. 

 
 

Resultados e Discussão 
 

Participaram do estudo 202 indivíduos, com idade média de 11 anos (± 3,16), predomínio 
do gênero masculino (55,4%) e renda familiar menor que dois salários mínimos ( 55,4%). 

Os dentes com antecessores extraídos por necrose pulpar apresentaram maior risco de 
ter DDE (43,4%) quando comparado com os dentes com antecessores fisiologicamente 
esfoliados hígidos (18,7%) (Tabela 1), observação confirmada em outros estudos (Lo,  Zheng, 
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King (2003), Broadbent, Thomson, Williams (2005), Arrow (2009), Yldiz, Tosun, Sari (2014). 

 
Tabela 1. Associação entre presença de defeito, o grupo a que pertecem os dentes , o dente 

avaliado e a idade no momento da exodontia. 

 

Grupo a que 
pertence 

 

Ausência de 
DDE 

 

Presença de 
DDE 

Total 

n=910 p 

 n=712 (%) n= 198 (%) (100%)  

Grupo 1 (GN) 64 (56,6%) 49 (43,4%) 113 ≤ 0,001* 

Grupo 2 (GH) 648 (81,3%) 149 (18,7%) 797 ≤ 0,001* 
 
 

Número do dente 

    

14 96 (69,1%) 43 (30,9%) 139 ≤ 0,001** 

15 70 (72,9%) 26 (27,1%) 96  

24 103 (71,0%) 42 (29,0%) 145  

25 75 (72,8%) 28 (27,2%) 103  

34 114 (89,1%) 14 (10,9%) 128  

35 75 (87,2%) 11 (12,8%) 86  

44 105 (82,7%) 22 (17,3%) 127  

45 74 (86%) 12 (14%) 86  

Idade no momento 

da Exodontia 

    

4 anos 4 (100%) 0 4 0,85*** 

5 anos 5 (35,7%) 9 (64,3%) 14  

6 anos 13 (56,5%) 10 (43,5%) 23  

7 anos 40 (58,8%) 28 (41,2%) 68  

Total 62 (56,9%) 47 (43,1%) 109  

 

* Teste Exato de Fisher  ** Teste Qui-quadrado de Pearson ***Associação linear por linear 
 

Opacidades demarcadas foi o defeito prevalente no presente estudo, resultado que 
corrobora com outros estudos (Broadbent, Thomson, Williams (2005), Arrow (2009), Robles et 
al. (2013) e Wagner (2016) e difere dos resultados apontados por Wong et al. (2014) que relatam 
opacidade difusa como o defeito prevalente. 

Molares decíduos apresentam permeabilidade na região de furca que é decorrente de uma 
associação de fatores, dentre eles destaca-se a presença de canais acessórios (Kramer, Faraco, 
Meira (2003), que localizam-se no centro da região de bifurcação radicular e são mais presentes 
em molares decíduos superiores. (Kumar, 2015). Esta constatação pode justificar a frequência 
mais alta de DDE em pré-molares superiores. 

Na tabela 1, observa-se que os pré-molares cujos antecessores foram extraídos por 
necrose pulpar na idade de 5 anos, apresentaram frequência mais alta de DDE, talvez pelo início 
da inflamação ou infecção do tecido perirradicular coincidir com os estágios precoces da 
formação do sucessor permanente. A distância anatômica das lesões perirradiculares com o 
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sucessor permanente também tem influência sobre a gravidade da sequela, pela  possibilidade 

de invasão do folículo do pré-molar em formação. Se o dano ocorrer na fase de calcificação  ou 
de maturação, o defeito pode ocorrer na microestrutura do tecido, apresentando como 
consequência opacidades no esmalte (Cordeiro, Rocha, 2005). 

 

Conclusão 
Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte foram mais frequentes em pré-molares cujos 

antecessores foram extraídos por necrose pulpar. 
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RESUMO 

Introdução: O elemento dental pode evidenciar  manchas  ou  irregularidades  na  superfície  do  esmalte, 

assim como coloração no  tecido  dentinário,  situações  clínicas  que  podem  prejudicar  de  forma 

considerável a estética. Objetivo: Avaliar a presença de manchas brancas em escolares da faixa etária 

de 6 a 12 anos de idade. Material e Método: Participaram da pesquisa as crianças com idade entre 

6 a 12 anos, na dentição  mista.  Foi feita  busca  ativa  de manchas  brancas  em 200 crianças. Foi 

um estudo  longitudinal, prospectivo,  quantitativo, de intervenção, do  tipo ensaio clínico não aleatório. 

O tratamento consistiu na microabrasão com pedra pomes e ácido fosfórico a 37%, com auxílio de 

uma taça de borracha. Foram feitos esfregaços por 15 segundos  no  esmalte  nos  dentes  atingidos,  

cinco  minutos após, foram  feitos  novamente  os esfregaços, mas tendo-se o cuidado de lavar e 

secar no intervalo entre cada aplicação, uma vez por semana, durante 5 semanas. Resultados: 

Foram encontradas lesões brancas em esmalte nos incis ivos superiores de 5 crianças. Constatou-

se que o tratamento se mostrou completamente eficaz nos dentes de duas crianças, enquanto que 

nas outras três, as lesões ficaram mais claras, quase imperceptíveis. Conclusão: Manchas brancas 

superficiais são  removidas  facilmente,  mas manchas mais profundas podem não ser passíveis de 

remoção pela aplicação  da  técnica  da microabrasão,   devendo  o dente  ser restaurado com resina   

composta. 

Descritores :  Esmalte   Dentário,    Hipoplasia do   Esmalte,    Ameloblastos,    Fluorose    Dentária   e 

Microabrasão  do esmalte. 

 
INTRODUÇÃO 

 
As manchas brancas podem surgir em função da formação incompleta ou defeituosa  do esmalte 

durante a formação do germe dentário, denominada hipoplasia do esmalte (BONATO, 2010). Podem 

estar associadas a fatores nutricionais, consumo excessivo de bebidas ácidas que podem provocar 

erosão no esmalte dentário, à alta ingestão de flúor (fluorose),  infecções sucessivas na primeira infância 

durante a calcificação das coroas dos dentes permanentes ou representar cárie incipiente, estando o 

conteúdo mineral diminuído e a organização estrutural modificada  (QUEIROZ et  al.,2010). 

O diagnóstico é complexo, necessitando do  exame  clínico  detalhado,  verificando  a localização    

e  a  distribuição    dessas  manchas,   associando   tais   achados  com  o  histórico   do 
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paciente. A anamnese transfigura-se indispensável na busca de prováveis distúrbios, ou doenças 

sistêmicas, que  possam ter acometido  o paciente,  bem como  a ingestão  de fluoretos  e também 

as condições  familiares,   que poderiam  determinar   defeitos  (SUNDFELD  et al, 2007). 

A mancha branca está relacionada com a perda de mineral pelo esmalte que, quando 

diagnosticada  em sua  fase  inicial,  apresenta-se  parcialmente  desmineralizada,   sendo  passível 

de remineralização.  Há procedimentos que podem ser realizados  para obter a remineralização  do 

esmalte dental, dentre eles, pode-se mencionar a técnica de microabrasão do esmalte, alcançando-

se resultados esteticamente mais aceitáveis (CROLL, 1989; NAVARRO, 1995; MATOS et al.,1998; 

ELKHAZINDAR  e WELBURY,   2000). 

Este método consiste no desgaste  superficial  do  esmalte  dentário por  meio da  ação conjunta 

de um composto de pH ácido associado a partículas abrasivas, os quais promoverão a abrasão da 

superfície do esmalte. Apesar de promover o desgaste no esmalte, essa técnica atinge apenas uma 

pequena  porção se comparada com a espessura total do esmalte  (ELKHAZINDAR  e WELBURY,  

2000). 

Não causa danos ao tecido pulpar e periodontal por se tratar de uma técnica  conservadora, que 

retira apenas uma pequena porção da camada  superficial  pela  ação de agentes  abrasivos, sem a 

necessidade de brocas de desgastes e é de baixo custo (QUEIROZ et al.,2010). Clinicamente, os 

dentes submetidos à microabrasão têm apresentado uma superfície de esmalte regular,  com lisura  e 

brilho  que se acentuam  com o tempo  (SUNDFELD  et al,  2007). 

Como há relatos de crianças com histórico de traumas em dentes decíduos e infecções 

sistêmicas sucessivas na infância,  existindo  correlação  com a incidência  de defeitos  de esmalte em 

incisivos e primeiros molares permanentes, assim como, a presença de manchas brancas sugestivas  

de lesão de cárie  na fase inicial,  decidiu-se  pela execução  desta pesquisa  para avaliar a presença 

de lesões de manchas brancas em esmalte dental de escolares, executando medidas preventivas,   

curativas   e de controle. 

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: Esmalte 

Dentário,  Hipoplasia do  Esmalte,  Ameloblastos, Fluorose Dentária  e Microabrasão  do Esmalte. 

O trabalho foi submetido à PROP e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 

30611514.6.0000.5209) e os pesquisadores executaram as atividades conforme o cronograma 

individualizado  de atividades   detalhado  no projeto. 

Só participaram da pesquisa, as crianças que tiveram a idade  entre  06  a  12  anos,  na dentição 

mista, estudantes da Escola São Francisco dos Capuchinhos e Escola municipal Caio Passos, ao 

número de 200 alunos. Tratou-se de um estudo  longitudinal, prospectivo,  quantitativo,   de 

intervenção,   do tipo  ensaio  clínico   não aleatório. 

E com os exames clínicos feitos para verificar se havia presença de lesões de manchas brancas  

no esmalte  dentário  das crianças,  foi  proporcionado  o tratamento  ideal,  de acordo com a literatura  

científica,   pela técnica  de microabrasão,  que se não tratada poderá evoluir   para  uma 
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lesão de cárie com cavitação, uma vez que a estrutura do esmalte está danificada.  Foram 

constatadas, fotografadas e registradas no odontograma lesões nos  dentes  de 5  crianças. Em 

quatro deles a mancha branca foi observada nos dentes  11 e 21 (incisivos  centrais  superiores)  

e em uma  criança  somente  no dente  11. 

Foi executado o tratamento  odontológico  pela técnica  de microabrasão  com pedra pomes  

e ácido fosfórico a 37%, com auxílio de uma taça de borracha. Duas aplicações de 15 segundos  

por cada sessão, com intervalo de 5 minutos entre as duas aplicações, totalizando 5 sessões 

para cada dente, na região do esmalte acometido pela mancha branca. Foram feitos  esfregaços  

da solução preparada com ataca de borracha, mas tendo-se o cuidado de lavar e secar no 

interva lo entre  cada aplicação.  O tratamento  foi  realizado  uma  vez por semana,  totalizando   

5 semanas. 

 

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 
 

Na primeira etapa, observou-se que após os esfregaços, as manchas no esmalte dos dentes 

atingidos por ela ficaram mais opacas e mais  brancas,  não tendo uma  melhora  em seu 

aspecto. Na  segunda    semana,    antes   de  começar   a  segunda    etapa   do  tratamento,

 teve-se  a 

preocupação de observar se o aspecto tinha  melhorado, visto  que  o resultado da 

microabrasão só pode ser percebido alguns dias após. Mesmo assim não tinha uma melhora 

significativa nos dentes e assim, continuou-se o tratamento. Na terceira etapa,  como  na  

anterior,  teve-se o cuidado  de observar  antes,  se havia   uma  melhora   e ainda  assim,   

continuava   da mesma  forma 

sem melhorias   e assim,  foi  prosseguido  o tratamento. 

Na quarta etapa já foi possível observar  uma  pequena  melhora,  principalmente  nos dentes 

de uma criança, do gênero masculino, onde as manchas apresentavam-se mais claras e 

consequentemente   menos perceptíveis. 

Na quinta e última etapa, teve-se o cuidado de observar antes os dentes e constatou-se 

que houve melhora clínica em 3  crianças, mas  nas  outras  duas  houve  completa remoção  das 

manchas  brancas. 

Segue abaixo as fotos semanais de um dos dois melhores casos de pacientes 

com manchas  brancas  nos dentes  11 e 21, com completa  remoção  das manchas  

brancas. 
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O tratamento proposto mostrou-se mais eficaz em duas crianças, isso porque a técnica de 

microabrasão é mais eficaz para remoção de irregularidades  superficiais e  de  manchas intrínsecas,   

desde que localizadas   nas camadas  mais  superficiais   do esmalte  dental3,4. 

É valido ressaltar, que após a realização da técnica microabrasiva, os dentes microabrasionados 

podem adquirir uma coloração  mais escura  ou  amarelada,  devido a superfície de esmalte  

remanescente permanecer  mais delgada,  evidenciando  de forma  mais intensa o tecido dentinário, 

podendo determinar, com  isso,  uma  cor  mais amarelada aos elementos  dentais5-7. 

A melhora da estética nos dois casos, pode ser dada também em virtude da remoção da 

superfície porosa do esmalte expondo camada  mais profunda  do esmalte,  que  contém  muitos sítios 

disponíveis para remineralização. A rápida incorporação de  minerais  promove o  crescimento dos 

cristais do esmalte que resulta na diminuição dos poros e progressivamente um esmalte   liso  e 

brilhante8-10. 

Os casos em que não  foi  observado  uma  melhora  significativa,  pode ser explicado  pelo fato 

das manchas serem intrínsecas e mais  acentuadas,  onde um  maior  tempo  de trabalho  pode ser 

requerido, ou até mesmo optar por outras formas de tratamento e  assim  conseguir  uma melhoria   no 

aspecto das lesões,  como  por exemplo,  a restauração  com resina  composta11,12. 

Em relação a localização, as manchas podem estar presentes afetando um único dente ou vários 

dentes, ou em um grupo de dentes em desenvolvimento, ou podendo afetar todos  os  dentes,  porém 

a prevalência   maior  parece ser nos  incisivos  superiores3,4. 

Dois dos cinco casos tratados apresentaram manchas brancas  localizadas no terço incisa l. 

Essa  região  apresenta  uma  maior  espessura  de esmalte  e a ausência   de tecido  dentinário,   entre 

o esmalte dental vestibular e lingual, com isso o esmalte incisal  remanescente  poderá apresentar uma 

maior translucidez além de uma maior fragilidade ao desgaste e a fratura, com o passar do tempo5,7,8. 

 
CONCLUSÃO 

 
Nos casos em tratamento, o fator etiológico das lesões brancas é o  trauma,  onde  os distúrbios 

afetam irregularmente os dentes, ocorrendo assim defeito unilateral e afeta,  normalmente, a face 

vestibular dos dentes. O tratamento mostra-se  mais  eficaz  nos  dentes  de duas crianças  

possivelmente   devido  a lesão  estar localizada   mais  superficialmente  no esmalte. 

Nos três casos nos quais não é observada completa remissão da lesão branca, provavelmente 

devido as lesões estarem mais profundas, o ideal para estas situações é o tratamento restaurador 

com resina  composta. 
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RESUMO 
A erosão dental é uma condição clínica cada vez mais frequente. Existe evidência de que o  íon 
flúor (F), especialmente em altas concentrações, pode ajudar na prevenção do desenvolvimento 
da erosão. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do dentifrício com alta 
concentração de F na redução da erosão do esmalte em um modelo in vitro de ciclagem erosiva. 
Para isso, 30 blocos de esmalte, com dimensões aproximadas de 6x6x3 mm e com dureza de 
superfície determinada foram submetidos a uma ciclagem erosiva com duração de 5 dias. Os 
blocos foram imersos em refrigerante 4 vezes ao dia e tratados com as suspensões dos 
dentifrícios contendo 0, 1100 ou 5000 ppm F. Entre e após os ciclos, os blocos foram mantidos 
em saliva artificial. Ao final, a dureza de superfície foi novamente determinada e a Porcentagem 
de Perda de Dureza de Superfície (%PDS) foi calculada. Os dados obtidos foram analisados por 
ANOVA e teste de Tukey com p<0,05). A média ±DP  de 

%PDS dos blocos tratados com dentifrício contendo 0, 1100 e 5000 ppm F foi: 39,72±4,32A; 

27,86±7,91B e 9,83±1,68C respectivamente. Letras diferentes indicam diferença estatística entre 
os grupos. Os dados sugerem que o dentifrício com alta concentração de F ofereceu maior 
proteção ao esmalte dentário submetido ao desafio erosivo do que os demais  dentifrícios 
avaliados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Flúor. Erosão dentária. Esmalte dentário. 

INTRODUÇÃO 

O perfil da odontologia restauradora mudou devido ao declínio da cárie e mudanças no 
cotidiano e características da população. Portanto, patologias como a erosão dental são cada 
vez mais freqüentes. Ela consiste em perda de tecido dentário provocada pela ação de ácidos 
extrínsecos (dieta ou ambiental) ou intrínsecos (gástrico) (MAGALHÃES et al., 2014) e sua 
etiologia é multifatorial, envolvendo uma complexa interação entre fatores químicos, biológicos e 
ambientais (IONTA et al., 2013). Dentre os meios preventivos, os hábitos de higiene oral são de 
especial interesse. Nesse aspecto, a eficácia do flúor como agente de prevenção é bem 
documentada. O flúor (F) diminui a desmineralização e ativa a remineralização do esmalte (ten 
Cate & Van Duinen, 1995; Hara et al., 2003; Peris et al., 2007). Dentifrícios com alta concentração 
de flúor: 5000 ppm F (BAYSAN et al., 2001) e 3000 ppm F (TEN CATE et al., 2006) foram 
utilizados com sucesso para intervir na reversão do processo carioso, o que sugere que seu efeito 
possa ser similar em estudos envolvendo erosão dental. Portanto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito do dentifrício com alta concentração de flúor na redução da erosão do esmalte 
em um modelo in vitro de ciclagem erosiva. 

mailto:victoria.limacarvalho@hotmail.com
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METODOLOGIA 

Blocos de esmalte foram obtidos a partir de incisivos bovinos  previamente desinfetados 
em solução de formol a 10% com auxílio de discos diamantados montados em cortadeira elétrica 
e posteriormente lixados e polidos até chegarem às dimensões aproximadas de 6x6x3 mm 
(HARA et al.2003) . Então, foram submetidos a um desafio erosivo pela imersão em refrigerante 
a base de cola quatro vezes ao dia por 90 segundos cada, durante 5 dias. Após cada desafio, os 
blocos eram lavados com água destilada (5 s) Após o primeiro e último desafio erosivo, os blocos 
foram tratados com as suspensões dos dentifrícios contendo 0, 1100 e 5000 ppm F (1 parte do 
dentifrício para três de água) por 1 minuto. O refrigerante era substituído a cada desafio erosivo 
e a saliva artificial substituída diariamente. Entre e após os ciclos, os blocos eram mantidos em 
saliva artificial. Ao final da ciclagem, a dureza de superfície foi novamente medida (%PDS). Os 
dados obtidos foram avaliados quanto a sua distribuição normal e analisados por ANOVA e teste 
de Tukey. O programa SAS (versão 9; SAS Institute Inc.,Cary, NC, USA) foi utilizado para a 
realização dos testes estatísticos com o nível de significância fixado em 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo placebo apresentou a maior porcentagem de perda de dureza de superfície 
(%PDS) 39,72%. OS blocos tratados com a concentração convencional de flúor (1100 ppm F) 
apresentaram uma %PDS de 27,86 e aqueles onde o dentifrício com alta concentração de flúor 
( 5000 ppm F) foi utilizado apresentaram  a menor %PDS  9.83. (Figura 1) 

Todos os blocos testados após o desafio erosivo apresentaram perda de dureza de 
superfície e esta foi inversamente proporcional ao aumento da concentração de flúor. (Figura1) 

 

 
Figura 1. Dureza Inicial (DI), Dureza Final (DF) e Porcentagem de Perda de Dureza de Superfície (%PDS) no esmalte 

dental de acordo com os dentifrícios (Média ± DP, n = 10). * indica diferença significativa entre DI e DF em cada 

dentifrício (p < 0,001), letras diferentes indicam diferença estatística entre os dentifrícios (p < 0,001). 
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Conforme Ganss et al., 1996, quando se faz uso de fluoreto por meio de aplicações tópicas 
de vernizes, géis com soluções concentradas verifica-se uma redução da erosão em esmalte. No 
entanto, trabalhos que utilizam o dentifrício com 5000 ppm F na prevenção da erosão ainda são 
escassos o que torna este estudo relevante. 

Almejando se aproximar das condições encontradas na cavidade oral e simular o 
cotidiano, os blocos dentais foram submetidos à ciclagem utilizando refrigerante a base de cola, 
visto que esta é uma bebida reconhecidamente ácida consumida usualmente pela população 
(ASSIS et al. 2011), além disso no intervalo entre os desafios e à noite, os blocos eram imersos 
em soluções contendo saliva artificial uma vez que esta é considerada um notável fator biológico 
relacionado à proteção contra a erosão dentária (BUZALAF etal., 2012). 

 

Neste estudo comparou-se o tratamento utilizando dentifrício com alta concentração (5000 
ppm F), dentifrícios com concentração padrão (1100 ppm F), e placebo (0 ppm F) após a ciclagem 
erosiva, verificou-se que ambos dentifrícios fluoretados mostraram eficácia na redução da 
desmineralização, porém, aquele com alta concentração mostrou maior efeito protetor. Este 
resultado corrobora com aquele encontrado por Ten Cate et al. que em 2006, avaliaram 
dentifrícios com concentrações entre 0 e 3000 µg F/g e concluíram que a perda de cálcio durante 
o período de desmineralização, resultou em aproximadamente 65% de redução quando era 
utilizado o dentifrício entre 0 e 1100 µg F/g e 72%,de redução quando dentifrício em questão era 
o de 3000 µg F/g comparado ao 0 µg F/g. 

Magalhães et al em 2014, observou um efeito benéfico limitado dos dentifrícios 1100 ppm 
F convencionais quando comparados aos não fluoretados em relação a erosão dental. No tocante 
ao de 5000 ppm F observou que este reduziu significativamente a erosão no esmalte relacionado 
ao dentifrício convencional de 1100 ppm F utilizando um desenho experimental  in vitro o que 
ratifica os resultados encontrados neste estudo no qual o dentifrício de 5000 ppmF forneceu 
maior proteção contra a erosão do que de 1100 ppmF. 

CONCLUSÃO 

A análise dos dados sugere que o uso de dentifrício com alta concentração de flúor oferece 
maior proteção sobre o esmalte dentário submetido ao desafio erosivo do que o dentifrício 
convencional. 
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RESUMO 

Um dos principais fatores que contribuem para o sucesso do tratamento endodôntico é a 
manutenção da cadeia asséptica. O selamento temporário hermético da cavidade de acesso  tem 
papel fundamental nesse processo e depende do material restaurador provisório  escolhido. O 
presente estudo avaliou a eficácia do selamento marginal de cinco seladores provisórios (Bioplic, 
Coltosol, CIV, IRM, Cimpat Rosa). Foram selecionados 60 dentes pré- molares superiores hígidos 
advindos do Banco de Dentes Humanos da Universidade Estadual do Piauí. Após a confecção 
de cavidades de acesso classe I, instrumentação e impermeabilização, estes foram divididos em 
5 grupos experimentais (n=10) e 2 grupos controle positivo e negativo (n=5), respectivamente: 
Grupo I – Bioplic; Grupo II – Coltosol; Grupo III – CIV; Grupo IV- IRM; Grupo V- Cimpat Rosa; 
Grupo VI- bolinha de algodão na câmara pulpar e Grupo VII- Coltosol e impermeabilização com 
Super Bonder. 30 minutos após o preenchimento das cavidades eles foram colocados em 
solução fisiológicas e ficaram na estufa por 24 horas a 37º e então foram submetidos a ciclagem 
térmica por 125 ciclos para posteriormente suas coroas serem imersas em corante azul de 
metileno a 1% por 72 horas. As amostras foram seccionadas no sentido vestíbulo-lingual e 
penetração do corante foi avaliada Os dados foram analisados estatisticamente através do teste 
não paramétrico Kruskal-Wallis e mostraram que o Cimpat Rosa apresentou melhor 
desempenho, seguido do Coltosol e Bioplic com resultados semelhantes entre si. CIV e IRM 
apresentaram maior grau de infiltração. 

Descritores: Endodontia, Restauração Dentária Temporária, Infiltração Dentária. 

1. INTRODUÇÃO 

O tratamento endodôntico tem por finalidade modelar e promover a desinfecção do 
sistema de canais radiculares a fim de recuperar o dente comprometido em seus aspectos 
funcionais e estéticos (SALAZAR et. al., 2004). 

Um dos principais fatores que contribuem para o sucesso do tratamento endodôntico é a 
manutenção da cadeia asséptica através do selamento temporário hermético da cavidade, pois 
este impossibilita a recontaminação dos canais radiculares por meio da infiltração de 
microrganismos presentes na cavidade bucal entre as sessões do tratamento. Para a realização 
desse selamento, muitos materiais estão disponíveis, com diferentes formulações e bases, sendo 
que os mais utilizados são os cimentos à base de Óxido de Zinco e Eugenol (SOARES et. al., 
2013). 

Além da microinfiltração, outros fatores são capazes de alterar o vedamento das 
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restaurações temporárias além do desempenho do próprio material, dentre eles: procedimentos 

e técnicas impróprias, pobre adaptação do material à cavidade por desleixo ou pressa, 
manutenção de impurezas entre a cavidade e a restauração temporária, profundidade da 
cavidade e a quantidade de túbulos dentinários na superfície dentária (CHAIN, 2001). 

Muitos estudos têm se desenvolvido com diferentes metodologias para avaliar a 
capacidade de selamento marginal dos materiais temporários. Dentre os métodos principais e 
mais antigos para identificá-lo está o uso de corantes. Porém, outros métodos têm sido utilizados, 
como o uso radioisótopos, penetração bacteriana, identificação por íons, processos 
eletroquímicos, filtragem de fluidos, mensuração de fendas marginais e nanoinfiltração 
(CARVALHO et. al., 2008). 

Na maioria desses estudos é realizada termociclagem durante os experimentos, uma vez 
que as variações térmicas provocam alterações dimensionais não alcançadas se a temperatura 
for mantida constante e, além disso, faz com que o experimento ex vivo se aproxime da realidade 
in vivo da cavidade bucal (OLIVEIRA et al., 2004). 

Além da capacidade de evitar a microinfiltração e propiciar um bom selamento da interface 
dente-cimento, um bom selador provisório deve apresentar características como a baixa 
porosidade, resistência à abrasão e compressão, impermeabilidade aos fluídos bucais, 
compatibilidade biológica, mínima distorção dimensional, estética favorável e facilidade de 
manuseio. (DINIZ, et. al., 2014). 

O presente trabalho propõe-se a realizar um estudo ex vivo da eficácia seladora dos 
materiais restauradores temporários Bioplic®, Coltosol®, Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) 
convencional autopolimerizável, IRM® e Cimpat Rosa®, avaliando a microinfiltração coronária 
destes quando submetidos à termociclagem pela penetração do corante azul de metileno. 

