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ANGINA DE LUDWIG: RELATO DE CASO 

BRUNNA DA SILVA FIRMINO, Marcus Antonio Brêda JUNIOR, José Ricardo MIKAMI, 

Ricardo José de Holanda VASCONCELLOS, Darklilson Pereira SANTOS 

 

INTRODUÇÃO: Descrita em 1836, a angina de Ludwig (AL) é uma infecção grave com rápida 

evolução e associada a uma alta taxa de mortalidade. Ela envolve áreas como assoalho da 

boca, espaços mandibulares, sublinguais e submentonianos, com possível obstrução das vias 

aéreas. Sua origem mais comum é a dentária, sendo imunodepresssão, fratura de mandíbula 

ou laceração oral fatores de predisposição. Alguns sintomas da AL são febre, dor, disfalgia e 

tumefação podendo este se estender. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo 

relatar um caso clínico de tratamento de angina de Ludwig, com enfoque na técnica cirúrgica. 

RELATO DO CASO: Paciente do gênero masculino, 23 anos, foi dirigido ao atendimento devido 

á infecção odontogênica, o mesmo relatava dor na área dos molares inferiores esquerdos, além 

de febre, trismo, dispneia e disfagia. No exame extraoral observou-se aumento volumétrico do 

tórax e das regiões cervical lateral, submandibulares e submentonianas bilaterais. Já no exame 

intra-oral notou-se cárie no dente 36, além de discreto aumento em fundo de sulco vestibular na 

área de molares inferiores esquerdo, sem drenagem de exudato purulento. Na radiografia foram 

notadas imagens radiolúcidas compatíveis com gases na sombra do tecido mole na região 

cervical. Foi iniciado tratamento com antibiótico e anti-inflamatório, sendo em seguida 

encaminhado a cirurgia para drenagem extra oral, extração do dente 36 e raízes do 26, 

evoluindo com bom estado geral de saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Devido ao caráter 

agressivo da AL, o profissional tem que estar apto pra realizar rápido diagnóstico e tratamento, 

viabilizando assim a saúde do paciente. 

Descritores: Angina de Ludwig, cirurgia, infecção 
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CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS, CIRÚRGICAS E RISCOS DA CIRURGIA ORAL 

EM PACIENTES IDOSOS 

GARDENE PAIVA MAGALHAES, LEONARDO ALONSO DE MOURA 

 

INTRODUÇÃO a cirurgia oral em pacientes geriátricos vem sendo crescente em relação ao 

permitir um correto equilíbrio nas funções da mastigação, estética e fonéticas, por meio da 

apropriação dos tecidos orais e para a acomodação correta de aparelhos protéticos 

favorecendo na saúde geral do indivíduo. OBJETIVOS retomar a literatura sobre as 

considerações clínicas e operatórias relevantes ao satisfatório atendimento de idosos na prática 

clínica de rotina, sobretudo nos casos em que o tratamento de escolha seja uma conduta 

cirúrgica. REVISÃO DE LITERATURA atualmente, as exodontias, as cirurgias pré-protéticas e 

os implantes são as condutas operatórias mais realizadas em pacientes idosos. Algumas 

particularidades no que diz respeito a fisiologia de tais casos devem ser consideradas, com 

ênfase para o monitoramento da pressão arterial, níveis glicêmicos, osteoporose, uso de 

medicações continuas e dessa forma focar nas variadas condições que mostram os pacientes 

idosos necessitam de atenção especial no consultório odontológico. METODOLOGIA tratou-se 

um levantamento bibliográfico que ocorreu a partir da delimitação de estudos direcionados ao 

tema em questão tendo como critérios de inclusão, artigos que remetem ao tema abordado 

publicados a partir do ano de 2012 até o presente com temáticas congêneres na íntegra e como 

critérios de exclusão definiu-se por não utilizar textos incompletos e publicados antes do ano de 

2012. CONCLUSÃO assim, a delicadeza peculiar aos indivíduos da terceira idade, o ato 

operatório destinado nessa fase da vida reveste-se de cuidados relacionados a um exame 

clínico complexo e uma minuciosa avaliação dos riscos cirúrgicos, de maneira a avaliar a 

indicação cirúrgica a fim de estabelecer pelo bem-estar do paciente. 

Descritores: Idosos, cirurgia oral, Odontologia 
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MANIFESTAÇÕES ORAIS DA SÍFILIS 

Beatriz Leal de Freitas, Tallison Caique de Oliveira BARROS, Thiago Lima MONTE, Luana Kelle 

Batista MOURA, Francisca Tereza Coelho MATOS 

 

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção crônica sistêmica causada pelo espiroqueta anaeróbica 

Treponema pallidum e pode envolver diferentes órgãos e tecidos dependendo do estágio da 

doença. Na última década, sua incidência aumentou muito e tornou-se grande problema de 

saúde pública no mundo. O diagnóstico das lesões sifilíticas orais, representa um desafio para 

dentistas, que são freqüentemente os primeiros a observá-las. As vias de transmissão desta 

infecção são as sexualmente transmissíveis ou vertical de mãe para feto. A doença pode ser 

classificada em: adquirida recente e tardia ou congênita recente e tardia. Os sinais e sintomas 

são diferentes de acordo com o estágio da doença.OBJETIVO : Este trabalho tem como 

objetivo discutir sobre os cuidados  que devem ser realizados por parte do cirurgião dentista em 

pacientes portadores de sífilis. METODOLOGIA:A metodologia utilizada foi uma revisão de 

literatura narrativa, foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases: SCIELO, LILACS, MEDLINE 

e GOOGLE SCHOLAR utilizando-se os descritores: Oral Syphilis. Diagnostic. Dentist. Excluíu-

se os estudos repetidos os não relacionados com a sífilis oral. CONCLUSÃO: O Cirurgião 

Dentista tem importante papel no diagnóstico e controle da sífilis através da identificação dos 

seus sinais e sintomas, orientação do paciente, suporte ao tratamento relacionado à cavidade 

oral. É de fundamental importância, que os cirurgiões dentistas estejam capacitados a executar 

um correto diagnóstico e tratamento. 