 

2. METODOLOGIA 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI) conforme parecer número 458.538, uma vez que  para o estudo estão 
sendo utilizados tecidos humanos ex-vivo. 

60 dentes pré-molares superiores íntegros adquiridos do Banco de Dentes Humanos da 
Universidade Estadual do Piauí foram acessados com o auxílio de broca esférica diamantada 
1014HL (KG Sorensen®, Barueri, Brasil) e a forma de conveniência com broca Endo Z 
(Microdont®, São Paulo, Brasil) com o auxílio de uma turbina de alta rotação (Gnatus®, Ribeirão 
Preto, São paulo) sob refrigeração, com largura 2 milímetros (mm) nos sentidos médio-distal e 
3mm vestíbulo-lingual. 

A profundidade de cada preparo foi determinada para proporcionar 4 mm do material 
restaurador temporário. Os canais radiculares foram dilatados até um calibre correspondente ao 
instrumento endodôntico de número 30 com Limas do tipo Kerr (Dentsply®, Petrópolis, Brasil) 
utilizando Hipoclorito de Sódio a 1% (Biodinâmica®, Ibiporã, Brasil) durante a troca de cada 
instrumento. Após a limpeza da cavidade de acesso e canais radiculares, foi realizado o 
selamento dos forames apicais e impermeabilização dos dentes com a aplicação de uma camada 
de Cianoacrilato de Etila (Super Bonder®, Araçatuba, Brasil) e duas camadas de esmalte 
cosmético (Colorama®, São Paulo, Brasil) até aproximadamente 1 mm do ângulo cavo 
superficial. 

Os espécimes foram divididos aleatoriamente em cinco grupos experimentais com 10 
dentes para cada material restaurador testado e 10 dentes para o grupo controle, 5 para controle 
positivo e 5 para controle negativo: Grupo I – Bioplic® (Biodinâmica®, Ibiporã, Brasil); Grupo II – 
Coltosol® (Vigodent®, Bonsucesso, Brasil); Grupo III –  CIV convencional autopolimerizável 
Vidrion R® (SS White Artigos Dentários®, Rio de Janeiro, Brasil); Grupo IV – IRM® (Dentsply®, 
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Petrópolis, Brasil); Grupo V – Cimpat Rosa® (Septodont®,  Saint  Maur  Des  Fossés,  França).  
No  Grupo  VI  (controle  positivo)  não foi 

colocado nenhum material selador, apenas a bolinha de algodão e o cone de papel absorvente, 
já o Grupo VII (controle negativo) as amostras foram seladas com Coltosol® e impermeabilizados 
em toda sua extensão recobrindo o material selador temporário (BORDIN et al., 2007). 

Após cerca de 30 minutos do preenchimento das cavidades, os dentes foram imersos em 
solução fisiológica (Arboreto®, Juiz de Fora, Brasil) e incubados em estufa (EthikTecnology®, 
São Paulo, Brasil) a 37ºC por 24 horas e então termociclados (Biometra®, Göttingen, Alemanha), 
em 125 ciclos térmicos de 5º a 55ºC, com tempo de imersão de 15 segundos (BURGER et. al., 
1992). 

Os espécimes foram presos pela raiz em lâmina de cera (Wilson®, Rio de Janeiro, Brasil) 
para que apenas as coroas fossem imersas no corante azul de metileno a 1% à temperatura 
ambiente por 72 horas. Após o período experimental, os dentes foram lavados em água corrente 
para remover o excesso de corante e secos ao ar livre. 

As amostras foram seccionadas longitudinalmente com disco diamantado duplaface 
(KPMG®, Seabra, Brasil), observada com lupa estereomicroscópica (Diagtech®, São Paulo, 
Brasil) e fotografadas, permitindo assim a captação de imagens com ampliação de dez vezes 
que posteriormente foram analisadas através do Software Image J 1.50 o que permitiu a medição 
da infiltração da solução marcadora na interface dente-material propiciando a obtenção de 
resultados mais precisos. (MIRANDA et al., 2008; SILVEIRA et al., 2005). 

Foi mensurada a média da infiltração em mm para cada grupo por dois examinadores 
independentes e previamente calibrados os quais utilizaram escores pré-estabelecidos de 
acordo com o grau de infiltração coronária do corante azul de metileno: Escore 0: não infiltrado; 
Escore 1: infiltrado até a junção amelo-dentinária; Escore 2: infiltrado até a metade da câmara 
pulpar; Escore 3: infiltrado até mais da metade das câmara pulpar. (MARQUES et al., 2005). 

Os dados foram coletados e os resultados foram analisados estatisticamente através da 
Análise de Variância ANOVA e do teste estatístico Kruskal-Wallis através do programa SSPS® 
para Windows, versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). O nível de significância adotado foi de 
95%, ou seja, p<0,05. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise quantitativa do grau de penetração do corante mostrou que em todos os grupos 
experimentais houve infiltração marginal pela solução marcadora, sendo que os grupos I 
(Bioplic®), II (Coltosol®) e V (Cimpat Rosa®) obtiveram infiltração compatível com o escore um, 
enquanto que o grupo III (CIV convencional autopolimerizável Vidrion R®) apresentou todas as 
amostras com escore 3 assim como o grupo IV (IRM®). 

A partir das características amostrais, foi realizada uma ANOVA Kruskal-Wallis de um fator 
nos cinco grupos experimentais. Ao analisar a média dos postos, verifica-se, de acordo com a 
Tabela 1, que o grupo 5 (CIMPAT) apresenta a menor média, seguido do grupo 
2 (COLTOSOL), do grupo 1 (BIOPLIC), os grupos 3 (CIV) e 4 (IRM) apresentaram resultados 
semelhantes. Os resultados apresentaram um χ² (chi-quadrado) de 42,412 com um valor de 
probabilidade associada de 0,000, ou seja, com um p < 0,05. Portanto, conclui-se que que 
existem diferenças estatisticamente significativa quanto à infiltração marginal observada em 
cada grupo. 
Tabela 1. Distribuição dos grupos experimentais segundo soma e média dos postos 

GRUPO SOMA DOS 
POSTOS 

MÉDIA DOS POSTOS 

1 10,45 20,90 
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2 8,96 17,50 

3 40 40 

4 40 40 

5 6,99 8,10 

Nota: χ² = 42,12; gl = 4; p = 0,001 
 

A comparação entre os grupos, mostrou que houve diferença estatisticamente significativa 
(p < 0,05), entre G1 x G5; G1 x G3, G1 x G4, G2 x G5, G2 x G3, G2 x G4, G5 x G3, G5 x G4 e 
que não houve diferença entre G1 x G2 e G3 x G4. 

Os dados obtidos mostraram que nenhum dos cinco tipos de seladores provisórios 
utilizados no estudo foi capaz de impedir totalmente a microinfiltração na interface dente- 
restauração. Dentre os materiais testados o que apresentou melhor capacidade seladora foi o 
Cimpat Rosa®. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que durante o processo de presa 
desse material ocorre uma dilatação causada por sua capacidade de absorver água o que resulta 
em uma melhor adaptação marginal, possivelmente devido a presença do sulfato de cálcio na 
sua composicão. (MACEDO et. al., 2009; BITTENCOURT et. al., 2010) 

O Coltosol® apresentou bons resultados e isso se deve à mesma propriedade 
apresentada pela Cimpat®. O Bioplic® apresentou resultados ligeiramente inferiores ao 
Coltosol®, mas sem diferenças estatísticas significantes. Tal resultado é devida a mínima 
contração de polimerização que parece não influenciar no seu vedamento marginal. 
(BITTENCOURT et. al., 2010). 

Assim como relatou Couto et. al., (2010) o CIV e o IRM apresentaram os piores níveis de 
infiltração marginal dentre os materiais testados nesse estudo, uma vez que a penetração pelo 
corante atingiu toda a extensão da interface dente-restauração. 

O único grupo que apresentou escore 0, portanto, ausência de infiltração em todas as 5 
amostras foi o grupo VII- Controle Negativo (Coltosol® associado à impermeabilização com 
Super Bonder®). 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com as condições experimentais pode-se concluir que: 
Nenhum dos materiais restauradores provisórios testados foi capaz de impedir a infiltração 

marginal. 
Dos materiais analisados o que apresentou menor infiltração marginal foi o Cimpat Rosa®. 
Os restauradores provisórios Bioplic® e Coltosol® apresentaram infiltração semelhantes 

entre si e superiores a do Cimpat Rosa®. 
O CIV® e o IRM® apresentaram o pior desempenho dentre os grupos e não diferiram 

estatisticamente entre si. 
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RESUMO 
 

De acordo com a OMS o recém-nascido pré-termo (RNPT) é aquele que nasce com idade 

gestacional inferior a 37 semanas. Com interrupção do seu desenvolvimento intrauterino, a 

criança é exposta ao risco de vida, em razão do incompleto desenvolvimento de seus órgãos, 

elevando o risco de mortalidade neonatal nos  primeiros dias de vida, que está associada à 

imaturidade do funcionamento de todos os sistemas de seu organismo. O aleitamento materno 

reduz significativamente o problema da morbimortalidade infantil, fornecendo uma nutrição ideal 

ao lactante, favorecendo seu crescimento, a interação mãe-filho, possibilitando economia de 

recursos para as famílias e sociedade. Esse trabalho trata-se de um estudo transversal caso-

controle para avaliar a qualidade do aleitamento materno nos primeiros meses de recém-

nascidos prematuros e/ou de baixo peso ao nascimento atendidos por um programa odontológico 

de assistência materno-infantil de extensão da Universidade Federal do Piauí (UFPI), o 

Programa Preventivo para Gestante e Bebês (PPGB). Foram examinadas 96 crianças sendo 41 

prematuras (G1) e 55 controle (G2). Para caracterização da amostra diversos aspectos foram 

abordados como: Gênero, Tipo de parto, Peso ao nascer, Idade gestacional, Presença na UTIN, 

Estado civil, Idade e escolaridade da mãe, convivência com os pais, Renda familiar, Número de 

consultas no pré-natal, Formas de aleitamento nas primeiras 24 horas, Saúde materna. 

Concluímos que Bebes prematuros e de baixo peso ao nascer apresentam maiores dificuldades 

e mais sinais indicativos de problema no momento do aleitamento materno. 

Palavras-chave: Aleitamento materno, prematuridade, baixo peso ao nascer, recém- nascido. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma criança com nascimento prematuro sofre alteração de todo o ciclo que seria normal, 

com interrupção do seu desenvolvimento intrauterino, sendo exposta, a risco de vida, pelo 

desenvolvimento incompleto de seus órgãos, elevando o risco de mortalidade neonatal nos 

primeiros dias de vida. (Melson et al., (2002) Grave, MTQ, Sartori, Vanessa., 2012). 

 

Amamentar prematuros é, certamente, um desafio. Eles apresentam imaturidade 

fisiológica e neurológica, hipotonia muscular e hiper-reatividade aos estímulos do meio ambiente, 

mailto:vanessaportella@outlook.com
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permanecendo em alerta por períodos curtos. Consequentemente, o RNPT  não tem reflexos 

orais ou os tem incompletos, produzindo sucção ineficaz, além da falta de coordenação entre a 

deglutição e a respiração (Gorgulho FR, Pacheco STA, 2008; Andrade ISN, Guedes ZCF, 2008). 

O aleitamento materno reduz significativamente a morbimortalidade infantil, fornecendo 

uma nutrição ideal ao lactante, favorecendo seu crescimento, a interação mãe-filho, 

possibilitando economia de recursos para as famílias e sociedade, logo, o aleitamento materno 

constitui-se em importante determinante de saúde pública (Pedras CTPA et al., 2008; UNICEF, 

2009). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do aleitamento materno 

nos primeiros meses de recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso ao nascimento, 

atendidos por um programa odontológico de assistência materno-infantil. 

 

METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo transversal, onde se verificou a qualidade do aleitamento materno 

de prematuros atendidos em projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí (UFPI), o 

Programa Preventivo para Gestante e Bebês (PPGB). 

Para o cálculo da amostra, foram levantados dados das fichas e questionários de crianças 

prematuras e a termo atendidas no PPGB, no período entre agosto de 2015 e junho de 2016. 

Foram excluídas crianças em que não é possível a realização do exame, pacientes sindrômicos, 

com disfunções neurológicas e portadores de fissura lábio- palatinas. Considerou-se uma 

incidência de 10% e um erro de 5% com a precisão desejada em torno da incidência para 

possibilitar intervalo de confiança de 95%. A amostra ideal para o desenvolvimento do estudo foi 

de 96 bebês. 

O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres 

humanos contidas na resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1996) e a 

Declaração de Helsinque II (2000). Para cada criança selecionada, o pesquisador aplicou um 

questionário com a mãe da criança e em seguida foi realizado o preenchimento de observação 

da mamada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram examinadas 96 crianças sendo 41 prematuras (G1) e 55 controle (G2). Para 

caracterização da amostra diversos aspectos foram abordados como: Gênero,  Tipo 
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de parto, Peso ao nascer, Idade gestacional, Presença na UTIN, Estado civil, Idade e 

escolaridade da mãe, convivência com os pais, Renda familiar, Numero de consultas no 

pré-natal, Formas de aleitamento nas primeiras 24 horas, Saúde materna. (Tabela 1 

relatório). Foi observado que o gênero, o tipo de parto, idade da mãe, estado civil, 

escolaridade, convivência com os pais na mesma casa e renda familiar, não estiveram 

associados à prematuridade. Entretanto os parâmetros peso ao nascer, idade gestacional, 

presença na UTIN, escolaridade da mãe, consultas pré-natal, mãe teve problema de saúde 

durante a gravidez, criança mamou nas primeiras 24 horas, tipo de aleitamento  nas 

primeiras 24 horas, problema de saúde que mereça relato, tomando algum medicamento 

foram estatisticamente significantes no estudo. 

 
Tabela 1 - Distribuição (%) dos escores para avaliar a qualidade do aleitamento materno 

em recém-nascidos a termo e pre-termo. IPSPI- PPGB. Teresina - PI 
 

Sinais Favoráveis Sinais Indicativos de Problema 

Sinai
s 

Pre-
termo 
N(%) 

A termo 
N (%) 

Sinais Pre-
termo 
N(%) 

A 
termo 
N (%) Verificação da pega 

Sem sinal 5 (83,3) 1 (16,7) Sem sinal 15 (46,9) 17 (53,1) 

1 sinal 1 (100) 0 (0) 1 sinal 18 (33,3) 36 (66,7) 

2 sinais 11 (84,6) 2 (15,4) 2 sinais 8 (80) 2 (20) 

3 sinais 13 (26,5) 36 (73,5) 3 sinais 0 (0) 0 (0) 

4 sinais 11 (40,7) 16 (59,3) 4 sinais 0 (0) 0 (0) 

Frequência 
Respiratória Sem sinal 20 (71,4) 8 (28,6) Sem sinal 24 (32,9) 49 (67,1) 

1 sinal 3 (75) 1 (25) 1 sinal 2 (66,7) 1 (33,3) 

2 sinais 18 (28,1) 46 (71,9) 2 sinais 9 (81,8) 2 (18,2) 

   3 sinais 6 (66,7) 3 (33,3) 

Coloração da pele 

Sem sinal 5 (71,4) 2 (28,6) Sem sinal 41 (42,7) 55 (57,3) 

1 sinal 36(40,4) 53 (59,6) 1 sinal 0 (0) 0 (0) 

Regurgitação 

Sem sinal 13 (59,1) 9 (40,9) Sem sinal 33 (41,8) 46 (58,2) 

1 sinal 28 (37,8) 46 (62,2) 1 sinal 8 (47,1) 9 (52,9) 

Estado de vigília 

Sem sinal 29 (58) 21 (42) Sem sinal 18 (34) 35 
(66) 

1 sinal 12 (26,1) 34 (73,9) 1 sinal 23 (53,5) 20 (46,5) 

Padrão de sucção 

Sem sinal 27 (52,9) 24 (47,1) Sem sinal 19 (37,3) 32 (62,7) 

1 sinal 14 (31,1) 31 (68,9) 1 sinal 22 (48,9) 23 (51,1) 

Reflexo de busca 

Sem sinal 9 (69,2) 4 (30,8) Sem sinal 37 (41,6) 52 (58,4) 

1 sinal 32 (38,6) 51 (61,4) 1 sinal 4 (57,1) 3 (42,9) 

Duração da mamada 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 171 

Sem 

sinal 1 

sinal 

2 sinais 

15 (78,9) 

8 (50) 

18 (29,5) 

4 (21,1) 

8 (50) 

43 (70,5) 

Sem 

sinal 1 

sinal 

2 sinais 

24 (35,3) 

6 (40) 

11 (84,6) 

44 (64,7) 

9 (60) 

2 (15,4) 

Deglutição 

Sem sinal 15 (71,4) 6 (28,6) Sem 
sinal 

23 (37,7) 38 (62,3) 

1 sinal 9 (40,9) 13 (59,1) 1 sinal 18 (51,4) 17 (48,6) 

2 sinais 17 (32,1) 36 (67,9)    

Postura do bebê 

Sem sinal 24 (63,2) 14 (36,8) Sem 
sinal 

22 (34,9) 41 (65,1) 

1 sinal 17 (29,3) 41 (70,7) 1 sinal 19 (59,4) 13 (40,6) 

   2 sinais 0 (0) 1 (100) 

Postura da mãe 

Sem sinal 19 (59,4) 13 (40,6) Sem 
sinal 

17 (44,7) 21 (55,3) 

1 sinal 10 (31,2) 22 (68,8) 1 sinal 10 (31,2) 22 (68,8) 

2 sinais 12 (37,5) 20 (62,5) 2 sinais 14 (53,8) 12 (46,2) 

 

 

Nos dois grupos foram identificados sinais indicativos de problema (SIP), porém os 

bebês prematuros apresentaram uma porcentagem maior desses sinais, sendo 

estatisticamente significante para os parâmetros: verificação da pega, frequência 

respiratória, estado de vigília, padrão de sucção, reflexo de busca, duração da mamada, 

deglutição e postura do bebê. Os parâmetros que mais demonstraram relação com a 

prematuridade foram verificação da pega (80%), duração da mamada (84,6%) e frequência 

respiratória (81,8%), somente os SIP destes, enquanto nos bebês a termo, a prevalência 

foi de sinais favoráveis. 

Os resultados desta pesquisa estão embasados na literatura e mostram que 

dificuldades na pega e dificuldades respiratórias se dão porque o recém-nascido prematuro 

ainda não é capaz de coordenar a sucção, deglutição e respiração por possuir imaturidade 

desses sistemas, incluindo a do sistema estomatognático (SILVA;  TAVARES E GOMES, 

2014). Pré-termos mamam durante pouco ou muito tempo, apresentam alterações 

fisiológicas na mamada, chegando a interrompê-la, mostram sinais de retraimento ou 

adormecem no início da mamada, após as mamadas as mamas encontravam-se cheias e 

tensas e o bebê não da sinais de saciedade, e sim, de estresse (GUBERT; VIEIRA; 

OLIVEIRA; DELATORE; SANCHES, 2012). 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Os Bebes prematuros e de baixo peso ao nascer apresentam maiores dificuldades 

e mais sinais indicativos de problema no momento do aleitamento materno. Dentre eles, 

os parâmetros tais como: pega da mama, frequência respiratória, estado de vigília, padrão 

de sucção, reflexo de busca, duração da mamada, deglutição e postura do bebê, estão 

associados com a prematuridade. 
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Resumo 
 

A doença cárie ainda representa um problema a ser solucionado em vários países em 

especial em países subdesenvolvidos, nos quais a população muitas vezes não tem recursos 

para financiar o tratamento convencional. O Tratamento Restaurador Atraumática (ART) surge 

como uma alternativa de tratamento para esses casos, por ser de menor  custo.  O objetivo desse 

trabalho é avaliar a rugosidade superficial do cimento de ionômero de vidro Vitro Molar 

aumentando sua proporção pó/líquido, 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. 

Foram formados três grupos cada um com 10 corpos-de-prova ; G1, preparados com cimento 

Vitro Molar seguindo as recomendações do fabricante, G2 preparados com cimento Vitro Molar 

com proporção pó / liquido alterada com um incremento de 50% de pó a fim de aumentar a 

viscosidade do material restauradore G3 composto por amostras feitas com o cimento de 

Ionômero de Vidro Fuji IX. As amostras foram submetidas a ensaio mecânico de rugosidade 

superficial com o auxílio de um rugosímetro. Foi observado que G2 apresentou maiores valores 

de média de rugosidade em comparação com os outros grupos e não diferiu significativamente 

de G1, porém ambos diferiram significativamente do G3. O grupo do Fuji IX teve a menor média 

de rugosidade entre os três. Ainda se fazem necessários outros estudos para fundamentar a 

prática clínica do aumento da proporção pó/líquido do Vitro Molar na técnica do ART 

 
 

Introdução 
 

A doença cárie tem diminuído nas últimas décadas em países industrializados, porém ainda 

representa um problema a ser solucionado em vários países. Em países sub- industrializados a 

incidência desta doença não diminuiu significativamente e o seu tratamento, na maioria das 

vezes, não é realizado devido à falta de condições financeiras, por parte dos 
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pacientes, para o tratamento convencional, sendo a extração dentária o tratamento mais 

comumente realizado para esses casos (Frencken, 1997). 

O Tratamento Restaurador Atraumática (ART –atraumatic restorative treatment), foi 

desenvolvido por Frencken na década de 80. Essa técnica faz parte da chamada “Intervenção 

Mínima”, que visa a ampliação do tempo de vida do dente com menor operatória possível e 

visando à ampliação de acesso ao tratamento (Frencken, 2009). 

A técnica de ART foi desenvolvida preconizando-se o uso de cimentos de ionômero de vidro 

de alta viscosidade, devido a uma facilidade operatória, menor tempo de trabalho e presa mais 

rápida desse material (Amorim, 2012). No Brasil, foram lançados ionômeros de vidro para essa 

finalidade, visando contornar o problema do alto custo do material importado preconizado por 

Frencken, porém esses ionômeros apresentam-se muito fluidos, dificultando  a inserção do 

material restaurador na cavidade, além de apresentarem baixa performance e propriedades 

mecânicas pouco satisfatórias (Bonifácio et al, 2009). 

Diante disso o objetivo desse trabalho é avaliar a rugosidade superficial 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. 

 
 

Metodologia 
 

Pesquisa do tipo experimental quantitativa. Foram preparados 30 corpos-de-prova 

divididos em três grupos. A confecção dos corpos-de-prova obedeceu a normatização ISO 

(International Organization for Standardization, 4049); para isso utilizou-se uma matriz bipartida 

de teflon produzindo um corpo-de-prova de dimensões de 10mm de comprimento, 4mm de 

largura e 2mm de espessura. 

O Grupo 1 (G1), 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 por 45 segundos. O material restaurador foi 

aplicado em incremento único no interior da matriz e foi coberto com uma tira de poliéster 

(Quimidrol, Santa Catarina – Brasil) e uma placa de vidro para expulsar o excesso de material e 

planificar a superfície. Os corpos-de-prova do Grupo 2 (G2) foram confeccionados da mesma 

forma diferindo da proporção pó / liquido que foi alterada com um incremento de 50% de pó a fim 

de aumentar a viscosidade do material restaurador. O Grupo 3 (G3) é composto por amostras 

preparadas da mesma forma que o G1, mas utilizando o cimento de Ionômero de Vidro Fuji IX. 

As amostras foram armazenadas em vaselina líquida durante sete dias. Após esse período, foram 

submetidas a ensaio mecânico de rugosidade superficial com o auxílio de um rugosímetro 

(Surfcorder SE 1700; Kosaka Laboratory ltd, Kosaca, Japan). Em cada corpo-de-prova foram 

realizadas três medições em diferentes áreas da superfície. O valor de rugosidade para cada 

espécime foi obtido pelo cálculo da média aritmética simples das três leituras, dada em 
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micrômetro. 

Após a coleta, os dados foram tabulados e analisados no software estatístico SPSS® 

(Statistical Package for Social Science for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) versão 

20.0. 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. 

Os dados foram submetidos aos testes de Kolmogorov-Smirnov, Kruskal–Wallis com pós- teste 

de Man-Whitney. O nível de significância adotado foi de 95% e a análise estatística foi 

considerada significante quando p<0,05. 

 
 

Resultados e Discussão 
 

Os dados do teste de rugosidade superficial são apresentados na Tabela 1. Foi 

observado que o Grupo 2 (Vitro Molar na proporção 1/1,5) apresentou maiores valores de média 

de rugosidade em comparação com os outros grupos. Além disso, o Grupo 2 não apresentou 

diferença significativa do Grupo 1 (Vitro Molar, proporção 1/1), obtendo p =  0,760 porém ambos 

diferiram significativamente do Grupo 3 (Fuji IX), sendo p <0,05. 

Tabela1. Comparação entre as médias e desvio padrão (D.P) do teste de rugosidade superficial 

dos grupos dos cimentos ionômero de vidro. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 p* 

 
Rugosidade 

MÉDIA (DP) 

0,864(±0,719)a
 

MÉDIA (DP) 

1,153(±0,669)a
 

MÉDIA (DP) 

0,463(±0,419)b
 

 
<0,0

5 (µm) 

P* estatisticamente significativo para Teste de Kruskal–Wallis (P˂0,05). Letras minúsculas 

diferentes na mesma linha significam diferença significativa pelo pós-teste de Man-Whitney 

(P˂0,05). 

A rugosidade superficial de materiais restauradores tem várias implicações clínicas e 

alterações na topografia da superfície e na rugosidade são muitas vezes utilizados para 

determinar o desgaste de um material. O aumento da rugosidade pode ser um fator 

predisponente à colonização microbiana, o que pode aumentar o risco de doenças bucais. 

Além disso, o aumento da rugosidade da superfície pode indicar deterioração do material. 

Do ponto de vista clínico, superfícies mais ásperas predispõem dentes restaurados a 

acumularem biofilme, o que pode acarretar em cáries recorrentes, gengivite ou perda de 

inserção periodontal (Warren et al, 2002). 

A alteração da proporção pó/líquido, como usada nesse 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, não ultrapassando o tempo de espatulação 

máximo preconizado por Anusavice que seria de 45 a 60 segundos (Anusavice, 2005). 

Apesar da alteração na proporção pó/líquido para a manipulação do Vitro Molar ter 
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aumentado a média de rugosidade superficial do material, não houve diferença 

estatisticamente  significante  entre  a  proporção  recomendada  pelo  fabricante  (G1)  e a 

proporção de uma gota de líquido para uma medida e meia de pó (G2). Tendo em vista isso 

e o fato de que alguns estudos têm mostrado que o aumento da proporção pó/líquido resultou 

em aumento significativo da dureza superficial (Barbosa et al, 2014) e que aumentou também 

a média de resistência à flexão, embora não tenha sido detectada diferença estatisticamente 

significante (Barros et al, 2015) a alteração na proporção do CIV usado no ART sugere uma 

mudança positiva no material. 

É importante ressaltar que o processo de formação do biofilme dental, mesmo após a 

higiene bucal, é inevitável. A colonização por microrganismos sobre superfícies dentais 

hígidas ou restauradas não representa clinicamente o desenvolvimento da doença cárie, uma 

vez que sua etiologia é multifatorial. Cabe ao profissional fazer o acompanhamento do seu 

paciente, monitorando a eficácia da remoção de biofilme e a qualidade das restaurações 

dentro do ART. 

 
 

Conclusão 
 

O aumento da proporção pó/ líquido não apresentou diferença estatisticamente 

significante em relação à proporção recomendada pelo fabricante. Houve diferença 

estatisticamente significante entre a rugosidade dos dois grupos do Vitro Molar em 

comparação com o grupo do Fuji IX, tendo esse a menor média de rugosidade entre os três. 

Ainda se fazem necessários outros estudos para fundamentar a prática clínica do aumento 

da proporção pó/líquido do Vitro Molar na técnica do ART visto que outras propriedades 

também devem ser avaliadas como: tração diametral, resistência à tração e resistência de 

união à dentina. 

 
 
 

 
Palavras-chave: ART, Cimento de Ionômero de Vidro, Rugosidade. 
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RESUMO 
O silicone por adição é um material de moldagem de grande uso na odontologia em decorrência 
das suas excelentes propriedades físico-químicas, entretanto, tais propriedades podem ser 
influenciadas pelo uso de luvas de látex. Para que seja mantido os princípios de biossegurança 
pelo cirurgião-dentista e equipe auxiliar, torna-se importante estudar a interação entre outros tipos 
de luva com o silicone por adição. Desta forma, este estudo piloto objetivou avaliar a influência 
de diferentes tipos de luva no tempo de presa do silicone por adição. A pasta densa do silicone 
por adição foi manipulada por três diferentes tipos de luva (látex vinil e nitrílica) e também sem 
luvas (controle), em seguida foi moldada uma matriz metálica e após o tempo de presa 
estabelecido pelo fabricante, o molde foi submetido à compressão por um dispositivo de ponta 
romba em uma máquina de ensaio mecânico para verificar se o silicone foi marcado em sua 
superfície após o tempo de presa. Os resultados foram verificados por dois observadores e 
mostraram que após o tempo de presa, o molde de silicone manipulado com luva de látex não 
tomou presa, mesmo com o teste de compressão realizado em até 10 minutos após o tempo 
estabelecido. Os moldes obtidos com a  manipulação do silicone sem luvas, bem como com luvas 
de vinil e nitrílica obtiveram a presa após o tempo determinado pelo fabricante. Desta forma, 
concluímos que as luvas de vinil e nitrílica não interferiram no tempo de presa do silicone por 
adição testado. 
Palavras-chave: Elastômeros de Silicone; Luvas; Biossegurança. 

 
INTRODUÇÃO 

O sucesso de próteses e restaurações indiretas está relacionado à qualidade da 
moldagem. O polivinilsiloxano, mais conhecido como silicone por adição, é um material de 
moldagem bastante utilizado por apresentar boas características, tais como, precisão, 
estabilidade dimensional e valores mínimos de deformação permanente (FARIA et al., 2008; 
PEREIRA et al., 2010). Segundo Pereira et al. (2010), o silicone por adição apresentou boas 
propriedades físico-mecânicas em relação ao poliéter, mercaptana e silicone de condensação. 

A fidelidade da moldagem com o silicone por adição depende, dentre outros fatores,  da 
técnica de moldagem utilizada, entretanto, o uso de luva látex durante a manipulação do silicone 
por adição pode ocasionar a contaminação do catalisador do polivinilsiloxano com o 
ditiocarbamato, presente nas luvas de látex, durante a reação de presa e inibí-la (NOONAN et 

al., 1986; KAHN et al., 1989; CAUSTON et al., 1993; PEREGRINA et al., 2003; KIMOTO  et al., 
2005; RAVIKUMAR, SANGUR, 2012; RATHEE et al., 2014). 

Os cirurgiões-dentistas estão sujeitos à contaminação devido o contato constante com os 
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fluidos orais, e o uso da luva é um dos métodos mais simples de prevenção e de controle de 

doenças (SU et al., 2012; MUTTERS et al., 2014). Segundo Mylon et al. (2014) as luvas de látex 
são preferência na prática clínica devido ao conforto e a facilidade na  colocação. Causton et al. 
(1993), citaram em seu estudo vários métodos de confecção de luvas e  relaciona a sua 
composição química e estrutural com a inibição de presa do silicone por adição. A concentração 
de ditiocarbamato variou de luva para luva causando mais ou menos alteração na presa. 

De acordo com Hamalian et al. (2011), o enxofre ou produtos a base de enxofre, como o 
ditiocarbamato, contaminam o catalisador ácido cloroplatinico e causa imprecisões no material 
levando a distorção. O contato pode acontecer de maneira direta, quando a luva de látex entra 
em contato com o silicone durante a manipulação ou de maneira indireta, quando o silicone 
entra em contato com os dentes que anteriormente foram tocados pela luva (REITZ, CLARK, 
1988; KAHN, DONOVAM, 1989; CHEE et al., 1991). DONOVAM et al. (2004) 
recomendam que o contato da luva com os dentes e com os tecidos periodontais durante o 
procedimento clinico seja evitado. 

Tendo em vista a necessidade do uso de luvas durante a prática clínica e do seu efeito 
indesejável sobre o silicone de adição, fica evidente a necessidade de estudar o efeito de novos 
tipos de luvas sobre o polivinilsiloxano a fim de evitar alterações no material de moldagem. 
Desta forma, este estudo objetivou-se avaliar a influência de luvas de látex, vinil e nitrílica no 
tempo de presa do silicone por adição. 

 
METODOLOGIA 

Para avaliar a influência das luvas no tempo de presa do silicone por adição, foram 
utilizados três tipos de luvas (látex, vinil e nitrílica) e uma pasta densa de silicone de adição 
(Tabela 1). 

 
  Tabela 1. Materiais usados no estudo e respectivos fabricantes.  

Materiais usados no estudo Fabricante 

Luvas de vinil Danny, Guarulhos, SP, Brasil 

 

Adsil soft puttyTM Coltene Vigodent, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

 

As pastas base e catalisadora foram dispensadas e manipuladas de acordo com as 
recomendações do fabricante, considerando a proporção entre as pastas, o tempo de 
manipulação (30 segundos), o tempo de trabalho (2 minutos) e o tempo de espera na boca (3 
minutos). 

Inicialmente o silicone foi manipulado com as mãos limpas e secas (L0) até obter uma 
mistura homogênea, posteriormente o material foi manipulado com luvas de látex (L1), de vinil 
(L2) e nitrílica (L3). Para cada tipo de luva, o material foi manipulado três vezes, cada 
manipulação foi realizada com um novo par de luvas, e a cada troca de tipo de luva, as mãos 
do operador foram lavadas com água e sabão líquido neutro. 

Após a manipulação, o material foi inserido em uma moldeira confeccionada  de acordo 
com as dimensões da matriz que foi moldada e imediatamente levada à estufa com a 
temperatura de 37ºC até completar o tempo de espera na boca determinado pelo fabricante do 
silicone. Em seguida, a moldeira com o material de moldagem foi removido da matriz e levado 
imediatamente para a máquina de ensaio mecânico (EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasil) 

Luvas nitrílica Sensiflex flex Danny, Guarulhos, SP, Brasil 

Luvas de látex Satari® Siam Sempermed, Hatayai Songkhla, 
Tailândia 
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(Figura 1) para ser realizado o ensaio de compressão por meio de um dispositivo de 

ponta romba (Figura 2) que foi deslocado de encontro ao silicone com uma velocidade de 
5mm/min até atingir uma pressão de 0,5kgf(1). 

 

 

Figura 1. Ensaio de compressão 
através da máquina de  ensaio 
mecânico EMIC. 

Figura 2. Dispositivo de ponta 
romba utilizado no ensaio de 
compressão. 

 

A presa do silicone foi avaliada por dois observadores (A1 e A2) que indicaram se  após 
o ensaio de compressão houve ou não impressão deixada pela ponta do instrumento na 
superfície do material, assim, esta variável nominal foi quantificada em “sim” ou “não”. 

Os resultados foram catalogados em uma planilha do software Microsoft Office  Excel® 

2010 e posteriormente analisados por meio de estatística descritiva. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos foram concordantes por ambos os avaliadores quando o silicone 

foi manipulado pelos diferentes tipos de luva (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Presa do silicone por adição ao ser manipulado pelos diferentes tipos de luva. 

Luvas Manipulação 1 Manipulação 
2 

Manipulação 3 

 A1 / A2 A1 / A2 A1 / A2 

L0 não / não não / não não / 
não L1 sim / sim sim / sim sim / 
sim 

L2 não / não não / não não / 
não L3 não / não não / não não / 
não  
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*“não” – sem interferência no tempo de presa; “sim” – com interferência no tempo de presa. 
 

 
A interferência no tempo de presa quando o silicone foi manipulado por luvas de 
látex,bem como a não influência do tempo de presa ao ser manipulado por luvas de vinil 
encontrados no nosso trabalho concordaram com os achados de Peregrina et al. (2003), 
Rodrigues Filho et al. (2003) e Ravikumar e Sangur (2012). As luvas nitrílicas não 
influenciaram no tempo de presa do silicone de adição testado. Não foi encontrado 
relatos na literatura pesquisada trabalhos sobre a interferência deste tipo de luva sobre 
os silicones. 

Testar as luvas de diferentes materiais e fabricantes disponíveis sobre os silicones por 
adição de diferentes marcas, torna-se importante em decorrência das diferentes concentrações 
de ditiocarbamato nas luvas de látex produzidas por empresas distintas, bem como possíveis 
interações entre o polivinilsiloxano e os componentes dos diferentes tipos de luva  (CAUSTON et 
al., 1993). 

Nosso trabalho desenvolveu uma metodologia específica que permite a execução de 
pesquisas posteriores utilizando um maior arsenal de luvas e silicones por adição, além de 
mostrar resultados favoráveis sobre a manipulação do silicone com luvas nitrílicas, não 
mencionado anteriormente na literatura científica. 

 
CONCLUSÃO 

Com este estudo piloto, concluímos que as luvas de vinil e nitrílicas testadas não 
influenciaram no tempo de presa do silicone por adição (Adsil). 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CAUSTON E, BURKE FJT, WILSON NHF. Implications of the presence of dithiocarbamate in 
latex gloves . Dent Mater . 1993; 9:209-213. 
CHEE WWL, DONOVAN TE, KAHN RL. Indirect inhibition of polymerization of a poly (vinyl 
siloxane) impression material: a case report. Quint Int 1991;22:133. 
FARIA ACL, RODRIGUES RCS, MACEDO AP, MATTOS MGC, RIBEIRO RF.  Accuracy 
of stone casts obtained by different impression materials. Braz Oral Res. 2008;22(4):293-8. 
HAMALIAN TA, NASR E, CHIDIAC JJ. Impression materials in fixed prosthodontics: influence of 
choice on clinical procedure. J Prosthodont. 2011;20(2):153-60. 
KAHN RL, DONOVAN TE, CHEE WW. Interaction of gloves and rubber dam with a poly (vinyl 
Siloxane) impression material: A screening test. Int J Prosthodont 1989;2:342-6. 
KAHN RL, DONOVAN TE. A pilot study of polymerization inhibition of poly (vinyl siloxane) 
materials by latex gloves. Int J Prosthodont 1989;2:128. 
KIMOTO K, TANAKA K, TOYODA M, OCHIAI KT. Indirect latex glove contamination and its 
inhibitory effect on vinyl polysiloxane polymerization. J Prosthet Dent 2005;93:433-8. MYLON P, 
LEWIS R, CARRÉ MJ, MARTIN N, BROWN S. Study of clinicians’ views on medical gloves and 
their effect on manual performance. American Journal of Infection Control. 2014; 42:48-54. 
MUTTERS NT; HÄGELE U; HAGENFELD D; HELLWIG E; FRANK U. Compliance  with 
infection control practices in an university hospital dental clinic GMS Hygiene and Infection Control 
2014, Vol. 9(3). 
NOONAN JE, GOLDFOGEL MH, LAMBERT RL. Inhibited set of the surface of addition silicones 
in contact with rubber dam. Oper Dent. 1986;10:46-8. 
PEREGRINA A, LAND MF, FEIL P, PRICE C. Effect of two types of latex gloves and surfactants 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 182 

on polymerization inhibition of three polyvinylsiloxane impression materials. J Prosthet Dent 
2003;90:289-92. 
PEREIRA  JR,   MURATA  KY,   VALLE   AL,   GHIZONI  JS,   SHIRATORI  FK.   Linear 
dimensional changes in plaster die models using different elastomeric materials. Braz Oral Res. 
2010;24(3):336-41. 

RATHEE S, ESWARAN B, ESWARAN MA, PRABHU R, GEETHA KR,  KRISHNA   GP, 
JAGADESHWARI. A comparison of dimensional accuracy of addition silicone of diferente 
consistencies with two diferente spacer designs – in-vitro study. Journal of Clinical and Diagnostic 
Research 2014; 8(7):ZC38-ZC41. 
RAVIKUMAR CM, SANGUR R. Effect of five brands of latex gloves on the setting time of polyvinyl 
siloxane putty impression materials. Indian J Dent Res. 2012; 23(2):209-12. 
REITZ CD, CLARK NP. The setting of vinyl-polysiloxane and condensation silicone putties when 
mixed with gloved hands. J Am Dent Assoc 1988; 116:371. 
RODRIGUES   FILHO   LE, MUENCH   A, FRANCCI   C, LUEBKE   AK, TRAINA    AA. 
The influence of handling on  the elasticity of addition silicone putties.  Pesqui   Odontol Bras. 
2003; 17(3):254-60. 
SU J, DENG XH, SUN Z. A 10-year survey of compliance with recommended procedures for 
infection control by dentists in Beijing. International Dental Journal. 2012; 62: 148–153. 
TERRY E, DONOVAN TE, WINSTON WL, CHEE BDS. A review of contemporary impression 
materials and techniques. Dent Clin N Am.2004; 48:445–470. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 183 

TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE MOLARES DECÍDUOS COM NECROSE 

PULPAR E ROMPIMENTO DA CRIPTA ÓSSEA DO PERMANENTE - 

REPERCUSSÕES NOS SUCESSORES 

 
 
Marcondes Cavalcante Santana Neto1,2 (Aluno de graduação, Universidade Federal do Piauí); 

Ana Victória Lopes Bandeira1,3 (Aluna de graduação, Universidade Federal do Piauí); Heloísa 

Clara Santos Sousa1,4 (Aluna de pós-graduação Universidade Federal do Piauí); Lúcia de Fátima 

Almeida de Deus Moura1,5 (Professora Doutora, Universidade Federal do Piauí); Marina de Deus 

Moura de Lima1,6  (Professora Doutora, Universidade Federal do Piauí) 
 

1Centro de Ciências da Saúde – CCS; Departamento de Patologia e Clínica Odontológica – 

DPCO 
2 marcondes_csn@hotmail.com 
3anavictorialopes@gmail.com 
4heloisaclaraa@gmail.com 
5mouraiso@uol.com 
6mdmlima@gmail.com 

 
 

 
RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi verificar se tratamento endodôntico de molares decíduos necrosados 

e que apresentaram rompimento da cripta óssea do folículo do dente permanente está associado 

a alterações dentárias nos sucessores permanentes. Este estudo observacional transversal foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI (parecer nº 1035345). A população do 

estudo foi composta por pacientes da clínica odontológica infantil da UFPI, selecionados por meio 

da revisão dos prontuários; com histórico de lesão periapical visível radiograficamente, 

submetidos à terapia pulpar em molares decíduos inferiores. As análises radiográficas foram 

realizadas por especialista em radiologia calibrado (kappa=0,89). Os exames clínicos dentários 

foram realizados por única examinadora previamente calibrada (kappa=0,904). Realizou-se 

análise descritiva dos dados, Teste Exato de Fisher e Teste Z Assintótico, considerando-se 

p<0,05 significativo. Foram avaliados 26 indivíduos, com predomínio do sexo masculino (65,4%) 

e idade média de 11,73 (±2,1) anos. Dos 35 dentes examinados, 13 exibiram rompimento da 

cripta óssea e 22 não. A proporção de dentes sem alteração foi maior em ambos os grupos, 

porém apenas em dentes com rompimento essa proporção foi significativamente maior (p<0,05). 

A idade menor que 6 anos no momento da terapia pulpar foi associada à presença de alterações 

(p=0,019). Concluiu-se que não houve associação entre rompimento da cripta óssea do folículo 

e alterações no dente sucessor. 

 

Palavras-chave: anormalidades dentárias, pulpectomia, dente decíduo, dente permanente 
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INTRODUÇÃO 
 

Infecções pulpares em dentes decíduos, que atingem os tecidos perirradiculares, podem 

provocar alterações na odontogênese do germe dentário sucessor em desenvolvimento, 

causando modificações irreversíveis em sua estrutura (KALRA, et al., 2000; CORDEIRO e 

ROCHA, 2005). As alterações mais frequentes incluem hipoplasias, hipomineralizações, 

anormalidades morfológicas ou desvios de erupção (MCDONNELL; LIVERSIDGE; KINIRONS; 

2004). 

 

O tratamento endodôntico é o procedimento de escolha para a preservação de dentes 

decíduos necrosados (FUCKS, et al., 2002). As vantagens dessa abordagem incluem a 

manutenção ou restauração das funções mastigatórias, dos tecidos perirradiculares e do  espaço 

para erupção do sucessor permanente (FUCKS, et al., 2002; MOSKOVITZ, et al., 2010). Porém, 

nos casos em que a lesão periapical ocasiona rompimento da cripta óssea do sucessor 

permanente, a exodontia do antecessor decíduo tem sido indicada (RODD, et al., 2006; AAPD, 

2009). Contudo, há carência de evidências científicas que embasem essa conduta. 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se tratamento endodôntico de molares decíduos 

necrosados e que apresentaram rompimento da cripta óssea do folículo do dente permanente 

está associado a alterações dentárias nos sucessores permanentes. 

 

METODOLOGIA 
 

Este estudo observacional transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) (Parecer nº 1035345). A população foi constituída por 

pacientes, com idade superior a 8 anos, da clínica odontológica infantil da UFPI, que 

apresentavam histórico de molares decíduos inferiores com lesão periapical detectável 

radiograficamente, sendo o tratamento endodôntico a intervenção realizada. 

 
Dentes cuja radiografia inicial não permitiu a visualização do germe do dente permanente 

sucessor foram excluídos da análise. Todas as análises radiográficas foram realizadas por 

professor de radiologia odontológica previamente calibrado (índice kappa = 0,89). Foram 

considerados não-elegíveis pacientes que estivessem em tratamento ortodôntico fixo. Dentes 

sucessores permanentes que não se encontravam totalmente erupcionados, que apresentavam 

lesões cariosas, restaurações extensas ou fluorose em graus moderado e severo foram 

excluídos. 

 
Dois grupos foram determinados: O Grupo 1 (Caso), composto por pré-molares sucessores 

em que foi observado, na radiografia inicial, molares decíduos com lesão  periapical com 

rompimento da cripta óssea do germe do permanente; e Grupo 2 (Controle), composto por pré-

molares sucessores, cujos predecessores exibiram lesão periapical, porém o rompimento da 

cripta óssea não foi observado. Foram aplicados aos responsáveis questionários 

sociodemográficos e de hábitos relacionados à saúde bucal dos pacientes. Os exames  clínicos  
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dentários  foram  realizados  por  única  examinadora  previamente calibrada 

(índice kappa 0,904), que desconhecia a qual grupo pertenciam os pacientes. Os exames foram 

conduzidos em consultório odontológico convencional, sob iluminação direta de refletor e com 

dentes limpos e secos. Foram utilizados espelho bucal plano e sonda exploradora de número 5 

(Golgran, São Paulo-SP). Os dentes sucessores permanentes foram avaliados quanto à 

presença de alterações de forma, número, desenvolvimento e erupção. Todas as informações 

coletadas foram anotadas em ficha clínica desenvolvida para  este estudo. 

 
Os dados foram digitalizados e analisados no programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS®, versão 20.0, para Windows, SPSS Inc., USA) e Microsoft Office Excel (versão 

15.0, para Windows, USA). Foi realizada análise descritiva dos dados, Teste Exato de Fisher e 

Teste Z Assintótico com intervalo de confiança, considerando-se p<0,05 significativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram incluídos na pesquisa 26 indivíduos, com predomínio do sexo masculino (65,4%) e 

idade média de 11,73 (±2,1) anos. Foram analisados 35 dentes, dos quais em 13 radiografias 

dos predecessores foi observado rompimento da cripta óssea (Grupo 1) e em 22, não foi 

observado rompimento do folículo (Grupo 2). Neste estudo, alterações estiveram presentes  em 

11 (31,4%) dentes sucessores aos decíduos tratados endodonticamente, sendo três do  grupo 

caso e oito do grupo controle. 

 

As alterações encontradas mais comuns foram giroversão (14,3%) e hipocalcificações 

demarcadas (11,3%). A proporção de dentes sem alteração foi maior em ambos os grupos, 

porém, apenas em dentes com rompimento essa proporção foi significativamente maior (p<0,05). 

Observou-se que idade menor que 6 anos no momento da terapia pulpar foi associada a presença 

de alterações (p=0,019). 

 

A inflamação decorrente da necrose pulpar do dente decíduo pode causar sequelas ao 

germe do dente permanente em desenvolvimento devido à proximidade entre ambos 

(ANDREASEN e RIIS, 1978; KALRA, et al., 2000; BROADBENT, et al., 2005). A literatura 

tem indicado exodontia nos casos em que o processo infeccioso leva ao rompimento da cripta 

óssea do sucessor permanente (RODD, et al., 2006; AAPD, 2009), pois acredita-se que o 

rompimento do folículo do dente permanente aumenta as chances de ocorrerem alterações. 

 

Neste estudo alterações estiveram presentes no dente sucessor, contudo, não foram 

associadas ao rompimento da cripta óssea do folículo (p<0,05). Entretanto, relacionou-se 

significantemente a idade no momento do tratamento endodôntico ao aparecimento de alterações 

dentárias no sucessor permanente, o que contradiz os resultados encontrados por Moskovitz et 

al. (2010). Quanto mais jovem o paciente, maior o risco de ocorrência de alterações no germe 

permanente, visto seu estágio de desenvolvimento ainda prematuro (BROADBENT, et al., 2005; 

TANNURE et al., 2011). 
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Os defeitos de desenvolvimento de esmalte do dente sucessor parecem resultar da infecção 

existente antes da pulpectomia e não do procedimento em si (COLL e SADRIAN, 1996). Tal fato 

corrobora o estudo atual, visto que, se a pulpectomia predispusesse ao desenvolvimento de 

defeitos de esmalte, os 22 controles deveriam apresentar menos defeitos quando comparados 

ao grupo caso. Valderhaug (1974) encontrou uma taxa de 10% de giroversão em pré-molares 

sucessores de dentes decíduos com abcesso. Neste estudo, essa taxa foi de 14,3% para os 

sucessores permanentes aos decíduos tratados endodonticamente. A rotação de dentes 

permanentes pode ser causada pela pressão exercida pelo tecido  inflamatório entre o germe do 

dente permanente e o dente decíduo, que pode levar a  alterações na posição de erupção do 

dente sucessor (ANDREASEN e RIIS, 1978). 

 

CONCLUSÃO 
 

A presença de lesão periapical em dentes decíduos submetidos a tratamento endodôntico, 

com rompimento da cripta óssea do folículo não se mostra associada à presença de alterações 

dentárias nos sucessores permanentes. 
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RESUMO 
 

A importância em se conhecer a compatibilidade biológica dos cimentos obturadores deve- 

se ao fato de que, se esses cimentos forem demasiadamente irritantes aos tecidos da região 

periapical, causarem inflamação de maior porte ou promover necrose tecidual de maior extensão 

nesta área, todo o tratamento endodôntico será prejudicado e, como consequência, a capacidade 

de reparação da região periapical sofrerá interferências significativas. (NASSRI, 2003). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a biocompatibilidade dos cimentos endodônticos 

AH Plus, Endomethasone e Sealapex através de implantes subcutâneos em animais, para saber 

qual deles apresenta mais biocompatibilidade. 

Os resultados foram obtidos a partir da análise qualitativa (morfológica) e quantitativa 

(morfométrica) dos tecidos, levando-se em consideração os seguintes eventos histopatológicos: 

infiltrado inflamatório agudo e crônico, celularidade, vascularização, proliferação conjuntiva e 

atividade macrofágica quando a cápsula conjuntiva estiver presente. 

A partir da análise dos resultados apresentados conclui-se que o cimento endodôntico que 

apresentou melhor comportamento biológico foi o AH Plus, seguido do Sealapex e depois do 

Endomethasone N. 

 

Palavras-chave: Teste de materiais, Biocompatibilidade, Inflamação  

INTRODUÇÃO 
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Uma das principais preocupações do tratamento endodôntico em dentes com canais 

contaminados é promover a completa limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares, 

uma vez que a presença de microrganismos representa um dos fatores responsáveis pela 

instalação e manutenção das patologias periapicais. Por isso, o êxito do tratamento depende de 

fatores técnicos, que proporcionem um bom preparo e uma correta obturação do sistema de 

canais radiculares, e fatores biológicos com a utilização de substâncias químicas com potencial 

antimicrobiano e biocompatíveis (NETO, 2008). 

Além da capacidade de selamento, é de extrema importância que o cimento 

endodôntico a ser empregado na obturação do sistema de canais radiculares seja biocompatível. 

A biocompatibilidade é definida como a capacidade de um material em extrair uma resposta 

biológica apropriada quando aplicado em um corpo em contato com tecidos. O fato de um material 

ser biocompatível ou não, depende da função física que se solicita do material e de qual resposta 

biológica necessita-se dele (CRAIG;PÓWERS, 2004). 

A importância em se conhecer a compatibilidade biológica dos cimentos obturadores 

deve-se ao fato de que, se esses cimentos forem demasiadamente irritantes aos tecidos da 

região periapical, causarem inflamação de maior porte ou promover necrose tecidual de maior 

extensão nesta área, todo o tratamento endodôntico será prejudicado e, como consequência, a 

capacidade de reparação da região periapical sofrerá interferências significativas. (NASSRI, 

2003). Wenger, et al. (1978) consideram óbvia a preferência por substâncias obturadoras que 

estimulem as menores reações inflamatórias. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a biocompatibilidade dos cimentos 

endodônticos AH Plus, Endomethasone e Sealapex através de implantes subcutâneos em 

animais, para que dessa forma possamos saber qual deles é o mais biocompatível. 

 

METODOLOGIA 

 
Inicialmente este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa em animais da 

Universidade Federal do Piauí. Tratou-se de um estudo experimental qualitativo do tipo analítico 

e descritivo, onde analisa-se a resposta inflamatória do tecido conjuntivo subcutâneo de ratos. 