Descritores: Oral Syphilis; Diagnostic; Dentist. 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLA SORRIDENTE ? RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maria de Lourdes Soares de Souza Neta, Ariane Matildes de OLIVEIRA, Elen Maria 

Carvalho da SILVA, Dhérick do Rego VIEIRA, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO 

 

Iniciativas de prevenção e educação nas escolas são maneiras de promover a conscientização 

das crianças e, assim, abrandar o índice da doença cárie na sociedade. O objetivo deste 

trabalho é expor um relato de experiência de acadêmicos da turma 22 de odontologia da UESPI 

de Parnaíba em uma ação social intitulada "Escola Sorridente", realizada para a conclusão da 

disciplina de Introdução à Odontologia. A ação foi desenvolvida durante uma manhã na Escola 

Municipal Frei Rogério de Milão. A atividade foi organizada pelos alunos devidamente 

matriculados no curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí e apresentado para 

as crianças com faixa etária de 8 anos. Foi desenvolvido apresentações educativas 

conscientizadoras com o uso de personagens fantasiados, cartazes contando histórias lúdicas 

sobre os cuidados com a dentição, macro modelos e canções referentes a forma adequada de 

escovar os dentes e, posteriormente, foi realizado a escovação individual supervisionada pelos 

acadêmicos com os kits de higiene oral, os quais foram doados no final das atividades. O plano 

foi bem acolhido pelos envolvidos e procurou aproximar os estudantes da comunidade a qual 

estão inseridos, visando cumprir o papel social da UESPI ao possibilitar o incentivo à saúde 

bucal já na infância e, assim, diminuir as chances de problemas futuros e, consequentemente, 

melhorar a qualidade de vida da população. 

Descritores: Saúde Bucal, Prevenção, Cárie Dentária, Crianças. 
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A ESCOLHA DO ANESTÉSICO LOCAL IDEAL PARA AS DIFERENTES 

SITUAÇÕES NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

GARDENE PAIVA MAGALHAES, LEONARDO ALONSO DE MOURA 

 

INTRODUÇÃO os anestésicos locais são drogas que, quando em contato com as fibras 

nervosas, bloqueiam temporariamente a condução dos impulsos nervosos sem alteração do 

nível de consciência. A maioria dos cirurgiões-dentistas escolhem apenas uma solução 

anestésica local para todos os procedimentos que realiza. A padronização de uma solução para 

uso geral nem sempre satisfaz às necessidades clínicas e ao bem-estar dos pacientes. 

OBJETIVOS apresentar a solução anestésica local ideal adequada para diferentes 

procedimentos operatórios de acordo com as diversas condições sistêmicas dos pacientes. 

REVISÃO DE LITERATURA o cirurgião-dentista, atualmente, dispõe de soluções anestésicas 

locais que possibilitam um adequado controle da dor e dessa forma os fatores clínicos 

operatórios e sistêmicos a serem considerados no momento da escolha do anestésico local são 

período de tempo em que o controle da dor é necessário, quantidade de dor pós-operatória, 

necessidade de hemostasia, hipertensão arterial, idosos, gestantes, alterações 

cardiovasculares e diabéticos. É necessário ter um fármaco com vasoconstritor, tal como a 

adrenalina, e outra droga com o vasoconstritor felipressina (nesse caso a prilocaína, pois no 

Brasil só é comercializada associada à felipressina), além de um anestésico sem vaso, 

preferencialmente a mepivacaína. É proveitoso ter articaína em pacientes com disfunção renal 

e hepática. Tais indicações são fundamentais ante as diversas condições sistêmicas dos 

pacientes, bem como os diferentes mecanismos de ação dos fármacos disponíveis para o 

bloqueio parcial em Odontologia. 

METODOLOGIA tratou-se um levantamento bibliográfico que ocorreu a partir da delimitação de 

estudos direcionados ao tema em questão tendo como critérios de inclusão, artigos que 

remetem ao tema abordado publicados a partir do ano de 2012 até o presente com temáticas 

congêneres na íntegra e como critérios de exclusão definiu-se por não utilizar textos 

incompletos e publicados antes do ano de 2012. CONCLUSÃO a grande maioria dos 

profissionais da Odontologia elegem somente uma solução anestésica local para todos os 

procedimentos que executa. A padronização de uma solução para uso geral nem sempre 

satisfaz às necessidades clínicas, assim é sugerível que o profissional tenha no consultório 

mais de um tipo de solução anestésica local com vasoconstritor e uma solução anestésica 

isenta. 

Descritores: Anestésicos locais, condições sistêmicas, Cirurgião-dentista 
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Manifestações orais decorrentes do tratamento antineoplásico em 

pacientes pediátricos com leucemia 

Suellem Maria Arrais de Oliveira, José Aristóteles Gomes Viana de Melo, Alícia Maria Esteves 

Costa, Heloísa Pontes Barros Ribeiro, Adriana Maria Viana Nunes 

 

?A leucemia representa um terço dos casos tumorais em idade pediátrica, com uma incidência 

de 40 casos novos por milhão de habitantes por ano.? (QUASSO L, 2017). O tratamento desta 

patologia resulta em problemas orais. O objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre as 

manifestações orais decorrentes do tratamento antineoplásico em crianças com leucemia e a 

participação do cirurgião-dentista nesse âmbito. Foram utilizadas as bases de dados SciELO e 

Pubmed, através das palavras-chaves: ?dentistry?, 

?leukemia? e ?children?. Incluíram-se artigos publicados no ano de 2017, em Inglês e 

Português. Foram encontrados 81 artigos, dos quais 6 foram enquadrados nos critérios de 

inclusão. A quimioterapia, tratamento utilizado contra o câncer, implica em complicações orais, 

das quais as mais encontradas foram mucosite, xerostomia, dor bucal, sangramento gengival e 

infecções oportunistas. Além disso, a higiene oral deficiente agravou este quadro. Tais 

manifestações reduzem a qualidade de vida dos pacientes, resultando inclusive em perda de 

peso decorrente da dor para ingestão oral. O uso de clorexidina diminuiu a incidência de tais 

problemas orais. Logo, pôde-se concluir que é de extrema importância a participação do 

cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar no tratamento de pacientes pediátricos com 

leucemia para prevenção e diminuição da incidência e agravamento de complicações na saúde 

oral. 