Os resultados foram obtidos a partir da análise qualitativa (morfológica) e quantitativa 

(morfométrica) dos tecidos, levando-se em consideração os seguintes eventos    histopatológicos: 

infiltrado inflamatório agudo e crônico, celularidade, vascularização, proliferação conjuntiva e 

atividade macrofágica quando a cápsula conjuntiva estiver presente. 
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De acordo com as respostas teciduais provocadas pelos cimentos endodônticos, foram 

realizadas as análises microscópicas das amostras comparando-as entre si. Foram avaliados, 

por meio de análise histopatológica descritiva diferentes eventos microscópicos, tais como: tipo 

de infiltrado inflamatório (células polimorfonucleares e/ou células mononucleares), 

vascularização (através da presença e forma de apresentação dos vasos sanguíneos), atividade 

macrofágica e reparação tecidual (neoformação conjuntivo-vascular). 

Tubos de polietileno foram preenchidos com os cimentos endodônticos em estudo, com 

auxílio de uma espátula de manipulação número 24. Para a realização dos testes de 

biocompatibilidade, foram selecionados quarenta e cinco ratos (Rattusnovergicus, Albinus, 

holtzman) machos, adultos jovens, com peso corporal variando entre 200 e 250g. Os animais foram 

anestesiados e implantou-se no tecido conjuntivo subcutâneo do rato o tubo de polietileno 

preenchido com os cimentos endodônticos com o auxílio de uma pinça porta agulha e uma pinça 

de Adson. Após o implante, foi realizada a sutura adequada com fio de nylon 4.0 (Procare®). 

Após o procedimento cirúrgico os animais foram mantidos em gaiolas unitárias, em boas 

condições de higiene e alimentação com dieta padrão do biotério, ração (Labina® – Purina) e água 

ad libidum. 

Nos 7, 15 e 30 dias pós-cirúrgicos, respectivamente 15 animais serão anestesiados com 

injeção intraperitoneal do anestésico “Tiopental Sódico” na base de 100mg/Kg, para o 

procedimento de eutanásia dos animais. As peças implantadas serão removidas, com o cuidado 

de remover uma margem de segurança suficiente de aproximadamente 20mm em torno do tubo. 

As peças foram colocadas em recipiente contendo solução de formol tamponado à 10%. 

Após fixação em solução de formol tamponado a 10%, as peças serão incluídas em parafina. Os 

cortes microscópicos serão feitos no sentido longitudinal do tubo de polietileno com 5µm de 

espessura e corados pelo método de Hematoxilina/Eosina. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Conforme os eventos histopatológicos registrados, referente ao infiltrado inflamatório 

mononuclear, no período de 7 dias o grupo do cimento Endomethasone N, foi o que apresentou 

maior concentração deste infiltrado, ou seja, maior presença de células inflamatórias se 

comparado ao cimento AH Plus e Sealapex. 

Com relação ao infiltrado inflamatório polimorfonuclear no período de 7 dias, o mesmo 
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apresentou-se mais intenso no AH Plus e Sealapex o que é aceitável, já que faz parte do processo 

normal de resposta do organismo diante da realização de um procedimento cirúrgico. Segundo 

Costa, 1997 a resposta inflamatória no período de 7 dias pode estar exarcebada devido o 

procedimento cirúrgico de implantação dos tubos. 

Entretanto quando se avalia a formação de tecido de granulação (indicador de cicatrização, 

decorrente da proliferação de fibroblastos e células endoteliais vasculares) neste período o 

cimento que apresentou maior formação deste tecido foi o AH Plus. 

No Período de 15 dias o infiltrado inflamatório mononuclear esteve mais presente na 

amostra do Endomethasone N e o infiltrado polimorfonuclear neste mesmo período foi mais leve 

no Sealapex, o que significa que houve redução do processo inflamatório agudo, logo neste 

aspecto o Sealapex foi melhor. Entretanto ao avaliar a neoformação do tecido de granulação a 

amostra do AH Plus, apresentava com neoformação mais evidente, logo melhor se comparado 

ao Sealapex. 

Com 30 dias, o AH Plus não apresentou infiltrado inflamatório mononuclear enquanto que 

na amostra de Endomethasone N este infiltrado ainda se mostrava evidente. Em relação ao 

infiltrado polimorfonuclear a amostra do AH Plus foi a que se melhor comportou, com ausência 

de lesão (células inflamatórias) em 60% dos animais o que deixa ainda mais evidente sua 

biocompatibilidade com os tecidos. 

 

CONCLUSÃO 
 
 

A partir da análise dos resultados apresentados conclui-se que o cimento 

endodôntico que apresentou melhor comportamento biológico foi o AH Plus, seguido do Sealapex 

e depois do Endomethasone N. 
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RESUMO 

A contração de polimerização da resina composta pode resultar na ruptura da interface dente- 
restauração levando a uma série de consequências clínicas que colocam em risco a longevidade 
da restauração. O presente trabalho objetivou avaliar a microinfiltração marginal em restaurações 
com três diferentes resinas compostas. Foram utilizados 30 pré-molares, nos quais se 
confeccionaram cavidades classes V. As amostras foram divididas em três grupos: G1-
microparticulada, G2-microhíbrida, G3-nanohíbrida. Realizadas as restaurações, as amostras 
foram submetidas à termociclagem por 250 ciclos. Os dentes foram impermeabilizados e 
colocados em solução de azul-de-metileno a 1%, por 24 horas. As amostras foram seccionadas 
no sentido vestibulolingual e a avaliação da penetração do  corante foi feita com auxílio de lupa 
estereoscópica, com base nos escores: Grau 0: ausência de infiltração; Grau 1: infiltração do 
corante até um terço da parede cincundante; Grau 2: até dois terços da parede circundante; Grau 
3: em até três terços da parede circundante, atingindo ou não a parede de fundo. Os achados da 
infiltração foram avaliados estatisticamente através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
As médias dos postos foram G1 = 38.33, G2 = 26.10, G3 = 23.21. A avaliação quantitativa do 
grau de penetração do corante evidenciou que todos os grupos sofreram infiltração marginal, 
porém em graus variados, sendo que a resina composta nanohíbrida apresentou os menores 
valores de infiltração marginal, e a microparticulada comportou os maiores valores. E que o grupo 
da resina composta microhíbrida e o da nanohíbrida não apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas. 

Descritores: Materiais Dentários, Resinas Compostas e Infiltração Dentária 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Odontologia vem sofrendo mudanças em alguns de seus conceitos, fazendo parte da 
rotina dos consultórios e clínicas odontológicas a busca por tratamentos mais estéticos e 
conservadores. Por isso, a resina tem sido alvo de intensas pesquisas em busca de melhorar as 
propriedades negativas que apresenta (FERRAZ DA SILVA et. al., 2008). O uso de resinas 
compostas ainda necessita de critérios de utilização, e o uso sem restrição desse material 
restaurador somente será possível após maior desenvolvimento e melhoria de suas propriedades 
físico-químicas (AIMI e LOPES, 2007). 

A formação de uma interface de união efetiva entre o dente e o material restaurador é um 
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dos fatores determinantes para o controle da infiltração marginal (YAMAZAKI et. al., 2006).  A  
ruptura  da   interface  adesiva  é  uma   falha  que  acontece   frequentemente    nas 

restaurações de resinas compostas, provocadas pela contração de polimerização, resultando 
numa redução volumétrica (KAMISHIMA et. al., 2005). 

A contração de polimerização ocorre quando os monômeros (parte orgânica) transformam-
se em polímeros. Quanto mais partículas inorgânicas, menor a quantidade de matriz orgânica, 
maior o módulo de elasticidade (DEWAELE et. al., 2006). A ruptura na interface dente-
restauração pode apresentar como consequências clínicas a descoloração marginal, fraturas 
marginais, cárie secundária, dor pós-operatória e desenvolvimento da patologia pulpar, todos 
estes colocando em risco a longevidade da restauração (BAIG et. al., 2013). 

Considerando, a intensa busca pela estética por parte da população, a resina composta 
tem sido o material de escolha na maioria dos procedimentos restauradores realizados pelo 
cirurgião-dentista, concomitante tem apresentado taxas significativas de insucesso, surgindo o 
interesse em pesquisar qual tipo de resina apresenta menores índices de microinfiltração, e assim 
menores danos aos tecidos biológicos e maior longevidade. Sendo assim este estudo objetivou 
avaliar in vitro a microinfiltração em restaurações classe V de dentes pré-molares, utilizando três 
diferentes resinas compostas como material restaurador. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), com o número 44245515.0.0000.5209. 

Foram utilizados 30 pré-molares permanentes humanos, provenientes do Banco de 
Dentes Humanos da UESPI, os quais foram armazenados em água, sob refrigeração, até o início 
do procedimento. Estes foram submetidos à esterilização em autoclave, seguida de profilaxia dos 
elementos dentários com pasta profilática, pedra pomes e água. 

Foram confeccionadas cavidades classe V na face vestibular, com as seguintes 
características: 3 mm de largura (mesiodistal) e 2 mm de altura (cervico-oclusal) e 1,5 mm de 
profundidade, conferidas por sonda milimetrada, bem como ângulos cavo-superficiais nítidos 
localizados em esmalte. Os preparos cavitários foram realizados com pontas diamantadas 
n°1095 em alta rotação. Procedia-se a troca da ponta diamantada a cada 10 preparos cavitários. 

Os 30 pré-molares foram divididos, aleatoriamente, em três grupos de dez dentes cada e 
restaurados com os seguintes materiais: G1: resina microparticulada – Durafill VS (Heraeus 
Kulzer, Hanau, Germany), G2: resina microhíbrida – Charisma (Heraeus Kulzer, Hanau, 
Germany) e G3: Nanohíbrida – Charisma Diamond (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany). Foi 
utilizado o sistema adesivo Gluma 2Bond (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany). Em todos os 
materiais foram seguidas as instruções do fabricante. 

Foi realizada nova profilaxia prévia, lavagem e secagem e posteriormente a aplicação do 
condicionamento ácido por 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, foi feita a 
lavagem da cavidade com jato de água e secagem com leve jato de ar. Com auxílio do pincel 
microbrush (Heraeus Kulzer, Hanau, Germany) o sistema adesivo foi aplicado em toda a 
superfície da cavidade, deixando agir por um período de 15 segundos, secado com suave jato 
de ar e fotopolimerização por 20 segundos. A restauração foi realizada por técnica incremental, 
e a cada camada efetuou-se a fotopolimerização por 20 segundos (Fotopolimerizador Bio-Art, 
São Carlos, Brasil). Após o termino das restaurações os dentes foram armazenados em água 
destilada com polimento e acabamento finais realizados após 24 horas. 

Na etapa seguinte as amostras foram submetidas à termociclagem por 250 ciclos a 5 e 55 
°C (Termociclador Biometra, Göttingen, Germany), imersas em solução tampão saliva fosfato 
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(PH 7,4) e em cada temperatura as amostras permaneceram por 30 segundos. Na 

sequência, os dentes secos foram impermeabilizados com duas camadas de  adesivo 
instantâneo universal Super Bonder (Loctite, São Paulo, Brasil) e duas camadas de esmalte 
cosmético (Risqué, Barueri, Brasil), com exceção da cavidade restaurada e mais 1mm da área 
ao redor. Posteriormente os elementos dentais foram colocados em solução de azul-de- 
metileno a 1% (Jand Química, Jandira, Brasil), por um período de 24 horas. Após esse tempo, 
as amostras foram retiradas da solução, lavadas em água corrente e secas. Os dentes foram 
fixados em uma base de resina acrílica autopolimerizável (Clássico, São Paulo) e seccionadas 
no centro das restaurações no sentido longitudinal vestibulolingual, com disco de carborundum 
(American Burrs, Porto Alegre, Brasil) montado em peça de mão de baixa rotação (Kavo, Santa 
Catarina, Brasil), totalizando 60 faces para análise. 

A avaliação da penetração do corante foi feita com o auxílio de lupa estereoscópica (Nova 
Optical Systems, Piracicaba, Brasil) com aumento de dez vezes, por um único examinador 
treinado para esse fim, com base nos escores: Grau 0: ausência de infiltração; Grau 1: infiltração 
do corante até um terço da parede cincundante; Grau 2: infiltração do corante até dois terços da 
parede circundante; Grau 3: infiltração do corante em até três terços da parede circundante, 
atingindo ou não a parede de fundo. Cada corpo de prova foi analisado através do programa 
Image J (Versão 1.50) e anotado o maior grau de infiltração. E por fim,  os achados das 
infiltrações foram analisados estatisticamente através do teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis, com nível de significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesta pesquisa foram avaliadas restaurações em 30 pré-molares, totalizando 60 faces para 
a análise. Destas, 3 faces foram eliminadas devido a ocorrência de microinfiltração por fator 
alheio a ruptura da interface dente-restauração, ocasionada pelo estresse durante a 
termociclagem.O número de escores de infiltração marginal observado nas faces dos três 
grupos para as diferentes resinas compostas estão apresentadas na Tabela 1 e Figura 1. 

Tabela 1- Distribuição dos escores de infiltração marginal observados em cada grupo 
 

Escore
s 

Grupo 1 
(Microparticulada) 

Grupo 2 
(Microhíbrida) 

Grupo 3 
(Nanohíbrida
) 0 4 10 11 

1 7 8 7 
2 1 2 1 
3 6 0 0 

Total 18 20 19 
 

15 

   

10    
Microparticulada 
Microhíbrida 

5 Nanohíbrida 

 

0 

Grau 0 Grau 1 Grau2 Grau3 
 

Figura 1 – Distribuição das amostras segundo o grau de infiltração observado 
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A partir das características amostrais, foi realizada uma ANOVA Kruskal-Wallis de um 
fator nos três grupos. Ao analisar a média dos postos, verifica-se, de acordo com a Tabela 2, 
que o grupo 1 (Microparticulada) apresenta a maior média, seguido do grupo 2 (Microhíbrida) e 
do grupo 3 (Nanohíbrida). Os resultados apresentaram um χ²  (chi-  quadrado) de 9,41com um 
valor de probabilidade associada de 0,009. Portanto, conclui-se que existem diferenças 
estatisticamente significativas quanto à infiltração marginal observada em cada grupo. 

Tabela 2. Distribuição dos grupos segundo soma e média dos postos 
 

Grupo Soma dos 
Postos 

Média dos 
Postos 1 11,67 38,33 

2 3,64 26,10 
3 2,69 23,21 

Nota: χ² = 9,41; gl = 2; p = 0,009 
 

A comparação entre os grupos, de acordo com a Tabela 3, mostra que houve diferença 
estatisticamente significativa (p < 0,05), entre G1 x G2; G1 x G3 e que não houve diferença entre 
G2 x G3. 

Tabela 3. Comparações entre os grupos 
 

Amostras 
comparada
s (duas a 

duas) 

Diferença entre 
as médias 

Significânci
a 

Grupo 1 
X 

Grupo 2 

8,34 0,02* 

Grupo 1 
X 

Grupo 3 

9,62 0,005* 

Grupo 2 
X 

Grupo 3 

2,16 0,57 

Nota: *p < 0,05 (significativo) 
 

Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa, pôde-se comprovar que nenhum dos 
três tipos de resina foi capaz de impedir a microinfiltração marginal, apresentado todos os grupos 
valores de graus de microinfiltração. Analisando isoladamente o material restaurador, verifica-
se que, enquanto a resina composta nanohíbrida (Grupo 3) apresentou os menores valores de 
infiltração marginal, a microparticulada (Grupo 1) comportou os maiores valores. 

De acordo com Anusavice (2002) as resinas compostas microparticuladas apesar de 
apresentarem polimento excelente, têm como inconveniente um alto índice de contração de 
polimerização devido à pouca porcentagem de carga dessas resinas, justificando assim o 
resultado encontrado, no qual a média dos postos dos valores de microinfiltração do Grupo 1 
(microparticulada) foi de 38.33, o valor mais alto entre os grupos de resinas compostas. 

A nanotecnologia segundo URE (2003) consiste na manipulação  e  medida  de materiais 
na escala de abaixo de 100 nanômetros, o que diminui a contração de polimerização e promove 
uma lisura superficial bastante satisfatória. Mohmoud et al. (2008) em um acompanhamento de 
2 anos constataram uma performance clínica bastante aceitável das resinas com nanotecnolgia 
sendo semelhante à de uma resina microhíbrida. Dados análogos  ao encontrado neste presente 
trabalho, no qual o grupo da resina composta microhíbrida e o  da nanohíbrida não apresentaram 
diferenças estatisticamente significativas. 
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Pesquisas adicionais abrangendo testes de micronfiltração marginal deverão ser 
desenvolvidas, para explanar cada vez mais o desempenho das resinas compostas nos  preparos 
cavitários, a fim de promover a longevidade dos procedimentos restauradores. (RIBEIRO 2012) 

 
4. CONCLUSÃO 

De acordo com a metodologia utilizada, conclui-se que: 
- Nenhuma das resinas compostas foi capaz de impedir a infiltração marginal; 

- A resina Charisma Diamond (Grupo 3/Nanohíbrida) apresentou os menores escores de 
infiltração, e a Durafill VS (Grupo 1/Microparticulada), os maiores escores; 
- Na comparação entre os grupos, verificou-se que houve diferença estatisticamente significativa 
(p < 0,05), entre G1 x G2; G1 x G3 e que não houve diferença entre G2 x G3. 
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RESUMO 
Considerando os efeitos nocivos do tratamento antineoplásico, em especial, da radioterapia 
(RTx) sobre as condições de saúde oral e a qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste 
estudo descritivo, transversal e quantitativo foi avaliar a condição dentária, a qualidade de vida, 
o grau de xerostomia e o fluxo salivar dos pacientes diagnosticados com neoplasias malignas na 
região de cabeça e pescoço (NMRCP) e tratados com RTx no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP), no período de 2010 a 2014. A condição dentária 
foi avaliada através do índice de dentes cariados perdidos e obturados (CPOD), a qualidade de 
vida por meio do questionário Oral Health Impact Profile (OHIP-14), o grau de xerostomia através 
do Xerostomia Inventory (XI) e o fluxo salivar por meio da sialometria estimulada. 184 pacientes 
tratados com RTx para NMRCP foram identificados no HCFMRP/USP, contudo conseguiu-se o 
consentimento de 40 pacientes dentre os indivíduos localizados, dentre os quais 29 eram do 
gênero masculino e 11 feminino. O índice CPOD observado classificou-se como muito alto, com 
média de 28,55. O OHIP-14 mostrou que a qualidade de vida foi afetada principalmente no 
aspecto alimentar. O XI indicou elevado grau de xerostomia percebido pelo paciente. A média do 
fluxo salivar dos pacientes foi de 0,20 mL/min. Desta forma concluímos que houve impacto 
negativo do tratamento radioterápico sobre as variáveis avaliadas. 
Palavras-chave: Radioterapia; Qualidade de Vida; Xerostomia. 

 
INTRODUÇÃO 

As neoplasias malígnas na região de cabeça e pescoço (NMRCP) correspondem a 10% 
dos tumores malígnos diagnosticadas no mundo, sendo a quinta e sétima mais incidente nos 
gêneros masculino e feminino, respectivamente (BRASIL, 2014). O carcinoma de células 
escamosas apresenta predominância marcante dentre os tipos histológicos (BEECH et al., 2014; 
BRASIL, 2014). O perfil dos pacientes diagnosticados com NMRCP é caracterizado  por 
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indivíduos do gênero masculino, faixa etária entre 40 e 70 anos, baixa renda, baixo   nível 

de escolaridade, uso crônico de tabaco e/ou álcool, e diagnóstico em estágio avançado 
(SILVEIRA et al., 2015; VERDONCK-DE LEEUW et al., 2014). 

O tratamento na maioria das vezes é cirúrgico, associado à radioterapia (RTx) e/ou 
quimioterapia (QTx), resultando em complicações agudas e crônicas, incluindo xerostomia, 
mucosite, candidíase, disgeusia, ageusia, trismo, disfagia, odinofagia, neurotoxicidade, 
hipersensibilidade dentária, cárie de radiação e osteorradionecrose (HAN et al., 2015; PAIVA et 
al., 2010). A condição dentária costuma ser afetada negativamente, especialmente devido a 
hipossalivação resultante dos efeitos da radioterapia sobre as glândulas salivares. Todas estas 
alterações têm sido correlacionadas com impacto negativo nas funções da cavidade oral, e 
consequentemente na qualidade de vida (QV) (SILVEIRA et al., 2012). 

Especialmente a radioterapia traz como sequelas ao tratamento de NMRCP, dentre as 
quais, podemos destacar a xerostomia, que ocasiona efeitos que comprometem a QV, tais como: 
saliva viscosa, desconforto oral, disfagia, halitose, dificuldade em falar, facilidade no 
aparecimento de lesões de cárie e infecções fúngicas (MELO FILHO et al., 2013; SARI et al., 
2014; SILVEIRA et al., 2015). 

Considerando este contexto, analisar as complicações decorrentes da doença e/ou do 
tratamento radioterápico, é bastante relevante como instrumento auxiliar para o planejamento e 
execução de medidas de atenção à saúde, estratégias preventivas e de programas de 
reabilitação (SILVEIRA et al., 2012; ZHANG et al., 2015). Assim, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a condição dentária, a qualidade de vida, o grau de xerostomia e o fluxo salivar de uma 
coorte de pacientes que concluíram o tratamento para NMRCP. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de estudo descritivo, transversal e quantitativo, que analisou casos 
diagnosticados de NMRCP no período de 2010 a 2014 no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo – HCFMRP/USP. Foram incluídos 
pacientes tratados obrigatoriamente com RTx. A região estudada abrange uma população de 
aproximadamente 1,35 milhões de habitantes, incluindo Ribeirão Preto e mais 24 municípios. O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto (FORP/USP) e do HCFMRP/USP (CAAE 27765714.0.000.5419). 

A triagem inicial para identificação dos potenciais participantes deste estudo foi realizada 
pelo sistema de dados do HCFMRP e abrangeu os anos de 2010 a 2014. A partir da listagem 
inicial com 184 pacientes, conseguiu-se o consentimento de 40 para participar das avaliações 
envolvendo: condição dentária, qualidade de vida, xerostomia e fluxo salivar. 

A condição dentária foi avaliada por meio do índice CPOD, que avalia os dentes cariados 
perdidos e obturados. É escolhido como preferência para estudos epidemiológicos das condições 
dentárias. 

A qualidade de vida foi avaliada por meio do Oral Health Impact Profile (OHIP-14), que 
consiste em um questionário utilizado mundialmente, considerado de boa consistência, validado, 
adaptado e traduzido para o português com a finalidade de mensurar o impacto da saúde bucal 
sobre a QV, levando em consideração: limitação funcional, dor física,  desconforto psicológico, 
incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência da condição de 
saúde bucal, para os quais são atribuídos escores, que podem resultar em escore total de 0 a 56 
por paciente (ALMEIDA et al., 2004). 

A experiência de xerostomia foi avaliada por meio do Xerostomia Inventory (XI), que 
consiste em um questionário também traduzido, validado e adaptado para a língua portuguesa, 
de formulação adequada com manifestações da xerostomia, que assim como o OHIP-14, é 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 200 

quantificado por meio de escores, podendo resultar em escore total de 11 a 55 (DA MATA et al., 
2012; HAHNEL et al., 2014). 

A ocorrência ou não de hipossalivação foi avaliada pela determinação do fluxo salivar 
estimulado, por meio da mastigação de um dispositivo de silicone durante cinco minutos. 
Conforme a saliva era secretada, o paciente cuspia em um tubo coletor, e o volume era 
mensurado em milímetros por minuto (mL/min) (HAHNEL et al., 2014; HAN et al., 2015). 

O índice CPOD e o fluxo salivar, por se tratarem de valores numéricos, foram analisados 
por meio de estatística descritiva. As respostas provenientes dos questionários OHIP-14 e XI 
foram avaliadas por meio da análise da frequência absoluta e relativa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O exame dentário revelou alto índice CPOD, com média e desvio padrão (DP) de 28,55 
±5,00 (variação de 15 a 32), sendo que 47,5% dos pacientes eram totalmente desdentados, 
superior e inferior. Classifica-se em: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 
4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito alto (6,6 e mais) (BRASIL, 2011). Os trabalhos realizados por Lopes 
et al. (2004) e Gaetti-Jardim Júnior et al. (2011) mostraram alta experiência de lesões de cárie 
após a RTx, entretanto não foi calculado o índice CPOD. 

A aplicação do OHIP-14 mostrou escore médio e desvio padrão de 23,82 ±14,00. Os itens 
do questionário que mais impactaram a qualidade de vida foram: limitação funcional, limitação 
física e dor, os quais estavam diretamente associados à alimentação (Tabela 1). Os autores Melo 
Filho et al. (2013), Zmijewska-Tomczak et al. (2014) e Silveira et al. (2015) mostraram em seus 
estudos que a QV foi severamente afetada pelo tratamento antineoplásico, e com grande impacto 
negativo para os mesmos aspectos encontrados em nosso estudo. 

 
Tabela 1. Médias das dimensões e itens do questionário OHIP-14. Os escores variam de 0 a 

4. 
 

Dimensões / Itens Média 
 

Limitação funcional 1,86 
Teve problema para falar alguma palavra 1,60 
Sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado 2,13 

Dor física 2,10 
Já sentiu dores fortes em sua boca 1,15 
Tem sentido incomodado ao comer algum alimento 3,05 

Desconforto psicológico 1,78 
Tem ficado pouco à vontade 2,05 
Se sentiu estressado 1,50 

Limitação física 2,35 
Sua alimentação tem sido prejudicada 3,00 
Teve que parar suas refeições 1,70 

Limitação psicológica 1,38 
Tem encontrado dificuldades para relaxar 1,25 
Já se sentiu um pouco envergonhado 1,50 

Limitação social 1,05 
Tem estado um pouco irritado com outras pessoas 1,03 
Tem tido dificuldade em realizar suas atividades 
diárias 

1,08 

Incapacidade 1,40 
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Já sentiu que a vida em geral ficou pior 1,73 
Tem estado sem poder fazer suas atividades diárias 1,08 

 

A avaliação subjetiva da xerostomia, avaliada por meio do XI, mostrou média geral e 
desvio padrão do escore total de 39,2 ±7,6. Dentre os 11 itens do questionário, sete apresentaram 
escores elevados, que contribuíram para o alto grau de xerostomia (Tabela 2). Os nossos 
resultados foram semelhantes aos encontrados por Goméz-Moreno et al. (2013) e Randall et al. 
(2013), que aplicaram o XI em pacientes idosos e tratados para NMRCP, respectivamente, e 
verificaram elevados índices de xerostomia. 

 
Tabela 2. Médias dos itens do questionário XI. Os escores variam de 1 a 5. 