Descritores: dentistry, leukemia, children 
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A PERIODONTITE E SUA ASSOCIAÇÃO A DIABETES MELLITUS 

Erika de Sousa silva, Beatriz Leal de FREITAS, Francisca Tereza Coelho MATOS, Eduardo 

Souza de Lobão VERAS 

 

INTRODUÇÃO: Periodontite se refere a uma inflamação dos tecidos gengivais relacionada a 

alguma perda de inserção do ligamento periodontal e suporte ósseo ,ela pode ser associada 

e/ou agravada por doenças sistêmicas como por exemplo o diabetes mellitus, o que ressalta a 

importância da relação bidirecional entre essas duas doenças. OBJETIVOS: Revisão de 

literatura acerca do conhecimento atual sobre a associação entre diabetes mellitus e a 

periodontite. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de literatura na qual os trabalhos 

foram agrupados para análise considerando as bases de dados Scielo 

,Pubmed e BBO. Foram selecionados 16 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos na 

íntegra de cunho nacional e internacional. Os descritores utilizados foram periodontite,diabetes 

e doença periodontal .Os artigos excluídos foram aqueles repetidos e os quais envolviam 

pacientes em condições especiais como por exemplo grávidas, obesos e pacientes infartados. 

DISCUSSÃO: No território brasileiro, de acordo com SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) 

aproximadamente seis milhões de brasileiros apresentam algum tipo de diabetes. Porém, 

apenas três milhões têm o conhecimento de possuir a doença. Sabendo que a diabetes pode 

desencadear outras doenças, este dado se torna preocupante visto que dentre essas patologias 

está a periodontite. Dessa maneira, é cada vez mais claro que saúde bucal é parte integrante 

da saúde de todo corpo e vice-versa. A periodontite tem etiologia microbiana que desencadeia 

um processo inflamatório local. O diabetes é uma doença que afeta a resposta do hospedeiro, 

pacientes que possuem periodontite, vem a ter um avanço mais rápido do que em pacientes 

não diabéticos. O Diabetes causa alterações sistêmicas que comprometem o paciente como um 

todo. As complicações incluem: microvasculares (perda de visão, nefropatia, neuropatia), macro 

vasculares (arteriosclerose, doença vascular periférica e doença 

cerebrovascular).CONCLUSÃO :Conclui-se que, os pacientes com diabetes têm maior 

probabilidade de desenvolver periodontite e, neles, esta se instala mais rapidamente e é mais 

severa o que torna a atenção à saúde bucal de grande importância, tanto para a melhoria das 

condições de saúde bucal quanto para o controle da glicemia para os indivíduos diabéticos. 

Descritores: Periodontite; diabetes; doença periodontal 
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CÁRIE DENTÁRIA NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- REVISÃO 

SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

Jonathan Ferreira Costa, Marcus Vinicius Barbosa Silva, Aryvelto Miranda Silva, Raíssa 

Marielly Parente Bernadino, Regina Ferraz Mendes 

 

INTRODUÇÃO: A população em situação de rua é um grupo heterogêneo, caracterizado por 

uma condição de extrema pobreza pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela 

falta de moradia convencional regular. Possui maior risco à saúde bucal, com altas prevalências 

de doenças bucais, como cárie dentária não tratada, perda dental, doença periodontal e 

patologia oral, ocasionadas principalmente pela falta de atendimento odontológico a este grupo 

populacional. OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura sobre a experiência de cárie na 

população em situação de rua. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: O referente trabalho utilizou 

artigos científicos internacionais e nacional, datados entre os anos de 2007 e 2017 pesquisados 

nas bases de dados Capes e PubMed, a fim de realizar uma revisão sistematizada da literatura 

relacionada a cárie na população em situação de rua, foram utilizados os descritores: Caries 

AND Oral Health AND Homeless Persons. RESULTADOS: De acordo com os descritores 

utilizados nas bases de dados foram encontrados um total de 13 artigos científicos, mas apenas 

6 foram utilizados por estarem relacionados ao tema e aos critérios para seleção, e que em 

quatro artigos relataram como alta a prevalência das lesões de cárie não tratadas (Daly et al., 

2010; Fukuda et al., 2009; Coles et al., 2011; Pereira et al., 2014) na população em situação de 

rua. CONCLUSÃO: Conclui-se que a prevalência de cárie não tratada é alta principalmente se 

compararmos com a população que não reside em ruas e que está integrada em programas de 

promoção a saúde, e com isso demonstrando que há necessidade de implantação de estratégia 

que promovam a saúde bucal de pessoas em situação de rua, por meio de ações de promoção 

de saúde e também proporcionando acesso ao tratamento curativo/reabilitador. 

Descritores: Cárie, População em situação de rua, Saúde bucal. 
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Endodontia avançada na graduação: protocolo UESPI 

Joyce Pires Barros da Cunha, Lara Lysle Silva dos SANTOS, Nayra Rafaelle Fernandes da 

SILVA, 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 à obturação termoplástica, diminuem o número de acidentes operatórios e 

aumentam a qualidade da terapia endodôntica. Sua aplicação na graduação favorece a curva 

de aprendizagem dos protocolos, otimizando a formação profissional. A possibilidade de uso 

dos equipamentos adaptados ao micromotor convencional reduz os custos operacionais, 

tornando os procedimentos mais acessíveis aos acadêmicos. O objetivo deste trabalho é 

apresentar um 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 intra-

canal à base de hidróxido de cálcio por 15 dias, para posterior conclusão do tratamento. 

Conclui-se que 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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MESIODENS EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO 

Tainah Lobão Melo, Tiago Pacheco Barbosa, João Pereira Fontenele Neto, Brenda Marinho de 

Carvalho, Daniela Nunes Nogueira 

 

INTRODUÇÃO: Os dentes supranumerários são considerados como aqueles que excedem o 

número normal de elementos na dentição decídua e/ou permanente. Quando presentes na linha 

média e entre os incisivos centrais são denominados mesiodens. Muitos trabalhos têm 

considerado aspectos genéticos e ambientais como fatores etiológicos, além da teoria da 

hiperatividade da lâmina dentária, que é a mais aceitável atualmente. Além do exame clínico, 

radiografias panorâmica, oclusal maxilar e periapicais são recursos utilizados no processo de 

diagnóstico de mesiodens. Como consequência, além de causarem um posicionamento 

ectópico do dente permanente podem gerar a reabsorção radicular de elementos adjacentes, 

apinhamento dental, alteração no trajeto de erupção dos incisivos permanentes, erupção 

retardada, rotação dentária, presença de diastemas e a formação de cistos dentígeros. Existem 

várias formas de tratamento descritas na literatura, variando da proservação até a remoção 

cirúrgica do elemento dentário dependendo da individualidade do caso. OBJETIVO: Apresentar 

um relato de caso clínico de mesiodens de paciente infantil, assim como seu diagnóstico e o 

tratamento de escolha, que foi a remoção cirúrgica seguido da ortodontia interceptativa. CASO 

CLÍNICO: Paciente M.A.B.L, gênero masculino, 11 anos e 5 meses, compareceu à uma clínica 

escola de Odontopediatria com queixa de mal posicionamento dos dentes na arcada. Realizou-

se a anamnese e o exame clínico e observou-se a presença de um mesiodens completamente 

erupcionado e localizado na face palatina do elemento 21, refletindo na vestibularização deste. 

Foram solicitadas radiografias panorâmica e oclusal que confirmaram o diagnóstico e avaliaram 

a anatomia, localização e a presença de outros elementos inclusos. O tratamento indicado foi a 

remoção cirúrgica do supranumerário a fim de que este não intervisse posteriormente na 

oclusão do paciente, que possuía até então dentição mista. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A fim 

de evitar alterações no equilíbrio oclusal, e, consequentemente na estética e função, torna-se 

fundamental o diagnóstico e tratamento adequado, diminuindo a necessidade de intervenções 

futuras mais complexas. 

Descritores: Supranumerário, Mesiodens, Criança 
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Falhas em restauração de resina: reparo ou substituição? 

Elieny Santos Oliveira , Alayde Ramos de Sousa , Ana Carolina Barbosa dos Santos , João 

Pedro Leal Gonçalves, Maria Cristina Carvalho de Almendra Freitas 

 

As restaurações de resina consistem em procedimentos realizados em casos de lesão de cárie, 

fraturas, ou até mesmo pelo desgaste natural da estrutura dentária que ocorre com o passar do 

tempo. Entretanto, essas restaurações podem falhar, e ser necessária a realização de um novo 

tratamento. Os reparos em restauração de resina composta podem se configurar como uma 

alternativa conservadora que possibilitará a preservação da estrutura dentária sadia. Esse tipo 

de procedimento tem sido bastante discutido, pois decidir por manter parte da restauração deve 

ser cuidadosamente avaliado. O seguinte trabalho tem como objetivo observar os fatores que 

levam a falhas na restauração de resina composta e quando o reparo pode ser uma opção ao 

invés da substituição da restauração. Para a realização deste trabalho, que consiste em uma 

revisão de literatura, foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados PUBMED e 

GOOGLE ACADÊMICO, com os seguintes descritores: cárie, reparo, infiltração, resina. A partir 

dessa pesquisa, foram inclusos 20 artigos publicados entre 2010 e 2016. Alguns critérios 

devem ser observados para optar pela substituição ou reparo, como: cárie secundária, 

presença de microinfiltração e a compatibilidade da cor da restauração com a estrutura 

dentária, principalmente nas áreas estéticas. Além disso, a maioria dos estudos avaliados 

indica que as falhas podem acontecer devido às características funcionais de uma restauração, 

dependendo também do material, da técnica utilizada, do comprometimento do paciente com a 

higiene oral, e até da suscetibilidade deste em desenvolver novas lesões de cárie. Pôde-se 

concluir que o reparo em restauração de resina composta é uma alternativa eficaz desde que 

haja uma avaliação criteriosa das causas da falha da restauração e das vantagens que o 

tratamento escolhido proporcionará. 

Descritores: cárie, reparo, infiltração, resina 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 21 

CORREÇÃO DE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL 

FUNCIONAL COM APARELHO DISJUNTOR DE HASS-CASO CLÍNICO 

Paloma Maria Andrade Araújo, Marina Clara Barros da Silva, Laryssa Oliveira de Sousa, 

Barbara Passarelli Cardoso Meneses, Maura Régia Lima Verde Moura Lopes 

 

INTRODUÇÃO: A mordida cruzada posterior é uma alteração oclusal que necessita de 

tratamento precoce para que alterações ósseas não se instalem no sistema estomatognático 

em desenvolvimento. A incapacidade dos arcos ocluírem normalmente em uma relação 

transversal é o que define a mordida cruzada posterior. A instabilidade no posicionamento da 

mandíbula leva o paciente a desloca-la para um lado, desviando da linha média dentária inferior 

causando uma mordida cruzada posterior no lado em que houve o desvio mandibular. O 

tratamento deve ser o mais precoce possível, pois a persistência deste desvio funcional durante 

as fases de crescimento pode resultar em assimetria facial. RELATO DE CASO: Paciente do 

sexo masculino,7 anos de idade, procurou atendimento em uma IES com lesões de cárie para 

serem tratadas. No exame clínico observou-se que além das lesões cariosas, o paciente tinha 

discreta assimetria no 1/3 inferior da face. No exame ortodôntico foi visto que o mesmo quando 

manipulado em relação cêntrica tocava caninos superiores com inferiores, fazendo com que a 

mandíbula  se deslocasse para o lado em busca de uma mordida confortável. Logo o paciente 

foi diagnosticado com mordida cruzada posterior unilateral funcional. Foi então indicado um 

Aparelho expansor de maxila para correção da má oclusao. CONSIDERÇÕES FINAIS: Espera-

se que após a expansão maxilar se reestabeleça o crescimento e desenvolvimento transversal 

normal da maxila, permitindo a obtenção de uma oclusão normal. 