 

Itens Média 
 

Bebo um pouco de líquido para ajudar a engolir os alimentos 4,3
3 Sinto a boca seca durante as refeições 3,5
8 Levanto-me a noite para beber 4,2
0 Sinto a boca seca 4,6
8 Tenho dificuldade de comer alimentos secos 4,7
3 Chupo rebuçados e pastilhas para tosse e para aliviar a secura 

da boca 
1,8
5 Tenho dificuldade de engolir certos alimentos 4,2
5 Sinto a pele do rosto seca 2,4
0 Sinto os olhos secos 2,1
8 Sinto os lábios secos 4,3
3 Sinto o interior do nariz seco 2,7
0  

Já a avaliação objetiva mostrou que a média e desvio padrão do fluxo salivar estimulado 
foram de 0,2 mL/min ±0,25, variando de 0,00 até 0,9 mL/min, sendo que 37,5% 
(15) dos pacientes apresentaram sialometria de 0,0 mL/min. Ao comparar com os valores 
trazidos pela literatura, a população avaliada em nosso estudo apresentou hipossalivação, 
confirmando assim os efeitos da RTx na função das glândulas salivares (HAHNEL et al., 2014; 
HAN et al., 2015). 

 
CONCLUSÃO 

De acordo com os dados obtidos, concluímos que houve impacto negativo do tratamento 
radioterápico sobre a condição dentária, qualidade de vida, grau de xerostomia e fluxo salivar 
dos pacientes avaliados. 
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Resumo 
 

O tecido ósseo, apesar das excelentes propriedades mecânicas e de regeneração intrínseca, 

apresenta dificuldades em se regenerar diante de defeitos críticos. O enxerto com osso autógeno 

ainda é reconhecido como padrão-ouro em cirurgias de substituição óssea, mas apresenta 

desvantagens. Neste sentido, os biopolímeros passaram a se destacar como  materiais para 

auxiliar a neoformação óssea. Dentre eles, a poliuretana derivada do óleo de mamona tem 

evoluído bastante por estar disponível no âmbito nacional e pelo baixo custo. O objetivo desta 

pesquisa foi produzir e caracterizar scaffolds, a partir do polímero de mamona, para serem 

utilizados na área de engenharia dos tecidos, em cirurgias bucomaxilofaciais e demais cirurgias. 

Os scaffolds foram produzidos a partir do óleo de mamona e, em seguida, caracterizados por 

meio de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Também 

foram feitas imagens em Microscópio Eletrônico de Varredura a fim de observar o tamanho e a 

interligação dos poros do polímero, que foram analisados  utilizando o software de análise de 

imagem ImageJ. A porcentagem de porosidade do material foi avaliada por meio do teste de 

deslocamento de líquido. O teste de espectroscopia FTIR confirmou a produção do polímero, o 

qual apresentou boa distribuição de poros, cujos diâmetros variaram de 63 µm a 283,3 µm de 

acordo com as imagens de microscopia  eletrônica de varredura. Ficou evidente, ao teste de 

porosidade, que 50% do volume do polímero é formado por poros. A partir da produção de um 

polímero derivado do óleo de mamona, foi possível obter um scaffold com características de 

porosidade satisfatórias. 

Palavras-chave: castor oil, engenharia tecidual, regeneração óssea 
 

Introdução 
 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 204 

Na presença de grandes falhas ósseas, a regeneração intrínseca do tecido ósseo se  

torna  prejudicada.  A  utilização  de  biopolímeros  como  materiais  capazes  de  auxiliar     a 

neoformação óssea evoluiu muito nos últimos anos como alternativa ao uso de enxertos 

autógenos. Dentre estes, a poliuretana derivada do óleo da mamona ou polímero de mamona 

(PU) tem se destacado devido seu desenvolvimento totalmente no âmbito nacional, por ser de 

origem vegetal e, por estas razões, ser de baixo custo (TEIXEIRA et al., 2012). 

O princípio da engenharia dos tecidos tem sido usado para projetar materiais 

transplantáveis artificiais que, sozinhos ou combinados com materiais bioativos, são capazes de 

orientar a regeneração óssea, tornando-se uma alternativa para melhorar, ainda mais, a 

reconstituição óssea. O componente estrutural utilizado para essa alternativa é chamado 

Scaffold. 

Dessa forma, o objetivo desse estudo é produzir e caracterizar scaffolds, a partir do 

polímero de mamona, sintetizado no Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados (LIMAV) 

do departamento de Química da Universidade Federal do Piauí, para serem utilizados nas 

cirurgias bucomaxilofaciais e demais cirurgias. 

Metodologia 
 

Para a realização desse estudo, scaffolds foram produzidos a partir de polímero derivado 

do óleo de mamona (Ricinus communis), pelo Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados 

(LIMAV) da Universidade Federal do Piauí. Inicialmente, o monoglicerídeo do óleo de mamona 

foi colocado em agitação à temperatura constante. Em seguida, foi adicionado um extensor de 

cadeia e o agente polimerizante à mistura. 

Em uma mandíbula artificial, foi feito um defeito com broca esférica acoplada a uma peça 

de mão em alta rotação para simular defeitos ósseos críticos, nos quais a aplicação de scaffolds 

é indicada. Após a produção do polímero, este foi adaptado ao defeito simulado na mandíbula. 

Em seguida, foi feita caracterização do biocompósito derivado do óleo de mamona por 

meio de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier  (FTIR) usando 

um espectrofotômetro Vertex 70 da marca Bruker em ATR no modo de transmitância. Um 

microscópio eletrônico de varredura (FEI, Quanta FEG 250) foi utilizado para observar a 

morfologia e o tamanho dos poros do polímero derivado do óleo de mamona. 

Para calcular a porcentagem de porosidade, o teste de deslocamento de líquido, 

previamente descrito na literatura, foi utilizado (VILLA et al., 2015; SABER-SAMANDARI, 2016). 

O scaffold seco foi imerso em uma proveta milimetrada, com volume V1 conhecido de água 

destilada. O novo volume, com água e o scaffold, foi chamado V2. Após 24h, o scaffold foi 

removido da proveta e o novo volume de água foi registrado como V3. Em seguida, o percentual 

de porosidade foi calculado utilizando a seguinte equação: 

Porosidade (%)=   x 100 
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Resultados e Discussão 

A Figura 1A mostra o polímero de mamona obtido após a síntese. A possibilidade de ser 

produzido com formulações diferentes torna viável a obtenção de características variadas do 

polímero de mamona. As Figuras 1B e 1C mostram o scaffold produzido adaptado ao defeito 

simulado na mandíbula artificial. 
 

 

Figura 1 – Scaffold produzido a partir de polímero derivado do óleo da mamona (A) adaptado em defeito 

confeccionado em mandíbula artificial (B e C). 

 

A Figura 2 apresenta o espectro de FTIR do scalffold. Observam-se, em destaque na 

figura, as regiões que comprovam a formação do polímero, com a banda característica da ligação 

N–H de uretano em 3315 cm-1. Há uma banda de absorção de uretano em 1690 cm-1 atribuída 

ao grupo carbonil uretano (C=O), deformação de amida II de grupos NH em 1530 cm-1 e em 

1250 cm-1, de CNH. Observa-se, também, um pico de absorção a 1112-1116 cm- 1, que identifica 

a presença do extensor de cadeia. 
 

Figura 2 – Espectro de Infavermelho do polímero de mamona obtido para a produção do scaffold. 
 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos scaffolds produzidos neste 

estudo são mostradas na Figura 3. De acordo com as micrografias, os scaffolds produzidos 

apresentam poros distribuídos de forma variada, com morfologia irregular e dimensão variando 

de 63 µm a 283,3 µm. Como o tamanho do poro influencia diretamente a adesão celular ao 

scaffold, poros muito pequenos limitam a permeabilidade celular, enquanto poros muito grandes 

limitam a área específica e reduzem a densidade de ligação disponível para a célula (HARLEY, 

2008). No entanto, ainda não há consenso na literatura a respeito do tamanho de poro ideal e 

que possibilite o máximo de adesão celular. 
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Figura 3 - Imagens do scaffold produzido a partir do polímero de mamona em Microscopia Eletrônica de 

Varredura. 

 

No teste de porcentagem de porosidade, o valor utilizado de V1 foi 4ml. Após a imersão 

do scaffold em água, foi obtido um valor de 4,2ml para V2. 24h depois, após retirar o polímero da 

proveta, o valor de V3 apresentado foi 3,8ml. Dessa forma, a porosidade do scaffold produzido a 

partir do polímero de mamona foi de 50%. Há, na literatura, estudos em que scaffolds produzidos 

a partir de diferentes materiais apresentam porosidade semelhante  ou superior à encontrada no 

scaffold produzido a partir do polímero de mamona. Em 2015, Serra et al., ao avaliarem a 

porosidade de diferentes formulações contendo quitosana, gelatina e β- Tricálciofosfato, 

observaram que a adição de cerâmica diminui a porosidade total, mas uma porcentagem de 60% 

foi mantida, o que caracterizou o material apto para uso em engenharia dos tecidos. 

Conclusão 
 

• Scaffolds altamente porosos foram produzidos com sucesso a partir do polímero derivado 

do óleo de mamona (o teste de FTIR confirmou a produção do polímero). 

• A porosidade interligada e o tamanho de poro satisfatório foram evidentes 

macroscopicamente e confirmados com as imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura. 

• Estudos adicionais a fim de conhecer e melhorar ainda mais as propriedades do material 

devem ser realizados. 
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Resumo 

O biofilme dental exposto à sacarose apresenta mudanças na sua composição, podendo levar a 

perda mineral mesmo em estágios iniciais de sua formação. Assim, o objetivo do presente estudo 

in situ foi avaliar o efeito do tempo e do tipo do desafio cariogênico na desmineralização do esmalte 

através de sua dureza em corte longitudinal. Para isso, doze voluntários adultos utilizaram em 3 

fases um dispositivo palatino contendo 6 blocos de esmalte dental humano, que foram expostos 

8x/dia aos seguintes tratamentos: água destilada (C, controle), solução de glicose 10% + frutose 

10%(GF) ou solução de sacarose 20%(S). Os voluntários utilizaram dentifrício não-fluoretado 

durante todo o experimento. Para avaliação da dureza, os blocos de esmalte foram seccionados 

longitudinalmente, embutidos e a dureza realizada em microdurometro acoplado a ponta Knopp 

com 25g/5s. A perda mineral (∆Z) foi determinada no esmalte dental após 3, 7 e 14 dias de 

formação do biofilme. Os valores de ΔZ (média±dp) foram:  C:  401±152aA, 362±130aA, 451±195aA;  

GF:  360±226aA, 409±195abA, 672±324bA;   S: 

519±175aA, 820±302aB e 1359±394bB, respectivamente para as coletas aos 3, 7 e 14 dias. Letras 

minúsculas distintas indicam diferença significante entre os tempos no mesmo tratamento e letras 

maiúsculas distintas indicam diferença entre os tratamentos no mesmo tempo (p<0,05). Os dados 

sugerem que a perda mineral já é significativa a partir de 7 dias quando o desafio cariogênico é 

realizado com a solução de sacarose. 

 

Descritores: Tempo, Dureza longitudinal, Esmalte. 
 

 

Introdução 
A  cárie  dental  é  uma   doença   multifatorial  e   seu  desenvolvimento    está 

mailto:guilhermeaugusto96@hotmail.com
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diretamente relacionado ao alto consumo de carboidratos (Bowen et al., 1980), os quais são 

fermentados por bactérias cariogênicas e ácidos orgânicos que provocam a   desmineralização 

do substrato dental (Gibbons & van Houte, 1975). Várias pesquisas (Staat et al., 1975; Newbrun et 

al., 1982; Sheiham, 2001; Nobre dos Santos et al., 2002), mostram significativa relação entre o 

consumo de sacarose e cárie dental. Assim, dos carboidratos presentes na dieta, a sacarose é 

considerada o mais cariogênico, pois além de ser fermentável, promovendo queda de pH e 

seleção microbiana (Marsh, 1991) no biofilme, também é substrato para a síntese de 

polissacarídeos extracelulares (PEC) (Rolla et al., 1985; Bowen, 2002). 

Os PEC aumentam a porosidade do biofilme dental e difusão de substrato para a 

superfície do esmalte (Dibdin & Shellis, 1988), aumentando a queda de pH na interface biofilme-

dente (Zero et al., 1986), o que resulta no aumento de espécies acidúricas e acidogênicas (Marsh, 

2003). Assim, os PEC aumentam a cariogenicidade do biofilme, sendo considerados um dos 

principais fatores de virulência. Em acréscimo, altas frequências de exposição à sacarose podem 

modificar as características bioquímicas do biofilme, apresentando altas concentrações de 

polissacarídeos insolúveis e baixas concentrações de cálcio, fósforo inorgânico e flúor (Cury et 

al., 1997), além de promover maior desmineralização do esmalte dental (Cury et al., 1997; Paes 

Leme et al., 2004). 

Entretanto, a maioria das pesquisas in situ que apontam essa tendência de maior 

cariogenicidade da sacarose foram realizadas com períodos de formação de biofilme de 14 

(Pecharki et al., 2005; Ribeiro et al., 2005; Aires et al., 2006) até 28 dias (Cury et al., 1997, 2000). 

Sabe-se que o desenvolvimento do biofilme dental pode ser dividido em vários estágios arbitrários 

que compreendem: a formação da película; adesão de células bacterianas simples (0- 4 h); 

crescimento de bactérias aderidas, levando à formação de micro colônias distintas (4-24 h); 

sucessão e co-agregação microbiana que levam a uma alta diversidade de espécies (1-14 dias) 

e comunidade clímax ou biofilme maduro (14 dias ou mais) (Marsh & Nyvad, 2005). Por outro 

lado, deve-se observar que a formação do biofilme é um processo altamente dinâmico e que a 

adesão, o crescimento, a remoção e a readesão de microrganismos podem ocorrer ao mesmo 

tempo (Marsh & Bradshaw, 1995). 

Apesar de haver uma forte associação entre as mudanças induzidas pela sacarose na 

composição do biofilme e desmineralização do esmalte, a relação temporal entre as alterações 

no biofilme e desmineralização do esmalte necessita de investigação. Assim, o objetivo do 

presente estudo in situ foi avaliar o efeito do tempo na desmineralização do esmalte através de 
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sua dureza em corte longitudinal. 

Metodologia 

Este estudo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FOP-UNICAMP, teve um 

desenho cego cruzado e foi realizada em três fases, durante as quais 12 voluntários adultos 

saudáveis, 17-27 anos de idade, utilizaram dispositivos palatinos intra-orais contendo seis blocos 

de esmalte, que foram submetidos aos tratamentos extra-oral: água destilada e deionizada 

(controle negativo); solução de glicose a 10% mais 10% de frutose (controle ativo) ou de solução 

de sacarose a 20%, 8x por dia. Os tratamentos foram aleatoriamente alocados para os 

voluntários. Após 3, 7 e 14 dias os blocos de esmalte foram coletados para avaliação da 

desmineralização. 

Blocos de esmalte humanos (4 x 4 x 2 mm), foram obtidos a partir de molares humanos 

(Cury et al., 2000) e randomizados para os tratamentos e períodos. Os voluntários utilizaram 

dispositivos palatinos contendo seis blocos de esmalte colocados separadamente, três deles em 

cada lado do aparelho. Oito vezes por dia, os voluntários removiam os aparelhos e gotejava-se 

uma gota de soluções em cada bloco de esmalte de acordo com o protocolo de tratamento, e 

após 5 minutos o aparelho era recolocado na boca. Durante um período pré-experimental de 7 

dias, do washout de 7 dias e das fases experimentais, os voluntários escovaram os dentes 

naturais com creme dental não fluoretado, mas beberam água fluoretada (0,70 mg F / L). A 

desmineralização do esmalte (Z) foi avaliada por microdureza em secção transversal (Paes 

Leme et al., 2004). 

A variável foi analisada por meio de análise de variância split-splot (ANOVA), considerando 

os tratamentos como parcelas e o tempo de formação do biofilme como subparcelas, com os 

voluntários considerados como blocos de estatísticas. Para a análise estatística, o software SAS 

(versão 8.02. SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA) foi utilizado, e o nível de significância foi fixado 

em 5%. 

 
Resultados e Discussão 

 

O grupo tratado com sacarose apresentou um aumento estatisticamente significativo com o 

tempo de acúmulo de biofilme para ΔZ (p< 0,05). A partir do dia 7 de acúmulo de biofilme a ΔZ 

provocada no esmalte pelo tratamento de sacarose foi estatisticamente superior ao controle 

negativo (Figura 1). Os resultados mostraram que biofilme dental imperturbável exposto 8 

vezes/dia à sacarose provocou um aumento significativo em ΔZ no esmalte, como uma função 
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do tempo em comparação com controle negativo. Estes dados estão de acordo com estudos in 

vivo e in situ [Holmen et al., 1988; Tenuta et al., 2003, respectivamente], mostrando que a placa 

dentária completamente intacta por mais de uma semana provoca a desmineralização do esmalte 

detectável. Os dados também mostraram que o biofilme tratado com sacarose induziu perda 

mineral mais elevada no esmalte do que ao exposto à solução de glucose + frutose. Este 

resultado, já observada no 7º dia de acúmulo de biofilme, está de acordo com o estudo de 28 

dias realizado por Cury et al. [2000]. Entretanto, a desmineralização do esmalte no 3º dia de 

tratamento com sacarose já é numericamente maior que a encontrada para a glicose-frutose e 

para o grupo controle negativo, embora não estatisticamente diferente (Figura 1). Assim, os 

dados sugerem que as mudanças causadas por sacarose no biofilme dental e suas conseqüências 

para o esmalte podem ocorrer mais cedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controle Glicose- Sacarose Controle Glicose- Sacarose Controle Glicose- Sacarose 

negativo Frutose 

3 dias 

 negativo Frutose 

7 dias 

 negativo Frutose 

14 dias 

 

Figura 1. Perda Mineral (Z) de acordo com o desafio cariogênico e o tempo de acúmulo de 
biofilme. Letras minúsculas indicam diferença entre os tratamentos em cada tempo; Letras 
maiúsculas indicam diferença entre os tempos em cada tratamento (p<0,05) 

 

Conclusão 

Os dados sugerem que a perda mineral já é significativa a partir de 7 dias quando o desafio 

cariogênico é realizado com a solução de sacarose. 

 

Referências Bibliográficas 

1. Aires CP, Tabchoury CPM, Del Bel Cury AA, Koo H, Cury JA. Effect of sucrose 

concentration on dental biofilm formed in situ and on enamel demineralization. Caries Res. 

2006; 40(1): 28-32. 

2. Bowen WH, Amsbaugh SM, Monell-Torrens S, Brunelle J, Kuzmiak-Jones H, Cole MF. A 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 212 

method to assess cariogenic potential of foodstuffs. J Am Dent Assoc. 1980; 100(5): 677-

81. 

3. Cury JA, Rebello MAB, Del Bel Cury AA. In situ relationship between sucrose exposure and 

the composition of dental plaque. Caries Res. 1997; 31: 356-60. 

4. Dibdin GH, Shellis RP. Physical and biochemical studies of Streptococcus mutans sediments 

suggest new factors linking the cariogenicity of plaque with its extracellular polysaccharide 

content. J Dent Res. 1988; 67: 890-5. 

5. Gibbons RJ, van Houte J. Dental caries. Annu Rev Med. 1975; 26: 121-36. 

6. Marsh PD. Are dental diseases examples of ecological catastrophes? Microbiology. 2003; 

149(Pt 2): 279-94. 

7. Marsh PD. Sugar, fluoride, pH and microbial homeostasis in dental plaque. Proc Finn Dent 

Soc. 1991; 87(4): 515-25. 

8. Paes Leme AF, Dalcico R, Tabchoury CPM, Del Bel Cury AA, Rosalen PL, Cury JA. In situ 

effect of frequent sucrose exposure on enamel demineralization and on plaque composition 

after APF application and F dentifrice use. J Dent Res. 2004; 83: 71-5. 

9. Pecharki GD, Cury JA, Paes Leme AF, Tabchoury CPM, Del Bel Cury AA, Rosalen PL, Bowen 

WH. Effect of sucrose containing iron (II) on dental biofilm and enamel demineralization in situ. 

Caries Res. 2005; 39: 123-129. 

10. Ribeiro CCC, Tabchoury CPM, Del Bel Cury AA, Tenuta LMA, Rosalen PL, Cury JA. Effect of 

starch on the cariogenic potential of sucrose. Brit J Nutr.  2005; 9(1): 44-50. 

11. Rolla G, Scheie AA, Ciardi JE. Role of sucrose in plaque formation Scand J Dent Res. 1985; 

93(2): 105-11. 

12. Staat RH, Gawroski TH, Cressey DE, Harris RS, Folke LAE. Effects of dietary sucrose levels 

on the quantity and microbial composition of human dental plaque. J Dent Res. 1975; 54(4): 

872-80. 

13. Zero DT, van Houte J, Russo J. The intra-oral effect on enamel demineralization of 

extracellular matrix material synthesized from sucrose by Streptococcus mutans. J Dent Res. 

1986; 65(6): 918-23. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 213 

OBSERVAÇÃO EX VIVO DO GRAU DE PENETRAÇÃO DO CIMENTO 
OBTURADOR EM CANAIS LATERAIS APÓS ATIVAÇÃO 

ULTRASSÔNICA PASSIVA DO EDTA EM DIFERENTES TEMPOS 

Ingrid Magna Ribeiro da Silva1; Patrick Veras Quelemes²; Carlos Alberto Monteiro Falcão³
 

1Acadêmica do Curso de odontologia da Universidade Estadual do Piauí, PIBIC/BOLSISTA-
UESPI – 2015/2016. Edital PROP n 001/2015. Email: ingretmagna@hotmail.com. 
2 Mestre em Farmacologia pela Universidade Federal do Piauí. 
3 Professor Doutor da Universidade Estadual do Piauí. 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi observar o grau de penetração do cimento obturador nos 
canais laterais de raízes palatinas de molares instrumentados, após toillet final com ativação 
ultrassônica passiva do EDTA em diferentes tempos. Foram selecionados 50 molares 
superiores, no qual suas raízes foram seccionadas, seguido da posterior confecção dois 
canais laterais nos terços médio(7mm) e apical(3mm),Os dentes foram divididos em 5 
grupos com 10  espécimes,  submetidos ao preparo biomecânico utilizando sistema 
Reciproc R50 e solução de hipoclorito de sódio 1%. Os 5 grupos foram submetidos à de 
toillet final da seguinte forma: Grupo 1 - EDTA 17% e PUI por 10 segundos; Grupo 2 -EDTA 
17% e PUI por 20 segundos ; Grupo - EDTA 17% e PUI por 30 segundos; Grupo 4 - EDTA 
17% e PUI por 60 segundos e Grupo 5(controle) - e EDTA ativado pelo IM por 5 minutos, A 
ativação ultrassônica passiva foi realizada com inserto E-1 e aparelho de ultrassom. Os 
canais foram obturados pela técnica do cone único, foram seccionados parcialmente em 
dois planos transversais 1mm aquém dos canais artificiais afim de não remover o cimento 
obturador para desgaste da espessura de 1mm para se visualizar o grau de penetração do 
cimento obturador, ambos com disco de lixa. O Grupo 4 apresentou um maior grau de 
penetração  do cimento obturador a 7mm e 3mm do ápice. Conclui-se que quanto maior o 
tempo de ativação ultrassônica, maior a eficiência na remoção da lama dentinária, 
observada pela penetração do cimento em canais laterais. 
Descritores: Lama Dentinaria, Preparo, Obturação. 

 

INTRODUÇÃO 

A instrumentação do sistema de canais radiculares gera uma camada de 
resíduos composta de um substrato amorfo, irregular e granuloso com restos teciduais, 
matéria orgânica, inorgânica e microorganismos aderida às paredes do canal, 
obstruindo os túbulos dentinários e criando uma interface entre o material obturador e 
a dentina. Isso diminui a permeabilidade radicular, sendo necessário o emprego de 
substâncias químicas auxiliares que atuem sobre matéria orgânica e inorgânica. A 
remoção desse magma dentinário pode ser traduzida como a determinação de 
ambiente favorável ao reparo dos tecidos  periapicais devido a uma maior difusão da 
medicação intracanal e de uma completa e hermética obturação do sistema de canais 
radiculares ( HÜLSMANN et al, 1997; 1996; LAGE- MARQUES, ANTONIAZZI, 2002). 

O melhor método de remoção da lama dentinária deve estar relacionado com 
cada caso, assim a solução irrigadora ideal deve apresentar ação antimicrobiana, 
dissolução de matéria orgânica, ser quelante, apresentar biocompatibilidade, ser 
lubrificante e ter baixa tensão superficial. Devido essas propriedades não se 
encontrarem em uma única substância, faz-se necessário muitas vezes um trabalho 

mailto:ingretmagna@hotmail.com


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

ISSN 2317 – 658X 

 

 

 214 

combinado entre as soluções para um melhor resultado (CÂMARA, ALBUQUERQUE, 
AGUIAR, 2010; ZEHNDER, 2006; EL KARIM, KENNEDY, HUSSEY, 2007). 

Atualmente, o ultrassom na Endodontia vem sendo usado como técnica de limpeza 
passiva dos canais radiculares complementando o preparo biomecânico, através da remoção do 
smear layer. Esta técnica é denominada de Irrigação Ultrassônica Passiva (IUP) e foi descrita 
pela primeira vez por Weller, Brady e Bernier (1980). Dessa forma, a IUP tem como objetivo levar 
a solução irrigadora até essas áreas, aumentando o seu potencial e realizando uma limpeza mais 
efetiva dos canais radiculares. 

A elaboração desta pesquisa partiu da necessidade de determinar o tempo necessário 
para obter uma toillet final eficiente com Ativação Ultrassônica Passiva (PUI), através do  grau 
de penetração de cimento obturador no sistema de canais radiculares. 
MATERIAIS E METODOS 

Após aprovação do Comitê de Ética a Pesquisa foi desenvolvida no laboratório pré- clínico 
da Escola de Odontologia da UESPI, Campus Alexandre Alves de Oliveira, serão selecionados 
50 dentes humanos com raízes íntegras, retas e ápices completamente formados (raiz palatina 
do 1º e 2º Molares superiores) obtidos do banco de dentes da Universidade Estadual do Piauí - 
UESPI, submetidos à esterilização em autoclave e conservados em soro fisiológico à temperatura 
ambiente até o momento do experimento. Logo após inicia-se o seccionamento e eliminação das 
coroas dentárias com disco diamantado dupla face (KG Sorensen®, Cotia, São Paulo, Brasil) 
montado em baixa rotação com o intuito de facilitar a instrumentação dos canais. Serão 
confeccionados perpendicularmente ao longo eixo de cada espécime dois canais laterais no terço 
médio(7mm) e no terço apical(3mm) dos 50 dentes utilizando para tal uma lima do tipo Kerr 
(Dentsply®, Petrópolis, Brasil) de calibre nº 10 modificada para adaptação em um mandril para 
baixa rotação, formando um trépano (Machado 2005) . 