Descritores: Expansor, Mordida cruzada, Haas 
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OS BENEFÍCIOS DA SAÚDE COLETIVA PARA O GRADUANDO EM 

ODONTOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Hitalo Ramon Assunção Oliveira, Tailane Maria Araújo Fontenele Alves, Cacilda Castelo 

Branco Lima, Marcoeli Silva de Moura, Patrícia Ferreira de Sousa Viana 

 

Introdução: Problemas de saúde bucal têm relação direta com os determinantes sociais da 

saúde (DSS). Portanto, as instituições de ensino da área da saúde devem contemplar uma 

formação voltada para o enfrentamento dos DSS, a partir de parcerias de integração entre a 

universidade e os serviços de saúde, viabilizadas e incentivadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). Essas DCN ressaltam a importância das ações em saúde contextualizadas, 

resultando na formação de profissionais habilitados a prestar atenção em saúde com base nas 

necessidades da população. Uma das estratégias utilizada pelo curso de Odontologia da UFPI, 

na disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva I (OSC I), é a inserção dos alunos em cenários 

de práticas reais na comunidade. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por alunos 

cursistas da disciplina OSC I. Relato da Experiência: Durante quatro semanas, às quartas-feiras 

pela manhã, os alunos acompanharam as atividades desenvolvidas pela Equipe de Saúde 

Bucal nº 117, em Teresina. Dois momentos foram vivenciados: no primeiro foi realizado o 

acompanhamento da equipe nas atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), nas quais 

houve a oportunidade dos alunos realizarem educação em saúde e auxiliarem no exame bucal 

dos escolares, além de participarem do teste de acuidade visual e antropometria; no segundo 

momento, os alunos acompanharam as visitas domiciliares junto ao Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), na sua microárea, vivenciando sua rotina como elo entre os demais membros da 

Equipe de Saúde e a população. Resultados: A experiência de integrar Ensino-Serviço-

Comunidade beneficia a população assistida, fortalece o serviço e, especialmente, provoca 

transformações no ensino, despertando o olhar do graduando para a promoção da saúde como 

condição indispensável para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 

Considerações Finais: A partir dessa experiência, despertou-se um outro olhar sobre o papel do 

profissional que trabalha com saúde, além da oportunidade de conhecer o serviço de saúde 

como um todo, o território da Estratégia Saúde da Família, ter um primeiro contato com a 

equipe multiprofissional e, com isso, contribuir para a formação de um profissional de saúde 

mais humano e responsável pela busca de soluções para os problemas da comunidade. 

Descritores: Determinantes Sociais da Saúde, Odontologia em Saúde Coletiva, Integração 

Ensino-Serviço-Comunidade. 
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Ação do Resveratrol em órgãos do Sistema Estomatognático. Revisão de 

literatura. 

Heloísa Ponte Barros Ribeiro, Suellem Maria Arrais de OLIVEIRA, Zumira Lúcia Oliveira 

MONTE, Noelha Maria de Sousa LEAL, Maria Ivone Mendes Benigno GUERRA 

 

Recentemente, o resveratrol tem sido bastante estudado, em razão das suas propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas e da sua capacidade de prolongar a vida de 

diversos organismos desde as leveduras até os mamíferos, um composto polifenólico natural, é 

também encontrado em outras plantas incluindo amora, amendoim, castanhas, legumes e, 

especialmente, na casca das uvas vermelhas. Os estudos recentes sobre o composto revelam 

um grande potencial na área odontológica, sobretudo na restauração de tecido ósseo e 

conservação do tecido periodontal. 

O objetivo deste trabalho é revisar a literatura sobre os benefícios que o composto resveratrol 

pode trazer para a área de periodontia e reimplantes dentários. Foram utilizadas nas bases 

Scielo e Pubmed através das palavras chaves ?dentistry?, ?resveratrol? incluíram-se artigos 

publicados entre os anos de 2005 a 2017 em português. Foram encontrados 27 artigos dos 

quais 6 foram enquadrados nos critérios de inclusão. 

O metabolismo ósseo é importante para redução da reabsorção óssea pois torna mais 

previsíveis o reparo ósseo diante de procedimentos odontológicos, tais como os implantes. O 

uso crônico de Resveratrol proporcionou benefícios sobre a retenção de biomecânica de 

implantes de titânio em ratos, aumentando a força do contra torque a ruptura da interface osso-

implante ao redor dos implantes. A manutenção dos dentes avulsionados em meios de 

estocagem adequados para a preservação da viabilidade celular e de extrema importância para 

o reparo do ligamento periodontal e prevenção do aparecimento das reabsorções radiculares, 

maior causa de perda dos dentes reimplantados. É necessário que se mantenha esse 

ligamento com o maior nível de vitalidade possível, dessa forma o sucesso do reimplante 

dentário será mais acessível. 

O Composto também se mostrou eficiente no implante dentário em ratos om diabetes melitos 

doença que ocasiona defeitos no reparo ósseo, se mostrando eficaz na melhoria do controle 

dos níveis de colesterol total de diabéticos, provando que pode ser usado no tratamento de 

complicações no metabolismo ósseo. O resveratol apresenta também capacidade de prolongar 

o tempo de vida das células no periodonto, indicando sua utilidade na estocagem de dentes 

avulcionados. Atividade indução de enzimas antioxidantes, melhora o controle metabólico do 

diabetes, protege contra a degeneração neural,e evita doenças cardiovasculares. 

Descritores: Descritores: RESVERATROL; IMPLANTES DENTÁRIOS; OSTEOGÊNESE DO 

ALVÉOLO DENTAL. 
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HIPERPLASIA GENGIVAL ASSOCIADA A MÁ HIGIENE ORAL E FATOR 

HEREDITÁRIO 

Eliene dos Santos mauriz, Humbelina Alves da Silva, Wilderlan Aguiar Carvalho, José Duylles 

da Silva Araújo, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

INTRODUÇÃO: A hiperplasia gengival é uma condição patológica em que o volume de tecido 

gengival aumenta gradualmente, causando desconforto estético e funcional significativo nos 

pacientes. Apresenta manifestações clínicas variadas e normalmente associadas a diferentes 

fatores etiológicos. Pode resultar de uma inflamação crônica, desencadeada a partir de fatores 

hereditários, idiopáticos ou locais, tais como placa ou cálculo, ou fatores sistêmicos como 

doenças crônicas, variações hormonais e uso de medicamentos. Porém, o acúmulo de biofilme 

bacteriano ou cálculo é, em muitos casos, a condição essencial para o desenvolvimento da 

hiperplasia gengival. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de 

paciente com hiperplasia gengival associada a má higiene oral e predisposição genética. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 30 anos, procurou atendimento no CEO 

municipal de Sobral. Na anamnese, constatou-se que a mesma já é motivada e consciente da 

necessidade de higiene oral pois tem predisposição ao acúmulo de cálculo dentário. A paciente 

relata que na sua família, as irmãs também tem hiperplasia gengival. Ao exame físico, foi 

observado que a gengivite estava controlada. Foi realizada uma gengivoplastia para devolver a 

estética e a função e orientações sobre a manutenção da eficiência na higiene da boca. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O tratamento inicial nos casos de hiperplasia gengival, é a 

motivação do paciente para uma higiene oral adequada, sessões de raspagem e polimento 

supra e subgengival; depois de controlada a inflamação, procede-se à gengivoplastia para 

eliminação da hiperplasia e obtenção de um contorno gengival funcional e esteticamente 

aceitável. Esta correção na gengiva irá favorecer uma melhor higiene do local. 

 
 

 
Descritores: Descritores: hiperplasia gengival, periodonto, gengivectomia. 
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TRACIONAMENTO DE CANINO SUPERIOR INCLUSO COM FINALIDADE 

ORTODÔNTICA 

Ivinna Marques Pereira Ferreira, Anny Rafaela de Albuquerque Viana, João Paulo Pereira 

Boiba, Kamylla Passos Oliveira, Márcia Socorro da Costa Borba 

 

A impacção de caninos superiores permanentes tem sido apontada como a segunda mais 

frequente, proporcionando problemas estéticos e funcionais de grande relevância. Um dente é 

considerado impactado quando sua raiz se encontra totalmente formada e ele ainda não se 

encontra no arco dental podendo ser por falta de espaço ou má posicionamento dentário. A 

maior ocorrência de impactação dentária, é especialmente na região palatina, e isso pelo fato 

de se desenvolverem em uma posição alta no processo alveolar, denotando uma trajetória 

longa de irrupção, o que os torna mais suscetível a fatores etiológicos diversos. A etiologia das 

impactações é multifatorial, podendo ter causas sistêmicas que se incluem em distúrbios 

endócrinos, fatores hereditários e síndromes com malformação craniofaciais. E causas locais 

que podem ser perda precoce ou retenção prolongada do canino decíduo, anquilose, falta de 

espaço no arco, distúrbios na sequência de erupção, e a presença de dentes supranumerários 

causando atrasos na erupção de dentes permanentes. Para o diagnóstico de canino impactado 

faz-se necessário a realização da anamnese, exame clínico e radiográfico. Métodos 

radiográficos convencionais são utilizados com frequência para tal diagnóstico, porém as 

informações se limitam apenas na identificação da impactação. A tomografia computadorizada 

permitiu realizar uma visualização e avaliação tridimensional das regiões do elemento dentário 

por meio de cortes e reconstruções multiplanares, fornecendo a distância das estruturas 

adjacentes e a exata localização do dente. É um método que oferece maior riqueza em 

detalhes, em único exame, e portanto um diagnóstico seguro, e consequentemente uma 

conduta adequada para o tratamento do caso. Esse trabalho relata um caso em que o paciente 

apresenta impactação de canino superior unilateral, tendo sua correção por meio de duas 

etapas, cirúrgica e ortodôntica, indicando que há possibilidade de tracionar o dente para sua 

posição exata, permitindo o restabelecimento estético e funcional. 

Descritores: Canino, cirurgia, impacção 
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REESTABELECIMENTO ESTÉTICO-FUNCIONAL COM PINOS DE FIBRA DE 

VIDRO ACESSÓRIOS APÓS DESVIO LATERAL NO CANAL RADICULAR: 

CASO CLÍNICO 

Kelsiny de Brito Cavalcante, Daniela Caroline Barbosa SILVA, Anna Larisse Soares SOUSA, 

Marcelo Lopes SILVA 

 

Em dentes com grande perda de estrutura dental e endodonticamente tratados, é necessário 

utilizar retentores intrarradiculares, com a finalidade de reter o material de preenchimento e 

reforçar o remanescente coronário. Há disponível uma grande variedade de pinos 

intrarradiculares e pesquisas apontam para bons resultados com a utilização de pinos 

acessórios associados com o pino de fibra de vidro principal. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar um relato de caso sobre uma reabilitação unitária com pinos de fibra de vidro 

acessórios e coroa total, após um desvio na trajetória do conduto durante a desobturação do 

canal radicular. Paciente A.A.S, 20 anos, gênero masculino, procurou atendimento na clínica 