Os dentes serão divididos em 5 grupos com 10 espécimes cada, onde todos serão 
submetidos ao mesmo preparo biomecânico utilizando instrumentos do Sistema Oscilatório Não-
Recíproco Reciproc (VDW, Alemanha), com auxilio de solução irrigadora à base de hipoclorito 
de sódio a 1% (Biodinâmica®, Ibiporã, Paraná, Brasil), aspiração e secagem por meio de cânula 
aspiradora metálica (Endo Points®, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 16 Brasil) e cones de papel 
absorventes (Denstply®, Petrópolis, Brasil) (Carvalho E. S; Malvar M. F. G; Albergaria, S. J. ) 

A odontometria será realizada com lima tipo K-file (Dentsply® Maillefer, Petrópolis, Rio de 
Janeiro, Brasil) #15 até atingir o forame apical e recuando 1mm afim de obter o comprimento de 
trabalho. Posteriormente as limas #20 e #25 #30 serão utilizadas para alargar o canal a fim de 
receber a broca do Sistema Reciproc, R 50 (Dentsply®, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil) sempre 
irrigando com hipoclorito de sódio a 1%. Após a instrumentação e secagem do canal, dar-se-á 
início à etapa de toillet final, que diferirá das seguintes  abordagens: grupo 1, Uso de EDTA 17% 
e Ativação Ultrassônica Passiva-PUI por 10 segundos; Grupo 2 - Uso de EDTA 17% e Ativação 
Ultrassônica Passiva-PUI por 20 segundos; Grupo 3 - Uso de EDTA 17% e Ativação Ultrassônica 
Passiva-PUI por 30 segundos, Grupo 4- Uso de EDTA 17% e Ativação Ultrassônica Passiva-PUI 
por 60  segundos e Grupo 5 - Grupo controle – Uso de EDTA ativado pelo IM por 5 minutos. 

A ativação ultrassônica passiva (PUI) será realizada utilizando-se o inserto E-1 (Irrisonic) 
Helse acoplado a aparelho de Ultrassom CVDentus, a uma potência de 20%, de acordo com o 
grupo em estudo. Após a toillet final e secagem dos condutos, os canais serão obturados pela 
técnica do cone único, no qual o cimento Sealer 26 (Dentsply®, Petrópolis, Rio de Janeiro, 
Brasil) será levado ao canal através de broca lentullo nº 40 do Sistema Reciproc, R 50 
(Dentsply®, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil), seguido da colocação do cone de guta-percha 
(Dentsply®, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil). Serão removidos os excessos com condensador 
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de paiva (Dentsply, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil)  aquecido, 

seguido de condensação vertical a frio. A entrada dos canais será selada com resina  
composta fotopolimerizável (Dentsply®, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil) e as raízes 
radiografadas. 

Após 72 horas, Os dentes serão seccionados utilizando disco diamantado (KG 
Sorensen®, Cotia, São Paulo, Brasil) em dois planos transversais (um no terço médio e o 
outro no terço apical, localização respectiva dos canais confeccionados) a 1mm aquém dos 
canais artificiais afim de não remover o cimento obturador de dentro dos canais. Será 
necessário efetuar com o disco de lixa (KG Sorensen®, Cotia, São Paulo, Brasil), granulação 
média, um desgaste dessa espessura de 1mm para se visualizar o grau de penetração do 
cimento obturador. 

A avaliação da penetração do cimento foi feita com o auxílio de lupa estereoscópica com 
aumento de dez vezes, por um único examinador treinado para esse fim (Kappa = 0,76). Os 
resultados serão agrupados em três modalidades Grau 0 - quando não houver preenchimento do 
canal lateral; grau 1 - penetração do cimento no terço proximal do canal artificial; grau 2 - 
penetração do cimento até o terço médio (metade); grau 3 - Penetração do cimento até o terço 
final (total ou parcialmente) do canal artificial; 

Os achados foram catalogados e submetidos a análise estatístico descritivo, com 
porcentagem e proporções. Esse trabalho visa melhorar a qualidade de penetração do 
material obturador. Os riscos serão mínimos, vistos que os dentes utilizados foram extraídos 
sem relação com a pesquisa e serão manipulados após esterilização e com rigor de proteção 
individual. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Foram confeccionados dois canais acessórios respectivamente em 7mm e 3 mm de 
distância do ápice, os quais foram utilizados para analise e visualização da penetração do 
cimento partir de radiografia e a avaliação da penetração do cimento foi feita com o auxílio 
de lupa estereoscópica com aumento de dez vezes, por um único examinador treinado para 
esse fim (Kappa = 0,76)após confecção de dois corte realizados aquém de cada canal 
acessório servindo como orientação, e posterior desgaste da face do dente facilitando a 
visualização da penetração do cimento. 

Seguem-se abaixo a distribuição dos dentes em relação aos graus de penetração do 
cimento obturador,para cada grau a partir das duas distâncias (7mm e 3mm) observada. 

Tabela 1 – Comparativo do preenchimento do terço apical e médio entre os grupos segundo análise radiográfica e 

microscópica. Quantidade de dentes para cada escore de preenchimento. 

Análise radiográfica 

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4  Grupo 5  

Escore 
Terço

 Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço 

 apical médio apical médio apical médio apical médio apical médio 

Escore 0 10 10 9 8 7 7 8 5 7 8 

Escore 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 

Escore 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Escore 3 0 0 1 1 2 1 1 4 2 1 
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Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

 
 Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4  Grupo 5  

Escore Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço 

 apical médio apical médio apical médio apical médio apical médio 

Escore 0 8 10 7 8 6 6 5 4 7 6 

Escore 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 

Escore 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

Escore 3 1 0 1 1 2 2 3 5 2 3 

Total 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Fonte: Própria 
 
 

A partir disso O GRUPO 4 foi o que se apresentou com maior grau de penetração do 
cimento em ambos os canais laterais. Apresentando 70% de penetração no canal a 7mm e  60% 
no canal a 3mm. este resultado pode ter ocorrido devido utilização de ativação ultrassônica para 
ativação do EDTA e tempo da mesma de 1 minutos, fatos já comprovados  na literatura que 
levam a uma maior limpeza do canal e conseguinte penetração do cimento. 

A instrumentação do canal radicular produz um substrato irregular formado por material 
orgânico, inorgânico, bactérias e remanescentes de soluções irrigadoras que se adere à 
superfície desse conduto. Esse complexo dentinário é chamado de smear layer e pode  interferir 
na medicação intracanal e na adaptação do material obturador. 

Segundo Violich e Chandler (2010), a remoção desse substrato aumenta a desinfecção do 
canal, porém nenhuma técnica de remoção de toillet final pode ser considerada como totalmente 
eficaz. Segundo Ferreira (2011), a limpeza obtida no terço apical é inferior quando comparada 
com o terço cervical e médio. 

Devido à alta significância que o EDTA tem como solução coadjuvante do preparo 
biomecânico, Marending et al. (2007), recomenda sua utilização por ser um quelante específico 
para os íons cálcio em canais atresiados e calcificados, por agir na remoção do magma 
dentinário superficial e ainda em combinação com o NaOCl durante o preparo biomecânico de 
canais radiculares infectados. Entretanto, Em razão da smear layer apresentar em sua 
composição componentes orgânicos e inorgânicos, o EDTA promove sua remoção quando 
usado alternadamente com NaOCl 1%. Segundo Zanatta (2012) o EDTA 17% continua sendo 
a solução quelante que possui maior poder de remoção de smear layer. 

Durante a irrigação dos canais radiculares, podem ser utilizados diferentes métodos de 
agitação das soluções objetivando a melhora na limpeza dos canais radiculares,  principalmente 
os de anatomia complexa. Caron et al. (2010) recomendaram a ativação das soluções irrigantes 
afirmando que esse procedimento promove grande benefício na limpeza do canal produzindo 
superfícies mais limpas, até mesmo em canais curvos. Rodig et al (2010) e Paragiola et al. 
(2010) relatam que a irrigação ativada pelo ultrassom é mais efetiva na limpeza do canal 
radicular comparada com a irrigação convencional com a seringa. 

Gutarts et al. (2005), o uso do ultrassom durante 1 min na irrigação final obtem resultados 
satisfatórios na limpeza das paredes do canal radicular e dos istmos. Os autores citam que a 

Análise microscópica 
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utilização de uma agulha de irrigação acoplada ao ultrassom como garantia da renovação 
constante da solução irrigadora durante a ativação ultrassônica. 

As pesquisas citadas, apresentam os mesmos resultados desta pesquisa já que se 
pôde-se comprovar também a partir desta que as técnicas utilizando ativação ultrassônica 

levam a uma melhor penetração do cimento nos canais acessórios provavelmente devido maior 
eficácia da remoção da lama destinaria e limpeza do canal, levando também a  conclusão de que 
a ativação com o uso do ultrassom durante 1 min na irrigação final obteve resultados satisfatórios 
na limpeza das paredes do canal radicular. 

CONCLUSÃO: 
De acordo com a metodologia utilizada conclui-se que: 

-O grupo que utilizou EDTA e ativação ultrassônica por 60 segundos apresentou resultados mais 
satisfatórios quanto a penetração de cimento. 

-Houve maior penetração do cimento obturador no canal lateral a 7mm do ápice 
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RESUMO 
 

O sucesso da terapia endodôntica está diretamente relacionado à realização criteriosa e 
asséptica de todas as fases do processo, envolvendo a abertura, limpeza, desinfecção, 
modelagem e posterior selamento de todo o sistema de canais radiculares. Os cones de guta- 
percha são produzidos em condições assépticas e possuem na sua composição óxido de zinco 
responsável pela atividade antibacteriana, mas ainda existe a possibilidade de contaminação pela 
manipulação, por aerossol ou armazenamento dos mesmos. Por não resistirem aos processos 
de esterilização por calor, os cones de guta-percha devemser submetidos à etapa de 
descontaminação para manutenção da cadeia asséptica. Embora vários agentes químicos já 
tenham sido testados, não há consenso na literatura de qual melhor protocolo de desinfecção 
destes materiais. Neste trabalho, avaliou-se a descontaminação de cones de guta-percha 
contaminados com a bactéria Enterococcusfaecalis, com solução de digluconato de clorexidina 
a 2%, hipoclorito de sódio a 1% e hipoclorito de sódioa 2,5%, nos tempos de 30 segundos e 1 
minuto de imersão. Observou-se que o hipoclorito de sódio a 1%, hipoclorito de sódio a 2,5% e 
o digluconato de clorexidina a 2% nos tempos exposição de 30s e 1 min são eficientes para a 
descontaminação dos cones de guta-percha nesses curtos intervalos de tempo de contato sobre 
E. faecalis. Ressalta-se, porém, que em uma das replicatas do experimento com a clorexidina 
utilizada por 30s houve crescimento microbiano. 

Palavras-chave: Guta-Percha, contaminação, desinfecção. 

 
INTRODUÇÃO 

O sucesso da terapia endodôntica está diretamente relacionado à realização criteriosa e 
asséptica de todas as fases do processo, envolvendo a abertura, limpeza, desinfecção, 
modelagem e posterior selamento de todo o sistema de canais radiculares (FERRAZ et al., 2007). 
Porém, durante esse processo, podem ocorrer falhas na instrumentação, bem como infiltração 
de bactérias presentes na saliva e/ou o uso de instrumentos e/ou materiais contaminados 
(PEREIRA et al., 2011). 

Se a presença dos micro-organismos ainda persistir após o preparo biomecânico, devido 
variações da anatomia interna ou pelos mecanismos de defesa dos próprios micro- 
organismos, recai, sobre o material obturador, a necessidade de bom preenchimento e 
vedamento do sistema de canais radiculares (SAYÃO, et al., 2010; DECURCIO et al., 2010). 
Embora sejam produzidos em condições assépticas, e possuir em sua composição em média 
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69.8 – 81.9% de óxido de zinco responsável pela atividade antibacteriana (FERREIRA et al., 
2005), ainda existe possibilidade de contaminação, pela manipulação, por aerossol ou 
armazenamento dos mesmos (SALVIA et al., 2010; PRADO et al., 2011). 

Por não resistirem aos processos de esterilização, devem ser submetidos à etapa de 
descontaminação para manutenção da cadeia asséptica. Embora vários agentes químicos já 
tenham sido testados, não há consenso na literatura de qual melhor protocolo de desinfecção 
destes materiais (SIQUEIRA JÚNIOR, et al, 1998). 

Neste contexto, o uso do hipoclorito de sódio para rápida descontaminação de cones  de 
guta-percha foi proposto por Seniaet al. (1975), que demonstraram que cones de guta- percha 
contaminados com Staphylococcusepidermidis, Corynebacteriumxerosis, Escherichia coli 
eEnterococcusfaecalisforamdescontaminados após imersão em Clorox® (hipoclorito de sódio a 
5,25%) por 30, 45 e 60 segundos, respectivamente. 

Outra substância química que tem sido amplamente utilizada na Endodontia é o 
digluconato de clorexidina, que começou a ser empregada para irrigação de canais radiculares 
em 1964, sendo atualmente categorizada terapeuticamente como tendo ação antimicrobiana de 
atuação prolongada, especialmente contra o E.faecalis(Zamany et al., 2003; Basrani et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade dedescontaminação de cones de guta-
percha contaminados com a bactéria E.faecalis, com solução de digluconato de clorexidina a 2%, 
hipoclorito de sódio a 1% e hipoclorito de sódioa 2,5%, nos tempos de 30 segundos e 1 minuto 
de imersão. 

 

METODOLOGIA 
 
 

Primeiramente, a bactéria E.faecalis (ATCC 29212) foi semeada em placa de Petri 
contendo ágar BHI e incubada em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 horas. Após o crescimento 
bacteriano, foram colhidas colônias com o auxílio de alça de platina e inoculadas em solução 
fisiológica estéril (NaCl a 0,9%), até obter-se uma turbidez referente à Escala de McFarland 0.5 

(1-2×108 UFC/mL). Essa solução foi utilizada para a contaminação doscones de guta-percha 
principal (Dentsply). Os cones foram retirados ao acaso com o auxílio de pinça estéril de uma 
embalagem recém-aberta dentro de uma câmara de fluxo laminar e, cada cone foi imerso 
completamente em 6mL de suspensão microbiana contendo E. faecalis, em placas de Petri, por 
1 minuto, para que houvesse a contaminação. Em seguida, previamente ao processo de 
desinfecção, os cones foram removidos solução inoculadacom o auxílio de pinças estéreis, e 
colocados em uma placa de Petri para que houvesse a completa secagem dos mesmos, bem 
como a fixação bacteriana em suas superfícies. Posteriormente, foram transferidos 
individualmente para placas de Petri (uma para cada grupo) contendo a solução desinfetante. 
Foram formados seis grupos, contendo 4 cones cada (experimento em quadruplicata) 
imersosindividualmente em solução de clorexidina a 2%, hipoclorito de sódio  a 1% e hipoclorito 
de sódio a 2,5% nos tempos de exposição por 30 segundos e 1 minuto. Um grupo também 
contaminado com E. faecalis, no entanto, imerso apenas em solução salina foi designado como 
controle positivo. Além disso, um grupo, contendo dois cones, foi embebido diretamente no meio 
de cultura e foi determinado como controle negativo, para a certificação de que os cones da caixa 
lacrada estavam realmente estéreis. 

Após o teste de descontaminação, os cones foram mergulhados e retirados uma vez em 
solução salina estéril (6mL) para a remoção do excesso do agente desinfetante, em seguida, 
imediatamente depositados e completamente submersos em tubos de ensaio de vidro contendo 
3mL de caldo BHI suplementado com 1% de extrato de levedura, no qual os tubos foram mantidos 
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em estufa bacteriológica a 37º por 48 horas, prazo após o qual os resultados foram os baseando-
se no turvamento ou não do meio de cultura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados foram registrados baseando-se no turvamento ou não do meio de cultura. 
Observou-se crescimento bacteriano em todos os tubos do grupo controle positivo. No grupo de 
controle negativo não ocorreu crescimento, evidenciando que os cones provenientes da caixa 
lacrada encontravam-se sem contaminação por qualquer microorganismos. No grupo G1, 
verificou-se ausência de crescimento bacteriano em três das quatro amostras incubadas, porém 
em uma percebeu-se a turvação do meio, contudo o G2 com a mesma solução química 
apresentou uma efetiva descontaminação em todas as amostras, tais situações estão ilustradas 
abaixo na tabela 2. 

 
Tabela 2. Capacidade de descontaminação de cones de guta percha, devido a imersão em 
Digluconato de clorexidina a 2% por período de tempo de 30 segundos e 1 minuto. 

 
Amostra Grupo 1 

CHX 2% (30 s) 
Grupo 2 

CHX 2% (1min) 
Control
e 
positivo 

Control
e 
negativ
o 

1 0 0 1 0 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 0 

4 1 0 1 0 
 

Legenda: 0= ausência de contaminação microbiológica; 1= presença de contaminação 
microbiológica. 

 
Nos grupos G3, G4, G5 e G6 não ocorreu crescimento bacteriano em nenhuma das 

quatro amostras de cada grupo. Como mostra abaixo na Tabela 3. 
 
Tabela 3. Capacidade de descontaminação de cones de guta percha, devido a imersão em 
hipoclorito de sódio 1%e hipoclorito de sódio 2,5% por período de tempo de 30 segundos e 1 
minuto. 

Amostra Grupo 3 
NaOCl 1%(30 
s) 

Grupo 4 
NaOCl 1% (1min) 

Grupo 5 
NaOCl 2,5% (30 
s) 

Grupo 6 
NaOCl 2,5% 
(1min) 1 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 
 

Legenda: 0= ausência de contaminação microbiológica; 1= presença de contaminação 
microbiológica. 

 
Nos estudos de Rocha et al (2013), onde avaliaram a descontaminação de cones as 

soluções (álcool 70%, clorexidina 0,12% e 2%, NaOCl 1%, 2% e 2,5% e solução salina) 
previamente contaminados com cepas de E.faecalis nos tempos de 1,2,3,4,5 minutos, todos os 
agentes se mostraram eficazes na descontaminação a partir de um minuto. No grupo controle 
positivo foi verificado turvação indicando que as bactérias continuaram viáveis até o final do 
experimento. O tubo do controle negativo não apresentou crescimento dos microrganismos, 
assegurando a efetividade das soluções empregadas nesse experimento corroborando com os 
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resultados do nosso estudo. O que diverge da pesquisa de Sayãoet al 2010, que em seu estudo 
observou que 6,67% dos cones provenientes de caixa lacrada ou manipuladas estavam 
contaminadas. 

Cardoso et al. (2010) testaram o hipoclorito de sódio a 1% e mostraram que essa solução 
seria eficiente em um tempo de contato de 5 minutos, no entanto, neste estudo, demonstramos 
que essa solução é capaz de desinfetar num tempo a partir de 30 segundos. Por outro lado, o 
mesmo estudo de Cardoso et al. pode ser confirmado quando, neste, se  encontrou eficácia do 
Hipoclorito de Sódio 1% e Clorexidina 2% na desinfecção de cones contaminados por E.faecalis. 

No levantamento bibliográfico não foi encontrado pesquisas com os agentes químicos 
utilizados neste estudo, nos tempos de 30 segundos apenas a partir de 1 minuto. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados indicam que os agentes químicos hipoclorito de sódio 1% e hipoclorito de 
sódio 2,5% nos tempos de 30s e 1 min são eficientes para a descontaminação dos cones de 
guta-percha em intervalos de tempo. 

Ressalta-se, porém, que uma das replicatas do experimento com a clorexidina utilizada por 
30s houve crescimento microbiano, o que alerta para que os protocolos de desinfecção sejam 
seguidos, tomando-se o cuidado para não se reduzir indevidamente o tempo de exposição ao 
agente descontaminante. 
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Cimento endodôntico biocerâmico: análise das propriedades físico-químicas do 
início e final das bisnagas 

 
 
 
 

Introdução
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Para adequado selamento na terapia endodôntica, o material obturador deve promover 

preenchimento tridimensional do sistema de canais radiculares, penetrando nos túbulos 

dentinários e criando retenções micromecânicas (COSTA et al., 2010; MACHADO et al., 2014; 

VIAPIANA et al., 2014) e interações químicas com o substrato dentinário (RAVI et al., 2014), 

evitando, desta forma, a proliferação bacteriana que promove o surgimento ou manutenção de 

lesões periapicais (FLORES et al., 2011; CHANDRA et al., 2012; RICUCCI et al., 2013). 

Uma retrospectiva histórica realizada por Percora et al (2005), constam alguns materiais 

utilizados na obturação dos canais radiculares, tais como: ouro em folha com superfície resinada; 

fosfato tricalcico com Eugenol; óxido de zinco e ácido hidroclorico; carvão animal pulverizado 

com iodoformico; pontas de madeira de laranjeira associadas a uma pasta de iodofórmio e fenol; 

oxicloreto de zinco e mineral; estanho em folha; chumbo em folha coberto com uma pasta de 

fenol e iodo; pontas de madeira embebidas em bicloreto ou mercúrio a 0,5%; madeira 

avermelhada (Cedro), associada a parafina; partes iguais de zinco e iodoformio transformada em 

pasta com creosato; pontas de algodão saturadas com óleo de canela ou fenol; de canela ou 

fenol canforado; iodeto de timol e parafina misturados com a ajuda de calor brando; fenil salicilato 

e bálsamo; amálgama de cobre; dentina de cachorro; marfim pulverizado e dentina humana. Por 

não preencherem os requisitos básicos e indispensáveis para a prática de uma boa obturação do 

canal radicular, foram abandonados. 

O espaço entre o material obturador e as paredes do canal radicular deve ser ocupado por 

um cimento endodôntico, que deve obedecer a uma série de requisitos, que segundo Kok (2013), 

são: ser pegajoso quando misturado, para fornecer boa adesão entre os cones e as paredes do 

canal; proporcionar uma vedação hermética; ser radiopaco, de modo que possa ser visualizado 

radiograficamente; não deve contrair depois de colocado no canal; bacteriostático ou, pelo menos 

impróprio ao crescimento microbiano; não deve manchar as estruturas dentinárias; endurecer 

lentamente para possibilitar bom tempo de trabalho; ser insolúvel nos líquidos teciduais; ser bem 

tolerado pelos tecidos, isto é, não irritantes aos tecidos periapicais; ser solúvel em solvente 

comum, caso seja necessário remover a obturação do canal. 

Os cimentos obturadores têm o papel de reduzir a interface entre a guta percha e as 

paredes do canal radicular criando, assim, preenchimento compacto, estável e impermeável 

(ORSTAVIK, 2005; LI et al., 2014). Este almejado preenchimento tridimensional do sistema   de 
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canais radiculares está diretamente relacionado, entre outros fatores, às propriedades físico 

químicas dos cimentos obturadores, uma vez que o tempo de endurecimento, escoamento, 

espessura de filme, alteração dimensional, solubilidade e adesividade são importantes 

características dos cimentos, interferindo no completo selamento dos espaços do canal radicular  

e manutenção de uma condição de assepsia previamente conquistada (LI et al., 2014). 

A adesividade ou resistência de união do cimento à dentina se dá por meio de interação 

físico química na interface parede do canal/material obturador e deve resultar na eliminação de 

espaços para evitar a percolação de fluidos e penetração de microrganismos no sistema de 

canais radiculares, além de impedir o deslocamento da obturação durante procedimentos 

operatórios (CARNEIRO et al., 2012). Sendo assim de grande importância para a manutenção 

da integridade da obturação ao longo do tempo (LI et al., 2014). 

A ANSI/ADA efetivou, em 1983, o título de Especificação 57, uma série de normas e testes 

para avaliação das propriedades físico químicas dos materiais obturadores endodônticos: tempo 

de endurecimento, escoamento, radiopacidade, alteração dimensional, espessura do filme  e 

solubilidade e desintegração. Em 2000, ANSI/ADA alterou a designação de solubilidade e 

desintegração, estabelecida em 1984, para solubilidade. Estas normas têm a finalidade de 

promover uniformidade dos resultados, com maior critério e rigor científico. 

Em 2007, CARVALHO-JÚNIOR et al. (2007) propuseram a redução das dimensões dos 

corpos de prova, em relação à especificação 57 da ANSI/ADA (2000), tornando possível a 

realização dos testes com menor quantidade de material sem, contudo, haver prejuízo ou 

comprometimento dos resultados obtidos. 

Biocerâmicas são cerâmicas específicas para uso em medicina e odontologia, utilizadas  

na substituição de tecidos ou no recobrimento de metais, com a finalidade de aumentar sua 

biocompatibilidade. Na área da saúde, as biocerâmicas alumina, zircônia, hidroxiapatita, fosfato 

de cálcio, silicato de cálcio e cerâmicas de vidro são amplamente empregadas (RAVI 2014). 

Quando um material contém em sua composição biocerâmicas passa a ser chamado de 

bioagregado, e como o MTA é basicamente composto por biocerâmicas (silicatos, aluminatos e 

sulfato de cálcio), é considerado como tal. 

Os bioagregados são produzidos em laboratório e possuem particularidades interessantes 

para a endodontia: são de fácil manipulação e estáveis dimensionalmente, têm boa capacidade 

de escoamento e selamento, possuem alto pH e consequente poder antimicrobiano, são 

biocompatíveis e bioativos (KOCH; BRAVE; NASSEH, 2010). 

O MTA Fillapex é utilizado por inúmeras pesquisas que ressaltam suas excelentes 

qualidades, (CARNEIRO et al., 2012), embora não tenha sido descrita na literatura, informações 

sobre a qualidade deste material em toda a extensão da seringa na qual o produto fica até o 

momento de sua utilização. 

Segundo Fellipe (2012) o MTA Fillapex é um cimento endodôntico à base de MTA. Lançado 

em 2010 pela empresa Angelus, apresenta-se em forma de pasta-pasta e é indicado para 

obturação endodôntica. É composto por resinas, sílica nanoparticulada, MTA, óxido de bismuto 

e pigmentos. Segundo o fabricante tem um tempo de trabalho de 30 min e tempo de presa mínimo 

de 120 min, influenciado pela umidade da dentina. Pode ser empregado com ou sem os cones 

de guta-percha, e no caso de necessidade de retratamento, pode ser facilmente removido do 
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canal por técnicas convencionais. 

O objetivo deste estudo é analisar as propriedade físico-químicas do cimento biocerâmico 

MTA Fillapex - tempo de endurecimento, escoamento, solubilidade e alteração dimensional - em 

porções correspondentes do início e final das seringas. 

 
 

Objetivos 
 

 
Geral: 

Analisar as propriedades físico-químicas do cimento endodôntico MTA Fillapex nas diferentes 

porções de suas bisnagas (Inicio e final). 

 

Específicos: 

Avaliar as propriedades de: 

A- Tempo de endurecimento 

B- Teste de escoamento 

C- Solubilidade 

D- Alteração dimensional 
 
 

 
Metodologia 

 
 

A análise das propriedades físico químicas seguirão a Especificação n. 57 da American 

National Standard Institute/American Dental Association (ANSI/ADA) (2000) para materiais 

obturadores, com as alterações dos tamanhos dos corpos de prova de acordo com o proposto 

por CARVALHO-JÚNIOR et al. (2007). 

Os testes serão realizados nas condições ambientais de 23° ± 2° C de temperatura e 50 

± 5% de umidade relativa do ar, mantidas 48 h antes do início dos procedimentos. 