CASI I da faculdade Facid Devry, em Odontologia, solicitando a confecção de uma restauração 

para o dente incisivo central superior esquerdo, em que já havia realizado o tratamento 

endodôntico. O conduto foi desobstruído com brocas de Gattes número 2, e observou-se desvio 

do instrumento para a parede mesial da raiz, contudo não houve perfuração. O desvio foi 

tratado com MTA para em seguida o pino de fibra de vidro, e os pinos de fibra acessórios serem 

cimentados. Foi feito a reconstrução coronária com resina composta, preparo para coroa total, 

coroa provisória, o molde com silicone de condensação, modelo funcional e coroa total de 

zircônia. Considerações finais: A utilização de pinos de fibra de vidro associados aos acessórios 

pode ser uma boa opção de tratamento para a reabilitação de dentes comprometidos 

estruturalmente, permitindo bons resultados estéticos, para um tratamento rápido e 

conservador. Contribuindo dessa forma, para um resultado satisfatório. 

Descritores: Preparo para canal radicular, técnica para retentor intrarradicular, pinos dentários. 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE QUATRO CIMENTOS 

OBTURADORES 

KAREN DE LIMA RODRIGUES, Stephane Vieira CARVALHO, Pedro Victor Gonçalves 

CASTRO, Werick Willy de Oliveira ROCHA, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO 

 

INTRODUÇÃO: O tratamento endodôntico visa homeostase entre o dente e os tecidos 

circunjacentes, facilitando a reparação dos tecidos de suporte. O êxito na obturação é 

multifatorial, dentre eles, o selamento hermético é de fundamental importância, pois impede a 

reentrada de microorganismos e a comunicação com os fluidos tissulares. A técnica de 

obturação é realizada com a associação entre materiais sólidos e plásticos, com os cones de 

guta-percha e os cimentos endodônticos, respectivamente, proporcionando adesão entre os 

cones e as paredes radiculares, eliminando espaços vazios. São necessários requisitos para 

considerar um cimento obturador ideal, seguindo critérios tanto fisico-químicos, quanto 

biológicos. Dentre as propriedades ideais do material estão o escoamento, a penetração, o 

selamento, a adesão, a impermeabilidade e a radiopacidade. O objetivo do presente trabalho foi 

realizar revisão de literatura sobre as propriedades físico-químicas de alguns dos cimentos 

utilizados atualmente. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, na qual 

foram selecionados artigos publicados nos últimos 8 anos, visando descrever as propriedades 

físico-químicas dos cimentos endodônticos. A pesquisa teve como base de dados a Pubmed, 

Scielo e Periódicos Capes. RESULTADOS: Trabalhos demonstraram que o AH plus apresentou 

radiopacidade superior à maioria dos cimentos, entretanto, todos apresentaram radiopacidade 

conforme as normas da ISO 6876/2012. Quanto ao escoamento, e capacidade de selamento, 

resultados contraditórios foram encontrados, entretanto, cimentos endodônticos resinosos 

apresentaram resultados mais satisfatórios. CONCLUSÃO: Considerando a análise, pode-se 

concluir que os cimentos utilizados atualmente possuem boas propriedades físico-químicas. 

Com base na análise do selamento e infiltração, apesar das metodologias diferentes todos os 

cimentos apresentaram resultados satisfatórios. 

Descritores: Endodontia; Obturação endodôntica; Cimentos obturadores. 
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SOLDAGEM DE BORDA A LASER NO MELHORAMENTO DA PASSIVIDADE 

DE PRÓTESE SOBRE IMPLANTE ? RELATO DE CASO CLÍNICO 

Jessyara Brian dos Santos Rêgo, Déborah Brennda Lavôr Martins, Wagner Leal Serra e Silva 

Filho, Maíra Daysê Moreira Serra e Silva 

 

Introdução: Para o sucesso das reabilitações implantossuportadas é necessário adequada 

precisão no assentamento das próteses uma vez que níveis de desajustes elevados podem 

induzir complicações mecânicas e biológicas. Diante dessas dificuldades alguns autores 

sugeriram técnicas clínicas e laboratoriais na tentativa de amenizar desajustes decorrentes do 

processo de fundição. Relato de caso: Este trabalho descreve um caso clínico utilizando a 

técnica da soldagem de borda à Laser associada à cilindros de titânio em reabilitação do tipo 

protocolo Bränemark, no intuito de obter maior resistência mecânica, boa passividade, bem 

como, longevidade clínica. Conclusão: O acompanhamento clínico relatou resultados favoráveis 

com a técnica, a qual proporcionou adequado ajuste das margens, uma vez que as superfícies 

de assentamento se deram por peças pré-usinadas, além de restabelecer a eficiência 

mastigatória da paciente. 

Descritores: Implantes dentários, Soldagem em odontologia, Próteses 
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DIGITAL SMILE DESIGN COMO FERRAMENTA NO PLANEJAMENTO E 

PERSONALIZAÇÃO DO SORRISO ? REVISÃO DE LITERATURA 

Jessyara Brian dos Santos Rêgo, Déborah Brennda Lavôr Martins, Juliano César Deolindo de 

Souza, WagnerLeal Serra e Silva Filho, Maíra Daysê Moreira Serra e Silva 

 

Introdução: O estudo das características faciais é indispensável para o planejamento 

reabilitador, uma vez que, esta tem uma importante influência sobre a percepção da 

personalidade de um indivíduo. A análise facial é realizada utilizando um conjunto de linhas 

imaginárias horizontais e verticais, que permitem a correlação da face e da dentição do 

paciente no espaço Esses pontos de referência são usados no novo conceito de Digital Smile 

Design (DSD). Objetivo: Demonstrar através de uma revisão de literatura o uso do conceito 