Para cada teste, serão preparadas amostras com o cimento puros, na proporção de 

1:1, com 5 (cinco) repetições para cada teste. 

Serão   testados o   tempo   de endurecimento,   

escoamento,   solubilidade, alteração dimensional. 
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Resultados esperados 
 

Através dos testes, espera-se encontrar dados que comprovem que o cimento estudado está 

seguindo a Especificação nº 57 da American National Standard Institute/American Dental 

Association (ANSI/ADA) em diferentes porções nas suas duas formas de apresentação. 

Dessa forma o estudo pode servir como base para a escolha do melhor cimento endodôntico 

por parte do cirurgião-dentista e para orientação aos fabricantes possam melhorar seus produtos 

para se adequar à Especificação nº 57 da ANSI/ADA. 

 

Conclusão 
 
 

Este projeto de pesquisa foi aprovado no Programa de Iniciação à pesquisa PIBIC/ PIVIC 2016- 
2017 do UNINOVAFAPI  e encontra-se em fase de aquisição dos materiais necessários. 
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RESUMO 
O êxito do tratamento endodôntico depende de uma adequada limpeza e modelagem dos canais 
radiculares, bem como de um selamento hermético, a fim de evitar o insucesso endodôntico. 
Assim, é necessário obter a combinação da guta-percha e cimento obturador, já que o último é o 
responsável pelo selamento do sistema de canais radiculares, condição indispensável para 
atingir sucesso clínico, resultando em um tratamento eficaz e manutenção da estrutura dentária. 
Então, buscou avaliar as propriedades físico-químicas do cimento endodôntico EndoREZ. No 
estudo foi analisado as propriedades tempo de endurecimento, escoamento, solubilidade e 
alteração dimensional do cimento divididos em dois grupos realizado conforme as normas e 
testes da especificação nº 57 da American Dental Association (ADA). Grupo 1, utilizando-se 
ponta misturadora em comparação ao Grupo 2 com quantidades iguais em volume das pastas.  
Observou-se que o cimento EndoREZ em ambos  os grupos apresentaram escoamento 
semelhantes entre si e de acordo com a determinação da ADA (superior ou igual a 25mm). No 
entanto, o cimento não tomou presa final em nenhuma de suas apresentações, assim, os testes 
de solubilidade e estabilidade dimensional não puderam ser realizados. Diante do estudo, 
constatou que o cimento EndoREZ, nas suas diferentes apresentações, atendeu ao requisito 
mínimo sugerido pela ADA quanto ao seu escoamento, mas encontrou dificuldade em atender 
as determinações da especificação nº 57  da ANSI/ADA quanto ao tempo de endurecimento, 
onde não completou seu tempo de presa final, impossibilitando a realização dos testes de 
solubilidade e estabilidade dimensional. 
Palavras-Chaves: Endodontia; canal radicular; propriedades físicas e químicas. 

 
INTRODUÇÃO 

O êxito do tratamento endodôntico depende do controle da infecção do espaço do canal 
radicular, o qual é conquistado por meio de uma limpeza correta, modelagem dos canais 
radiculares, preenchimento completo e selamento hermético. O preenchimento de forma 
inadequada pode levar ao insucesso endodôntico, apesar da realização de um preparo correto 
do canal. (BERNARDES, et al., 2010). Segundo Machado (2014), o tratamento endodôntico 
motivados pelas novas tecnologias e técnicas em todas as suas etapas ultrapassou limites. 

Mas, mesmo com todo desenvolvimento científico, permaneceram alguns conceitos: a 
principal finalidade do tratamento de canal continua sendo a extinção, ou a redução de bactérias 
do canal radicular, assim como a prevenção de um processo infeccioso. De acordo com Leonardo 
(2008), tem-se utilizado materiais obturadores que mais se aproximem do  ideal, considerando 
suas propriedades, dentre eles, estão os cones de guta-percha que  possuem compatibilidade 
biológicas com os tecidos. Embora, esse seja o material mais empregado na obturação dos 
canais radiculares, a guta percha não se adere isoladamente a dentina, necessitando de um 

mailto:f.joyssa@hotmail.com
mailto:falcaoendo@hotmail.com
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cimento endodôntico na busca de um selamento adequado (SKINNER; HIMEL, 1987). 

Em 1984, criou-se uma série de normas para avaliação dos materiais endodônticos, 
divulgada pela American Dental Association (ADA). A especificação nº 57 para materiais 
obturadores da ADA determina para a avaliação das propriedades físicas, os testes a seguir: 
escoamento, espessura do filme, tempo de endurecimento, radiopacidade, solubilidade, 
desintegração e estabilidade dimensional (ALONSO, et al., 2005). 

O EndoREZ é um cimento hidrofílico de cura dual à base de resina de metacrilato (UDMA). 
Apresenta duas partes de armazenagem, contendo, no compartimento 1:TEGMA, dimetilacrilato 
diuretano, fosfato de bisglicerol dimetacrilato; Particulas de carga: oxicloreto de bismuto, lactato 
de cálcio petahidratado e sílica. Já no compartimento2: TEGMA, dietacrilato diuretano, fosfato de 
bisclicerol dimetacrilato; Partículas de carga: oxicloreto de bismuto, lactato de cálcio 
pentahidratado, sílica e Iniciadores: dietanolp-tolyimino, bisfenol (2,4,6 trimetil benzoila), óxido 
fosfato. Provavelmente, o iniciador da reação fotoativada seja  o dietanol p-tolimino e o da reação 
química seja o bisfenol ( DONNELLY, et al., 2007). 

Dessa forma, é essencial o cimento obturador apresentar boas propriedades físico- 
químicas, já que o mesmo é o responsável pelo selamento hermético do sistema de canais 
radiculares, condição necessária para atingir sucesso clínico, resultando em um tratamento com 
uma maior longevidade, com conseqüente preservação de estrutura dentária. Portanto, é 
relevante avaliar as propriedades físico-químicas do cimento endodôntico EndoREZ, 
recentemente lançado no mercado, analisando o tempo de endurecimento, escoamento, 
solubilidade e alteração dimensional, utilizando-se ponta misturadora em comparação com 
quantidades iguais em volume das pastas. 

 

METODOLOGIA 
 
Tempo de Endurecimento 

O cimento foi manipulado foi colocado no interior do molde metálico com diâmetro interno 
de 10mm e espessura de 2mm, até o preenchimento total. Passados 120 ± 10 s do inicio da 
mistura colocou-se o conjunto placa de vidro/molde/cimento, em recipiente plástico com vedação 
hermética e mantido em temperatura constante de 37 ± 2° C e 95 ± 5% de umidade relativa do 
ar, no interior de uma estufa, até o final do teste. Decorridos 150 ± 10 s  do início da mistura, uma 
agulha tipo Gillmore de 100 ± 0,5 g e ponta ativa de 2 ± 0,1 mm foi abaixada verticalmente sobre 
a superfície horizontal do material. A colocação da agulha sobre o material foi repetida a 
intervalos regulares de 60s 

Teste de Escoamento 

Na realização do teste de escoamento, uma seringa Luer de vidro de 3,0 mL foi adaptada 
para receber 0,5 mL de cimento manipulado. O cimento foi disposto no centro de uma placa de 
vidro, Decorridos 180 ± 5 s do início da manipulação, colocou-se uma segunda placa de mesmas 
dimensões sobre os cimentos e, sobre esta última, um peso adicional, perfazendo 120 gramas. 
Após 10 minutos, foram medidos os diâmetros maiores e menores do disco obtido com o 
escoamento com paquímetro digital. Foram realizadas 5 repetições para cada cimento estudado 
e obtenção da média aritmética, para representação do escoamento do material em estudo. 

Teste de Solubilidade 

Para a realização deste teste foi utilizados 05 moldes de Teflon circulares, com 1,5 mm de 
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espessura e 7,75 mm de diâmetro interno. Os moldes foram colocados sobre uma lâmina  de 
celofane sustentada por uma placa de vidro. O cimento testado foi manipulado e colocado dentro  
do  molde.  A  seguir,  foi  inserido  um  fio  de  nylon  impermeável  de  diâmetro   de 

aproximadamente 0,5 mm na massa do cimento amolecido. Posteriormente, foi colocada outra 
placa de vidro, de dimensões iguais às daquela colocada sob o cimento e sobre esse conjunto, 
colocou-se um peso de 100 g. O conjunto foi transportado para uma câmara climatizada (estufa), 
com temperatura de 37 ± 2° C e umidade relativa do ar de 95 ± 5%. Após intervalo de tempo três 
vezes maior ao de endurecimento de cada cimento, previamente determinado de acordo com o 
fabricante, a amostra foi removida do molde e retirado quaisquer resíduos ou partículas soltas. O 
cimento testado não tomou presa no período determinado, impossibilitando a continuidade do 
experimento para o teste de solubilidade. 

 

Teste Alteração Dimensional 

No experimento do teste de alteração dimensional, foi confeccionados moldes de Teflon 
cilíndricos de 3,57 mm de altura x 3,0 mm de diâmetro. Os moldes foram colocados sobre uma 
placa de vidro, de 26 mm de largura x 75 mm de comprimento e 1,5 mm de espessura, cobertos 
com papel celofane e fixados àquela com cera utilidade. Os moldes foram preenchidos com os 
cimentos em estudo e, em seguida, colocados sobre eles uma lâmina de microscópio, também 
coberta com papel celofane, fazendo-se uma leve pressão. O conjunto foi mantido nessa posição 
com o auxílio de um grampo em forma de C. 

Após 5 min do início da espatulação, o conjunto foi levado à estufa a 37°C e 95% de 
umidade relativa, durante um intervalo de tempo correspondente a três vezes o tempo de 
endurecimento de cada cimento testado. O cimento testado não tomou presa no período 
determinado, impossibilitando a continuidade do experimento para o teste de alteração 
dimensional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O experimento foi realizado na Clínica Escola de Odontologia da Uespi, onde foi avaliado 
os testes de escoamento, tempo de endurecimento, solubilidade e alteração dimensional do 
cimento EndoREZ, o qual foi separados em grupos. No grupo 1 foi realizado os testes utilizando-
se ponta misturadora em comparação ao grupo 2, no qual foi realizado os testes com quantidades 
iguais em volumes das pastas. 

De acordo com o experimento realizado, não houve presa final do cimento EndoREZ 
mesmo após 5 dias da manipulação do cimento. Situação esta, que pode ser esclarecida pelo 
fato de que a manipulação do cimento ficou exposta ao ar oxigênio presente no ambiente, o qual 
inibe a polimerização de materiais resinosos de cura dual, pois o oxigênio reage com os radicais 
livres e retarda ou inibe a formação de uma cadeia polimérica bem estruturada, assim, essa 
inibição de polimerização pode prejudicar as propriedades do material, por isso, reforça  a idéia 
da importância do uso das pontas misturadoras, a qual deixa o cimento livre do contato com o 
oxigênio. 

Segundo Vale (2014), o fabricante relata que o tempo de presa do cimento EndoREZ é de 
20 a 30 minutos, o qual descreve que a camada superficial de 0,3 mm deste material pode ser 
fotopolimerizada, ajudando para a restauração imediata. A fotoativação recomendada é de 40 s. 
O autor encontrou tempo de presa de 30 minutos, de acordo com a Especificação n° 57. 

De acordo com Versiani et al (2006), o EndoREZ tem que ser manipulado em uma câmara 
escura sem a luz ambiente, para que a mesma não influencie na fotopolimerização do cimento 
na hora de sua manipulação, uma vez que é um cimento resinoso de cura dual. Na presente 
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pesquisa, mesmo após a fotoativação, a agulha tipo-Gillmore penetrou na massa de cimento 
ainda fluida, sem resistência da camada superficial polimerizada, fato este que pode ser 
explicado pela inibição da polimerização, devido a presença do oxigênio ambiente (FINGER; 
LEE; PODSZUN, 1996). Os autores relatam ainda que após 30 minutos da manipulação e 
fotoativação, houve resistência a penetração da agulha, mas uma camada de 

cimento não polimerizado persistiu na amostra. Experiência relatada também por Mathias- Junior 
et al (2009), onde não houve polimerização da camada superficial de cimentos resinosos de cura 
dual 

Schafer, Bering e Burklein (2013), ao realizarem a pesquisa acharam um tempo de 
endurecimento para o EndoREZ de 42 minutos, assim, compatível com a ANSI/ADA, tempo este 
um pouco maior que o encontrado no estudo de Vale ( 2014) que foi  de 30 minutos. 

No presente estudo, os testes de solubilidade e estabilidade dimensional não puderam ser 
realizados, em decorrência do cimento não tomar presa final em nenhuma de suas 
apresentações. 

A Especificação n° 57 da ANSI/ADA afirma que o cimento não deve ter alteração de 1% 
em contração ou 0,1% em expansão. De acordo com Sousa-Neto et al (1999), é melhor uma 
rápida expansão do que uma contração, pois caso ocorra contração pode haver um 
desajustamento entre o cimento e o canal, prejudicando a obturação e favorecendo a ocorrência 
de fluídos 

Nos estudo de Vale (2014), Lee et al (2011), o cimento EndoREZ não apresentou resultado 
satisfatório de acordo com a especificação 57 da ANSI/ADA, observando uma expansão do 
material. 

A solubilidade de acordo com a Especificação n° 57 da ANSI/ADA, não deve exceder 3% 
em massa. Na pesquisa de Vale (2014), Lee et al ( 2011), o EndoREZ apresentou solubilidade 
elevada em relação exigida pela Especificação n° 57. 

Diversas metodologias têm sido utilizadas para estudar a capacidade de escoamento dos 
cimentos endodônticos.  As recomendações da ADA buscam verificar as propriedades  dos 
cimentos endodônticos e diferentes especificações e adaptações das mesmas também são 
encontradas na literatura para execução do teste de escoamento (SYDNEY, et al., 2009). 
Segundo especificação n° 57 da American Dental Association um cimento endodôntico apresenta 
bom escoamento quando alcança taxa maior ou igual a 25 mm. 

De acordo com os resultados encontrados no presente estudo, o cimento EndoRez 
manipulado com a utilização do misturador e a partir de partes iguais em volume apresentaram 
resultados semelhantes, com escoamento ligeiramente maior para o cimento manipulado com 
auxílio do manipulador. 

Ambos os métodos utilizados para manipulação do cimento permitiram um escoamento de 
acordo com a especificação nº 57 da ANSI/ADA, os quais tiveram escoamento superior a 25 mm 
de diâmetro nos dois grupos estudados. 

No estudo de Sydney et al ( 2009), os autores relataram que o cimento EndoREZ não 
apresentou escoamento algum no transcorrer do experimento, certamente devido à  necessidade 
de colocação de uma força maior do que a força da gravidade, conforme à especificação nº 57 
da American Dental Association, o que não foi utilizado pelos autores. 

 
CONCLUSÃO 

De acordo coma a metodologia utilizada conclui-se que: 
-O cimento endodôntico EndoREZ não atende as determinações da Especificação nº 57 da 
ANSI/ADA quanto ao tempo de presa, alteração dimensional e solubilidade, uma vez que não 
tomou presa após 5 dias da manipulação do mesmo. 
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-Quanto ao escoamento, observa-se uma semelhança entre a manipulação com o misturador e 
utilização de partes iguais em volume. Ambos os métodos atendem a especificação nº 57 da 
ANSI/ADA. 
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RESUMO 
Introdução: O traumatismo de face, no que diz respeito à sua epidemiologia, é variável conforme 
a área estudada e o conhecimento de suas particularidades tem efeito direto na formulação de 
políticas de saúde que visem a prevenção e tratamento destas injúrias. A reabilitação do paciente 
vítima de trauma facial é complexa e estudos que avaliem  seu impacto na qualidade de vida são 
essenciais para ajudar a compreender tal mecanismo. Objetivo: Obter o perfil epidemiológico e 
acompanhar a reabilitação de pacientes com traumatismo de face atendido no serviço de 
urgência de um hospital municipal. Material e Método: Participaram da pesquisa pacientes 
adultos com idade igual ou superior à 18 anos. Além da coleta de dados referentes ao perfil 
epidemiológico por meio de prontuários devidamente preenchidos será realizado um exame 
clínico voltado à condição oral a partir de uma ficha elaborada para este fim, tendo como base as 
possíveis mudanças odontológicas agravadas ou provocadas pelo trauma. Foi um estudo 
descritível, longitudinal, quantitativo e exploratório. As principais variáveis foram: traumatismo 
dentário e limitação de abertura bucal. Resultados: 114 prontuários foram incluídos. O gênero 
masculino com uma média de 34 anos fora os mais afetados. As principais causas foram os 
acidentes motociclístico sendo a mandíbula o osso mais acometido. Grande parte foi tratada de 
forma conservadora e a limitação de abertura bucal sofre melhoras independentemente do 
tratamento. Conclusão: Os acidentes motociclístico em adultos jovens são um grande problema 
de saúde publica e grande parte destes pacientes necessita de algum cuidado pós-trauma. 
Descritores: Epidemiologia, Trauma Facial, Reabilitação, Cirurgia facial. 

 
INTRODUÇÃO 

As fraturas de ossos da face afetam uma parcela significativa dos pacientes traumatizados, 
devido ao fato desta região ser a parte do corpo mais exposta e vulnerável a esse tipo de lesão 
(ADEYEMO et al, 2005; CAMARINI et al,2004). O trauma facial representa um dos problemas de 
saúde pública mais relevantes na sociedade contemporânea. Isto se deve à diversidade das 
lesões faciais decorridas devido ao aumento dos acidentes de trânsito e da violência urbana. 
(FREITAS et al, 2010). 

Entre as ocorrências de trânsito, as colisões de automóveis, o atropelamento, queda de 
motocicleta e bicicleta são mais frequentes (FONSECA et al,2007). Já com relação à  violência 
urbana, as agressões por arma de fogo e arma branca são as principais, as quais têm promovido 
um aumento significativo de vítimas com traumatismos faciais (Costa e Silva, 1998). 

Como atinge principalmente as faixas etárias jovens e economicamente ativas, o custo 
financeiro e social do tratamento e afastamento dos trabalhadores é elevado (PACELLA, 2008; 
VAN SWEARINGEN, 2008). Dentre os problemas de saúde pública, o trauma é o que tem maior 
potencial para prevenção, por meio do entendimento das suas causas, severidade e distribuição 
temporal (BRASILEIRO e PASSERI, 2006). 

É necessário cada vez mais dados referentes às características epidemiológicas para que 
políticas voltadas a esta área da saúde possam ser mais bem elaboradas e os recursos melhor 
distribuídos. Ressalta-se também a importância de uma atenção devida e elaborada  do 
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processo de reabilitação, visto que o paciente com trauma facial tem seu estado físico e  mental 
afetado e seus anseios por melhoras se refletem na busca por boas condições estéticas  e 
funcionais. (MENEZES et al, 2007). 

Acredita-se que esta pesquisa contribuirá não somente para uma elaboração de políticas 
de saúde visando a prevenção do trauma de face, mas também ressalte a importância do 
cirurgião-dentista ou bucomaxilofacial no acompanhamento destes pacientes. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e longitudinal realizado pela 
análise de prontuários, avaliação e acompanhamento de pacientes adultos, com idade igual ou 
superior à 18 anos, vítimas de traumatismo bucomaxilofacial atendidos no Hospital Público, no 
município de Parnaíba-PI. Esta pesquisa obedece aos princípios éticos que orientam as 
pesquisas que envolvem seres humanos, conforme previstos na Resolução nº 466/12 (CNS/MS). 
Foram excluídos menores de idade e os que recusaram participação. 

Os pesquisadores realizaram o trabalho por meio de uma carta de apresentação da 
UESPI, solicitando a autorização da coordenação do Hospital para o desenvolvimento do projeto 
de pesquisa, após apreciação ética do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Piauí – CEP/ UESPI. 

Os pacientes serão examinados em três momentos: pós-trauma, pós-tratamento imediato 
e 6 meses após alta hospitalar. No primeiro momento foi realizada uma avaliação geral da 
condição bucal do paciente, desde que possível, e feito registro em ficha clínica devidamente 
formulada para este fim. No segundo momento após o tratamento o exame foi refeito e registrado 
as mudanças decorrentes do tratamento seja ele cirúrgico ou conservador. O terceiro momento 
foi programado para avaliar qualitativamente os resultados obtidos após os 6 meses de 
orientação e acompanhamento, quando indicado, na Clínica Escola De Odontologia Da 
Universidade Estadual Do Piaui. 

Como benefícios imediatos os pacientes serão acompanhados pelo pesquisador  durante 
os períodos de internação e 6 meses após a alta hospitalar, sendo o mesmo avaliado e 
referenciado sempre que necessário para tratamento odontológico. 

Tal como todos os pacientes tratados na clínica escola do curso de odontologia da UESPI 
serão acompanhados trimestralmente por um ano, mesmo após o término da pesquisa, 
permitindo um período ideal de proservação. 

Os indivíduos participantes da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – CNS), após ser informados 
que sua participação será facultativa e confidencial. 

O questionário será aplicado por um único pesquisador, tendo sido previamente calibrado 
ao aplicar o questionário e exame clínico dos alunos do X período do curso de Odontologia da 
UESPI, em Parnaíba-PI. Assim será possível a visualização das principais dúvidas do 
questionário, analisadas sugestões e se cabíveis com os objetivos da pesquisa,  serão 
assimiladas para o êxito do trabalho. 

A coleta de dados referentes à epidemiologia foi realizada por meio de exames 
imaginológicos, realizados na instituição co-participante, bem como por meio de prontuários da 
mesma instituição, devidamente preenchidos pelo cirurgião do serviço. 

O Exame clínico Buco-maxilo-facial foi realizado no ambiente ambulatorial do Hospital co-
participante e complementado pela avaliação na Clínica Escola De Odontologia. Materiais 
utilizados: Bandeija clínica completa contendo espelho odontológico, sonda exploradora e pinças 
para tecidos além de gazes e outros materiais diagnósticos foram utilizados na Clínica Escola De 
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odontologia Da Universidade Estadual do Píaui. 

Nos casos de cárie ou fratura coronária apresentada pelos pacientes, os dentes foram 
restaurados. Nas demais situações o tratamento foi devidamente encaminhado, finalizando com 
o ajuste oclusal para todos os procedimentos executados. 

Para a revisão de literatura e discussão serão feitas pesquisas indexadas nas bases de 
dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, BIREME, PORTAL CAPES. 

Os dados de cada prontuário, questionário, exames clínico e radiográfico foram 
catalogados no software Microsoft Office Excel através de planilhas, e submetidos à análise 
estatística, sendo posteriormente distribuídos em gráficos e tabelas para melhor interpretação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contou-se com uma amostra não-probabilística formada por 114 prontuários.    Destes 
73 (64%) eram do gênero masculino a maior parte vítima de acidentes motociclíticos (Gráfico1). 
A escolaridade mais presente foi o médio incompleto (31,6). Além disso, 70 pessoas (61,4%) 
exerciam alguma atividade profissional. A maior parte dos traumatismos aconteceu aos sábados 
(20,2%), seguidos dos acontecidos na sexta-feira (18,4%) e aos domingos (17,5%). O período 
que mais foram acometidos foi entre os horários de 18:01- 00:00 horas (30,7%). 
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Gráfico 1. 
 
Nesse primeiro momento de coleta e análise dos prontuários, obteve-se o diagnóstico (Gráfico 
2) e a necessidade do tipo de tratamento (conservador ou cirúrgico) (Gráfico 3) para os 114 
pacientes. 

 
Gráfico2 Gráfico 3 
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foram avaliados durante o período pré e pós-tratamento. Todos os 20 pacientes tiveram 
traumatismo  no  osso  mandibular.  O  exame  de  abertura  bucal  máxima,  antes  e  após    o 

tratamento conservador, foi selecionado como critério de avaliação para verificação do 
restabelecimento da oclusão e do equilíbrio do sistema estomatognático. Dessa forma, observou-
se no gráfico a diferença das médias entre os pacientes antes do tratamento cirúrgico (T1) e após 
o tratamento cirúrgico (T2) (Gráfico 4). 

Foi realizado um teste não paramétrico Mann-Whitney para comparar as duas condições, 
utilizando o nível de significância de 0,05. Verificou-se que a diferença entre os participantes 
antes e depois do tratamento cirúrgico é estatisticamente significativa, com uma diferença entre 
médias de 19,7 milímetros (p = 0,001) de abertura bucal máxima. 

Ao serem examinados os 114 prontuários, constatou-se que com relação aos fatores 
associados ao trauma, 57,9% dos pacientes estiveram relacionados ao consumo de bebidas 
alcóolicas, e 40,3% estavam envolvidos em festas e lazeres (Gráfico 5). 

Dentre os 20 pacientes que tiveram acompanhamento no pré-operatório e no pós- 
operatório (após alta hospitalar) nenhum compareceu ao retorno nos próximos agendamentos, 
tornando insuficiente os dados para a avaliação 6 meses após alta. 

Dentre os paciente avaliados, 13 (65%) apresentavam traumatismo dento alveolar de 
alguma natureza, caracterizando um número de 3 pacientes com avulsões envolvendo todos elas 
os elementos 11 (2 casos) e 12 (1 caso), e  10 pacientes  apresentando traumatismo do  tipo 
fratura coronária envolvendo principalmente os dentes incisivos centrais superiores (8 casos) e 
laterais superiores (5 casos). 

Durante a avaliação dos movimentos mandibulares apenas 14 (14%) pacientes foram 
selecionados para realizar o exame, os outros 6 (30%) em virtude do extenso edema não tiveram 
suas informações registradas na ficha clínica. Os mesmos fora orientados a retornar após 
regressão do edema no entanto não compareceram para continuidade da pesquisa. 

No que diz respeito ao gênero, o que tem sido considerado o mais acometido é o masculino 
chegando a 79,4% de 248 (Vasconcelos et al., 2014), e 80,1% de 222 (Helena et  al., 2010). Os 
resultados do presente estudo corroboram com os estudos citados, totalizando 64% de 114 
prontuários analisados. 

Foi constatada, através deste estudo, a prevalência da faixa etária entre 21 e 30 anos, 
correspondendo a 30,0%. Tal resultado se assemelha ao de outros estudos, no qual esse mesmo 
intervalo de idade também foi predominante, equivalendo a 33% de 912 (PEREIRA et al., 2008) 
e 32,4% de 139 avaliados (FREITAS et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 Gráfico 5 
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Tal resultado é semelhante a outros estudos, nos quais os mesmos foram responsáveis 
por 35% de 250 (Scannavino et al., 2013) e 42,9% de 1041 (Breasaola et al., 2005). No entanto 
a etiologia mais frequente em outros estudos foi a agressão física, com 38,8% de   711 

(Macedo et al., 2008) e 38,2% de 591(Tino et al., 2010), o que confere à etiologia do trauma 
uma heterogeneidade conforme a população estudada. 

Corroborando com os achados do presente estudo a mais comumente observadas na 
literatura foi a mandíbula, 39,37% de 221 (MARTINS JUNIOR, KEIM e HELENA, 2010), 39,2% 
de 289 (BRESAOLA, ASSIS e RIBEIRO JUNIOR, 2005) e 45% de 139 (FREITAS et 
al., 2009), provavelmente devido à mandíbula ser um osso móvel, mais suscetível, portanto, à 
fratura. 

Através deste estudo foi possível observar que os dados então em conforme com literatura 
quando ao gênero, faixa etária, acidentes com veículos automotores e sítio mais acometido. 

 
CONCLUSÕES 

O perfil dos pacientes com trauma de face são homens, faixa etária entre 21 e 30  anos. 
Os acidentes de trânsito com motocicleta e as agressões físicas foram os fatores causais de 
maior prevalência. 

A região mandibular foi mais acometida pelos traumas bucomaxilofaciais analisados nesta 
pesquisa, seguido do trauma dos ossos nasais. 

Os dois principais fatores associados que merecem destaque são o consumo de  bebidas 
alcóolicas e as atividades relacionadas a lazeres e festas. 

A limitação de abertura bucal é consequência de trauma da região mandibular. O 
tratamento destas lesões quando há indicação cirúrgica é fundamental na restauração da 
homeostase do sistema estomatognático. 

Ações sociais e comunitárias também devem ser estimuladas nas escolas e nos clubes 
de serviços, pois as pesquisas têm apontado crescimento de acidentes automobilísticos, em 
especial com motocicletas, e das agressões interpessoais, predispondo ao aumento expressivo 
de traumatismo bucomaxilofacial. 
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RESUMO 
 

Introdução: A cárie dentária é uma doença crônica e multifatorial mais comum em crianças, 
sendo um problema de saúde pública. Além disso está relacionada com o ambiente em que se 
vive. Assim a educação em saúde bucal deve ser abordada com todo o núcleo familiar. 
Entretanto, o Tratamento Restaurador Atraumático é uma alternativa simples para intervir no 
processo carioso. Objetivo: Determinar a prevalência e incidência de cárie na dentição decídua 
em crianças com idade entre 3 a 5 anos de idade. Metodologia: Aplicou-se questionário aos pais 
ou responsáveis das crianças envolvidas na pesquisa, para análise do conhecimento destes 
sobre os hábitos alimentares e de higiene bucal e sobre a frequência de atendimento odontológico 
às crianças. Realizou-se exame intra-bucal das crianças de 3 a 5 anos de idade, matriculadas 
nas pré-escolas da pesquisa, com registro dos dentes e faces cariadas no odontograma. Foi 
executado o tratamento odontológico pela técnica do ART, no próprio ambiente escolar. Seis 
meses após, o questionário e o exame clínico foram refeitos para averiguação das possíveis 
modificações nos hábitos alimentares, na higiene bucal e na saúde bucal das crianças. 
Resultados: A prevalência de cárie dentária na dentição decídua foi 38% e incidência de 0,42. A 
maioria das restaurações eram classe I e II. Observou-se o baixo índice se satisfação do 
tratamento e aumento do número de lesões cariosas. Conclusão: ainda se faz necessário 
maiores esforços na promoção, prevenção e reabilitação da doença, sendo o ART uma opção, 
especialmente, para populações que têm acesso a serviços odontológicos limitados. 

 
Descritores: Odontopediatria, Cárie dentária e Higiene Bucal. 

 

Introdução 
 

Desde o começo do século XX, a doença cárie é vista como um problema de saúde pública. 
Embora no Brasil, só tenham feito levantamentos estatísticos, por meio de pesquisas, após a 
década de 1950 (REZENDE et al, 2014). 

Candeira, em 2012, observou que o índice de cárie em crianças pré-escolares tende a ficar 
entre 12,3% a 76,1%, porém, havendo controvérsias sobre a responsabilidade pelas taxas 
elevadas, tendo em vista que a cárie dentária é multifatorial. Inclusive, não só o leite (cuja 
cariogenicidade é questionada), mas também, chupetas e alimentos açucarados (que passam a 
fazer parte da dieta em anos posteriores) são apontados como os fatores causadores (SAITO, 
1999). 

A OMS (Organização Mundial de Saúde) afirmou que a saúde também está relacionada 
com educação, com isso fica claro que o aumento do rendimento escolar proporciona melhora 
na saúde dos indivíduos (AQUILANTE, 2003). 

mailto:sabrynnagcp@hotmail.com
mailto:anadelourdessl@hotmail.com
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A definição cárie precoce pode ser determinada pela existência de dentes cariados (até 
aqueles sem cavitações), elementos dentários perdidos por causa de cárie ou com restaurações, 
em indivíduos com faixa etária de no máximo 71 meses. Além disso, toda superfície cariada é 
definida como cárie precoce severa, em crianças com menos de três anos de idade (BRANDÃO, 
2006). 

Buscando mudar a realidade, medidas de promoção devem ser instituídas 
juntamente com as demais ações de saúde coletiva, como as preventivas, curativas, educação 
em saúde e de controle (SOUZA, 2015). Uma opção para controle da doença cárie é o Tratamento 
Restaurador Atraumático (ART), que foi idealizado na década de 80 pelo Dr. Jo E. Frencken. 

Essa técnica do ART deve ser trabalhada juntamente com ações educativas para que se 
consiga alcançar um resultado satisfatório: controle dos agentes etiológicos da cárie. Com isso, 
o Tratamento Restaurador Atraumático, deve ser supervisionado com o decorrer do tempo 
(Garbin, 2008). 

Considerando-se a cárie dentária precoce como um agravo na saúde pública com altas 
taxas de incidência, e sendo importante a colaboração das crianças acometidas pela doença, 
pais ou responsáveis e profissionais de saúde para reverter este quadro, resolveu- se realizar esta 
pesquisa para determinar a prevalência e incidência de cárie na dentição decídua em crianças 
com idade entre 3 a 5 anos de idade em crianças que frequentam pré- escolas, e apresentar 
medidas preventivas, curativas e de controle da mesma. 

 
Métodos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Piauí – CEP/UESPI, sob o parecer CAAE: 51011015.4.0000.5209. Este tem como princípio o 

fundamento ético as normas que constam na Res. Nº466/12 (CNS/MS). 
Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, quantitativo, de intervenção, do tipo 

ensaio clínico não aleatório, que utilizou a revisão bibliográfica para ampliar conhecimentos sobre 
cárie precoce e o Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Os descritores usados foram: 
Odontopediatria, Cárie dentária e Higiene Bucal. 

Os pesquisadores estavam munidos do Termo de Consentimento dos diretores das 
Unidades Escolares, autorizando a realização do desenvolvimento da pesquisa após apreciação 
ética do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí – CEP/ UESPI. 

Foram adotados como critérios de inclusão, crianças com cárie precoce na dentição 
decídua, na faixa etária de 3 a 5 anos, cujos pais ou responsáveis aceitem a realização da 
pesquisa, nas pré-escolas Escola Presbiteriana Rev. Erasmo Martins Ferreira e Escola Municipal 
de Educação Infantil Tio Zeca, ambas no município de Parnaíba, Piauí. E como critérios de 
exclusão, não serão incluídas crianças com menos de 3 anos ou com mais de 5 anos de idade, 
ou que estejam na dentição mista e as que os pais ou responsáveis não autorizarem participar 
da pesquisa. 

Os indivíduos envolvidos foram orientados sobre os objetivos da pesquisa e seus métodos 
através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido, assinados pelos pais/responsáveis e as crianças, respectivamente. 

Previamente à execução da pesquisa, foi realizada a calibragem da pesquisadora na 
clínica escola do curso de Odontologia da UESPI, em Parnaíba, onde foram escolhidos 
aleatoriamente crianças/responsáveis . 

Primeiramente ofereceu-se uma palestra de conscientização e instrução de acordo com os 
objetivos da pesquisa. Posteriormente, um questionário foi aplicado para os pais ou responsáveis 
das crianças envolvidas na pesquisa. 
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Na fase seguinte, os pesquisadores realizaram um exame intra-oral das crianças de 3 a 
5 anos de idade, em busca de lesões de cáries precoces. Quando diagnosticadas, foram 
registrados os dentes e faces no odontograma. Dentes com evidente envolvimento pulpar ou 
sintomatologia dolorosa e/ou presença de edema ou fístula foram excluídos do estudo. Assim 
como foram determinados a incidência e prevalência da cárie precoce na amostra estudada. 

Adiante, foi executado o tratamento odontológico pela técnica do ART, no próprio 
ambiente escolar, colocação do forro de proteção pulpar, cimento de hidróxido de cálcio, se 
necessário, seguido da restauração definitiva de Ionômero de vidro autoativado, CIV- A do 
fabricante da DFL. 

As lesões de cárie incluídas na intervenção por ART compreendem: Posteriores classe 
I e II; Anteriores classe III não transfixantes e tranfixantes; Dentes com perda de cúspides; 
Posteriores e anteriores classe V. 

O grupo de indivíduos comprometidos foi, após 6 meses, novamente pleiteado. Com 
intuito de verificar se houve melhora nos hábitos alimentares, higiene bucal e na saúde bucal 
das crianças. 

Os critérios de avaliação para o controle da condição de saúde bucal se basearam de 
acordo com Ferreira et al. Como explicito na Tabela 1, da qual se considerou 0 como 
indicativo de tratamento bem sucedido e de 1 a 3 para indicar falha na intervenção: Tabela 1 - 
Critérios de Avaliação das restaurações com a técnica de ART 

ART satisfatório 0 

Presente, pequenos defeitos na margem e/ou desgaste 
de 0,5mm de profundidade, 

1 

Perda parcial de material restaurador 2 

Perda total de material restaurador 3 

Ausente ou perda do dente por esfoliação x 
 

Os dados foram tabulados e analisados através do pacote estatístico SPSS, na sua 
versão 21. Realizaram-se as estatísticas descritivas (medidas de tendência central e 
dispersão) e construção de gráficos a fim de ilustrar os achados desta pesquisa. 

 
Resultados e Discussão 

O estudo contou-se com uma amostra de 53 pais/responsáveis de alunos de duas 
escolas públicas, que tinham em média 30,10 anos de idade. 

No tocante a escolaridade, foram praticamente similares os que declararam ter apenas 
ensino médio incompleto, 33,3%, e os que possuem até a 4º série do ensino fundamental, 33%. 
A renda familiar de 1 a 2 salários mínimos foi observada em 69,8% dos casos. 

Quando questionados se já haviam participado de alguma palestra sobre saúde bucal, 
34 (64,2%) pais responderam que sim. Sobre receber instruções para higiene bucal dos filhos, 
75,5% dos pais declarou já ter recebido algum tipo de orientação. Em relação ao hábito de 
fazer a higienização bucal dos filhos, a maioria respondeu sim (86,8%), sendo que 52,8% dos 
pais fazem a higienização dos filhos 3 vezes ao dia. 

Também, coletou-se informações acerca da forma de alimentação dos filhos, se esta, 
diariamente, ocorre de forma saudável, se a criança ainda toma leite e usa chupeta, 41 (97,6%) 
das crianças não fazem uso. 

Bem como no estudo de Almeida, 2011, não foi possível uma relação direta e expressiva 
entre a frequência diária no consumo de alimentos doces com o índice de cárie. Do mesmo modo 
que também não foi possível relacionar inversamente proporcional a experiência de cárie com 
o número de escovações cotidianamente. 

Castilho, 2013, concluiu em seu estudo que os filhos copiam os comportamentos 
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dos pais. Portanto é imprescindível que os seus responsáveis tenham conhecimento e 
condutas de como manter a saúde bucal, além do estado de saúde bucal dos mesmos. 

Entretanto, no trabalho de Ribeiro, 2005, onde 224 crianças fizeram parte de um 
controle por quatro anos, a escovação não foi um fator expressivo para que indivíduos não 
possuam cárie, já que 40,4% das crianças que escovaram os dentes e mais da metade 
(53,4%) das que não escovaram apresentaram cárie. 

Para a intervenção através do Tratamento Restaurador Atraumático, foram examinados 
49 infantes, a maioria 28 (52,8%) com idades entre 5 a 6 anos, 13 (26,5%) apresentaram dentição 
mista, sendo excluídas, por não obedecerem o critério de inclusão da pesquisa. Nesse sentido, 
17 (34,7%) não apresentavam cárie precoce (de mamadeira) e 19 (38,8%) crianças 
apresentaram cárie precoce, sendo submetidos ao ART. A prevalência de cárie dentária na 
dentição decídua foi 38%. 

Dentre essas 19 crianças, foram diagnosticados 94 (24,7%) careados, dos quais 86 dentes 
foram restaurados 86 dentes, sendo a maioria posteriores classe I e classe II 

Após seis meses, participaram apenas 42 pais/responsáveis e 47 pré-escolares, por não 
ter sido possível encontrar todos os indivíduos. Pôde-se observar que houveram algumas 
mudanças de dados. 

Quanto ao costume de higienização dos filhos, 40 (95,2%) a fazem, sendo executada por 
22 pais (52,4%) 3 vezes ao dia e 12 (28,6%) fazem 2 vezes ao dia, acrescenta-se a isto o número 
de 27 crianças (64,3%) que fazem a higienização bucal antes de dormir e 15 (36,7%) não fazem. 
A incidência de cárie precoce foi de 0,42. 

No gráfico a seguir verifica-se comparações entre o primeiro e o segundo momento da 
coleta. 

 
 

Gráfico 2: Hábitos de dieta saudável dos pré-escolares. 
 

Os segundos molares decíduos são maioria em possuírem lesões cariosas. Esses 
resultados corroboram com os encontrados em Rigo, 2009, onde os elementos 55, 65, 75 e 85 
tiveram cárie, respectivamente, em 56%, 55%, 46% e 45% dos casos. 

Notou-se que mais da metade das restaurações tiveram insucesso após 6 meses, isso 
pode ser entendido diante da grande quantidade de restaurações extensas classe I e 
restaurações classe II. Assim como demonstrado em Ferreira, 2014, no qual afirma que 
restaurações envolvendo mais de uma face têm menor taxa de sucesso. 

O baixo índice se satisfação do tratamento e aumento do número de lesões cariosas, pode 
ser associado a não cooperação dos pacientes juntamente com o isolamento relativo insuficiente 
para evitar contato do CIV com fluidos, além da falta de integração e conscientização das 
crianças e seus respectivos pais e responsáveis. 

Ademais o trabalho de Hesse, 2015, explanou que restaurações oclusos-proximais tem 
maiores taxas de insucesso, já que estão mais favoráveis a fraturas e perda da restauração. Isso 
pode ser explicado pela falha na adaptação do CIV na cavidade devido a sua textura viscosa e 
baixo escoamento, assim surgem espaços no interior da restauração, consequentemente 
diminuindo sua longevidade. 
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Conclusão 
A cárie precoce é um problema de Saúde Pública, portanto necessita de mais 

compromisso por parte de seus gestores e dos profissionais da saúde, concentrando 
maiores esforços em ações de promoção e prevenção da doença. 

Somado a isso, observou-se que é de extrema importância a conscientização de todo o 
núcleo familiar, pois os hábitos e estado de saúde bucal refletem aqueles de seus 
pais/responsáveis. 

Tendo como alternativa de intervenção de processos cariosos já instalados, o ART se torna 
uma estratégia viável, principalmente, para populações que têm acesso limitado aos serviços 
odontológicos convencionais. Entretanto, este método é eficaz quando sua técnica é 
rigorosamente seguida, e indicado de forma correta. 
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RESUMO 

O trabalho objetivou avaliar a percepção dos cirurgiões-dentistas (CDs) e acadêmicos de 

odontologia sobre as normas de biossegurança na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 

município de Parnaíba-PI e Luís Correia e da Clínica Escola de Odontologia da Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI), em Parnaíba. Tratou-se de um estudo longitudinal interventivo, com 

ênfase quantitativa. Foram aplicados questionários aos participantes acerca de normas de 

biossegurança nas ESF em funcionamento e Clínica Escola. Por ser o consultório odontológico um 

local propício para que profissionais e acadêmicos adquiram alguma patologia, com este trabalho 

foi possível conscientizar os CDs, acadêmicos e coordenadores das instituições envolvidas, sobre 

como se encontra a biossegurança 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 e acadêmicos, assim como da 

estrutura da ESF e Clinica Escola da Instituição. Conclui-se que muitos CDs e alunos do curso 

conhecem os riscos a que estão expostos, porém nem sempre cumprem as normas de 

biossegurança, apesar de que maioria considere que essas normas são possíveis de serem 

executadas. 

 

Descritores: Riscos Ocupacionais; Exposição a Agentes Biológicos; Equipamentos de 
Proteção Individual. 

mailto:clairdedscarvalho@live.com
mailto:anadelourdessl@hotmail.com
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INTRODUÇÃO 

Os riscos ocupacionais podem ser caracterizados como fatores agravantes que 

podem acometer direta ou indiretamente o trabalhador no seu ambiente laboral. Estes riscos 

podem estar associados ao tipo de trabalho ou também ao material, substâncias, processos 

ou situação que antecipem (ou causem) acidentes ou doenças (FASUNLORO e OWOTADE, 

2004).Em odontologia o fato de alguns profissionais e acadêmicos não cumprirem com as 

precauções necessárias em relação às normas de biossegurança, faz com que estes se 

exponham cada vez mais a determinados riscos, o que tem contribuído para aumentar o 

índice de infecções cruzadas. Define-se risco como uma condição biológica, química ou 

física que apresenta potencial para causar dano ao trabalhador, produto ou meio ambiente 

(MASTROENI, 2006). 

A literatura tem mostrado que o grau de obediência do próprio profissional aos 

protocolos é variável, seja para medidas de proteção individual ou para medidas coletivas. 

Em muitos casos observam- se principalmente no serviço público, a falta de condições de 

trabalho e a grande pressão por alta produtividade. Isso acarreta, muitas vezes, em 

negligência às normas de biossegurança e ergonomia. 

Assim, é necessário medir constantemente os resultados para que sejam obtidos 

dados precisos e concretos da atual situação e do que deve, prioritariamente, ser melhorado, 

tornando-se importante demonstrar fatos, conceituar produtividade em saúde e embasar as 

reivindicações de melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados (NEPOTE, 2003). 

MATERIAL E MÉTODO 

REVISÃO DA LITERATURA: análise bibliográfica a partir das bases de dados Lilacs, 

Medline, Bireme e Scielo. DESCRITORES: Riscos Ocupacionais; Exposição a Agentes 

Biológicos; Equipamentos de Proteção Individual . A pesquisa seguiu as normas da Res. 

Nº466/12 (CNS/MS) e foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UESPI, com o CAAE 

55553615.0.0000.5209, e parecer consubstanciado N° 1.634.311. 

Levantamento das ESF de Parnaíba e Luís Correia com equipe de saúde bucal e 

da Clínica Escola de Odontologia da UESPI. INCLUÍDOS: Cirurgiões-Dentistas (CDs) e 

acadêmicos de Odontologia. EXCLUÍDOS: demais profissionais das ESF e Clínica Escola. 

ESTUDO: longitudinal interventivo, com ênfase quantitativa. Para tanto realizaram-se, 

através do programa estatístico SPSS , em sua versão 21, estatísticas descritivas, 

proporção e porcentagens a fim de descrever os dados. 
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Entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aplicação do 

questionário. Os questionários foram aplicados diretamente aos grupos 1 e 2 que aceitaram 

participar da pesquisa (T1). Os mesmos continham questões que avaliavam variáveis como: 

escolaridade, gênero, carga horária de trabalho, problemas relacionados à profissão, etc. 

As respostas dos grupos 1 e 2 foram comparadas entre si, para verificar se as normas de 

Biossegurança estão sendo aplicadas de modo similar ou não entre os grupos. Foram 

entregues folders sobre as principais normas de biossegurança a cada participante, e 

entregues banners educativos nas instituições coparticipantes do projeto. 

Seis meses após a aplicação do questionário, os mesmos participantes foram 

entrevistados para avaliar se houve mudança na postura dos grupos com relação à 

Biossegurança, aplicando-se pela segunda vez o questionário (T2). Cada grupo foi 

analisado nos dois tempos, T1 e T2, assim como os grupos 1 e 2 foram comparados entre 

si tanto em T1 quanto em T2. Após a aplicação dos questionários, os dados coletados foram 

submetidos à análise estatística e posteriormente registrados e organizados no software 

Microsoft Office Excel através de planilhas, onde foram tabuladas as instituições visitadas, 

dados da Clínica Escola, assim como os resultados dos questionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No grupo 1 contou-se com uma amostra de 24 profissionais, com idades variando 

de 23 a 40  anos (média = 29,8; dp = 4,31) e em sua maioria (58,3%) do gênero feminino 

que trabalham 30,5 horas em média (dp = 12,20) por semana. No grupo 2 o número de 

acadêmicos foi 33, com idade variando de 21 a 33 anos (média = 23,12; dp = 2,72), em sua 

maioria (57,6%) também do gênero feminino, exercendo atividades clínicas com carga 

horária de 18,18 horas em média (dp= 2,45) por semana. 

No grupo 1 constatou-se que 16 (66,6%) disseram atender os pacientes em 

ambiente adequado e 14 (58,3%) afirmaram cumprir as normas de biossegurança. Quanto 

a imunização contra algumas das principais doenças possíveis de se contrair em ambiente 

odontológico, a maioria (66,6%) afirmou estar imunizado. Já no grupo 2, 14 (42,4%), 

relataram atender os pacientes em ambiente adequado e 20  (60,6%) afirmaram cumprir 

todas as normas de biossegurança. Porém, 16 (48,5%) relataram que não  estão imunizados 

contra hepatite B. Dezessete participantes (70,8%) ressaltaram ser possível manter a cadeia 

asséptica. Quanto ao grupo 2, 20 acadêmicos (60,6%) enfatizaram que faltam na Clínica 
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Integrada materiais de consumo (luvas, gorro, máscara, etc) e de limpeza. Vinte e sete 

acadêmicos (81,8%) afirmaram ser possível manter a cadeia asséptica em seu ambiente de 

trabalho. 

Com relação ao “uso de filme PVC como barreira nos equipamentos odontológicos”, 

obteve-se  as seguintes respostas: O grupo 1 (79,1%) e grupo 2 (91%) consideraram 

necessário encapar os filmes radiográficos com PVC da tomada radiográfica para evitar 

contaminação, mas somente 14 CDs (58,3%) e 32 acadêmicos (97%) o utilizam. 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). Além 

disso, 54,1% dos CDs e 36,3% dos acadêmicos afirmaram não tocar em objetos durante o 

atendimento, e os demais que tocam, o fazem utilizando sobre luvas. 

No grupo 1, 66,6% colocam óculos nos pacientes afim de evitar contaminação, em 

contrapartida, no grupo 2, 84,8% dos graduandos afirmam não fazer isto. Quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), máscara, óculos, luvas e gorro durante o 

atendimento, 15 CDs (62,5%) relataram usá- los devido a segurança e 26 acadêmicos 

(78,8%) para evitar contaminação (Gráfico 5). 

Quanto ao uso das máscaras penduradas no pescoço, 66,6% dos CDs e 57,5% dos 

acadêmicos afirmaram fazer isto, justificando ser por negligência ou por necessidade de 

comunicação. Quando perguntados se eles consideram necessário que as canetas de alta 

e baixa tensão sejam esterilizadas em autoclave, tanto os profissionais do grupo 1, no total 

de 14 (58,3%), como os acadêmicos do grupo 2, 28 (84,8%), afirmaram que sim, pois é 

eficaz na eliminação de microrganismos. 

Verificou-se que 58,3% dos CDs e 45,4% dos acadêmicos usam como descarte de 

materiais pérfuro-cortantes recipientes de paredes rígidas, com tampa e resistentes à 

autoclavagem, enquanto os demais utilizam-se de outros descartes. Para a esterilização dos 

materiais, 23 (96%) dos CDs e 30 (91%) dos estudantes, escolheram a autoclave e como o 

desinfetante da bancada, mocho e cadeira, o álcool 70% 

Segundo Guimarães (1992), na prática odontológica é comum o contato de 

profissionais com pacientes infectados, portadores de doenças que oferecem risco de vida 

como: hepatite B e AIDS. Tanto o paciente é capaz de transmitir doenças ao CDs e sua 

equipe como vice-versa. Para evitar que isto ocorra,  é fundamental que o profissional 
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cumpra com todas as normas de biossegurança. 

Seis meses após a aplicação do primeiro questionário, retornou-se a entrevistar os 

mesmos participantes para avaliar se houve alguma mudança na postura dos grupos com 

relação à biossegurança, aplicando-se pela segunda vez o questionário (T2). 

Em relação ao cumprimento das normas de biossegurança, em T1 apenas 14 

(58,3%) cumpriam com todas as normas e em T2 houve um pequeno acréscimo para 15 

(62,5%). Avaliando-se as condições físicas do ambiente de trabalho houve um aumento do 

índice de aprovação, de 15 (62,5%) em T1 para  16 (66,7) em T2. Já no grupo 2, este índice 

foi maior, de 14(42,4%) em T1 para 20 (60,6%) em T2. Em relação à falta de materiais 

odontológicos, em T1 14 CDs (58,3%) relataram ser frequente e em T2 houve um aumento 

de reclamações de 16 profissionais (66,6%). Houve uma melhora de 13 (39,4%) em T1  para 

15 (45,4%) em T2, quanto à reclamação dos acadêmicos em relação aos materiais. Em 

relação à esterilização de canetas de baixa e alta rotação houve uma mudança de 

percepção em ambos os grupos de T1 para T2. Em T1 apenas 14 CDs (58,3%) afirmavam 

que as canetas de alta e baixa rotação deviam ser esterilizadas, já em T2 91,6% 

confirmavam ser mais correto esterilizá-las. Quanto aos acadêmicos, essa mudança de 

percepção foi mais expressiva, de 28 (84,8%) em T1 para 33(100%) em T2. 

As demais variáveis avaliadas em T1 como, “possibilidade de manutenção da cadeia 

asséptica, uso de PVC em bancadas e filmes radiográficos, tocar em objetos com luvas, 

utilização de máscara no pescoço e óculos de proteção no paciente, imunização contra 

hepatite B, descarte de materiais pérfuro- cortantes, esterilização dos instrumentais e 

desinfecção de bancadas”, permaneceram as mesmas em T2, ou seja, não houve 

mudanças de postura por parte de profissionais e acadêmicos quanto a essas variáveis. 

 

CONCLUSÕES 

A maioria dos CDs e acadêmicos conhecem os riscos a que estão expostos, porém 

às vezes descumprem as normas de biossegurança. Em geral, consideram que essas 

normas são possíveis de serem executadas na ESF e na Clínica Escola da Universidade. 

Todos os entrevistados foram conscientizados sobre o tema. Foram fornecidos aos 

coordenadores da ESFs envolvidas e da Clínica Escola da Universidade, dados que podem 

auxiliar no planejamento e reavaliação dos serviços prestados pelo CD e acadêmicos, assim 

como sobre a estrutura física das instituições envolvidas, apontando melhorias para a 
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biossegurança. 
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