Digital Smile Design (DSD) no planejamento e personalização do sorriso. Metodologia: Foi 

realizada uma busca eletrônica na base de dados MEDLINE via PubMed, com a seguinte 

estratégia de busca: ?Dental Esthetics? ou ?Smiling? ou ?Dental Photography? e com data de 

publicação no período de 2005 a 2016. No total 18 publicações foram incluídas no presente 

trabalho. Revisão de literatura: Fundamentos sobre análise facial, proporções dentárias e o 

visagismo são essenciais para personalizar o sorriso, uma vez que o formato dos dentes deve 

harmonizar com a face do paciente sem violar princípios estéticos. A proporção dentária 

estética recorrente (RED) tem sido usada como um modelo para o desenho do sorriso. O 

conceito DSD é executado através de programas de computador e é baseado no uso de formas 

e desenhos digitais sobre fotos da face e intraorais do paciente, seguindo etapas pré-definidas 

para melhor avaliar a relação estética entre dentes, gengiva, sorriso e face sendo uma 

ferramenta que pode fortalecer a visão diagnóstica, aprimorar a comunicação, e realçar a 

previsibilidade durante o tratamento Conclusão: O conceito DSD é uma ferramenta excelente 

para o planejamento e personalização do sorriso, permitindo maior previsibilidade e segurança 

na execução do tratamento, além de uma comunicação mais eficiente entre o clínico, paciente, 

laboratório e demais profissionais envolvidos. 

Descritores: Estética Dental; Sorriso; Fotografia Dentária 
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INTERRELAÇÃO ENTRE PERIODONTITE E ARTRITE REUMATOIDE: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Aline Cardoso Ferreira, Maíra Daysê Moreira Serra e Silva, Wagner Leal Serra e Silva Filho 

 

Introdução: A Artrite Reumatoide (AR) e a Doença Periodontal (DP) são doenças crônicas 

inflamatórias que possuem mecanismos patogênicos semelhantes, o que tem despertado 

interesse sobre uma possível relação entre essas patologias. A DP é uma inflamação crônica e 

destrutiva, que ocasiona a perda do tecido de suporte dos dentes. A AR é uma doença 

autoimune, que envolve principalmente as articulações, ocasionando perda de função e 

mobilidade. Os últimos achados sugerem que a AR aumenta a suscetibilidade do hospedeiro à 

doença periodontal, demonstrando piores condições periodontais nesses pacientes. Objetivo: 

Buscar na literatura estudos que demostrem os fatores que estreitam a relação entre a Artrite 

Reumatoide e Doença Periodontal. Metodologia: Foram pesquisados artigos nas bibliotecas 

virtuais PubMed e Scielo, com preferência pelos publicados em periódicos ou jornais, excluindo-

se quaisquer casos clínicos, revisões de literatura ou publicações  incompletas  e/ou  realizadas  

há  mais  de  dez  anos.  Os  descritores  foram: 

?Doença periodontal?, ?Artrite crônica? e ?Artrite Reumatoide?. Resultados/Conclusão: A 

interrelação entre as duas doenças parece ter um caráter bidirecional; a periodontite pode ser 

uma condição de risco à AR e a desregulação imunológica ocasionada pela AR pode levar a 

maior suscetibilidade à periodontite. Entretanto, essa relação não é bem elucidada. 

Destacando-se, apenas, a importância do tratamento periodontal no controle de inflamações em 

pacientes com Artrite Reumatoide, garantindo benefícios para a saúde do indivíduo. 

Descritores: ?Doença periodontal?, ?Periodontite? e ?Artrite Reumatoide? 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇA 

CARDIOVASCULAR: REVISÃO DE LITERATURA 

Aline Cardoso Ferreira, Antônio Wilson Sallum, Maíra Daysê Moreira Serra e Silva, Wagner 

Leal Serra e Silva Filho 

 

Introdução: A Medicina Periodontal consiste em um tema bastante atual e vem tomando 

grandes proporções no âmbito odontológico e médico. Estudos recentes sugerem uma ligação 

entre as infecções periodontais e um aumento no risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, principalmente aterosclerose. Objetivo: Relacionar a doença periodontal com 

as doenças cardiovasculares, identificando-a como um fator de risco. Metodologia: Foram 

pesquisados artigos nas bibliotecas virtuais PubMed e Scielo, com preferência pelos publicados 

em periódicos ou jornais, excluindo-se quaisquer casos clínicos, revisões de literatura ou 

publicações incompletas e/ou realizadas há mais de dez anos. Os descritores foram: ?Doenças 

periodontais?, ?Doenças cardiovasculares? e 

?Aterosclerose?. Resultados/Conclusão: Existe uma relação entre a doença periodontal e as 

alterações cardiovasculares. Os microrganismos presentes no biofilme dental de indivíduos com 

doença periodontal foram encontrados em placas de ateroma de indivíduos com doença 

cardiovascular, ressaltando a interrelação dessas duas patogenias. 

Entretanto, a real contribuição da doença periodontal para o início e progressão da doença 

aterosclerótica ainda precisa ser melhor comprovada através de mais estudos. 

Descritores: ?Doenças periodontais?, ?Doenças cardiovasculares? e ?Aterosclerose? 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CÁRIE DENTÁRIA E HÁBITOS ALIMENTARES NA 

PRIMEIRA INFÂNCIA 

Guilherme Nilson Alves dos Santos, Ananda Souza Pereira, Marcoeli Silva de Moura 

 

Introdução: Escolhas alimentares na primeira infância podem influenciar a saúde e o 

desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. O consumo frequente e elevado de açúcar, em 

especial a sacarose, é uma das causas de cárie dentária. E isso é preocupante, pois o sabor 

doce é o preferido na infância e influencia as escolhas alimentares posteriores. Objetivo: 

Revisar de forma sistematizada a literatura sobre a associação entre cárie dentária e os hábitos 

alimentares na primeira infância. Metodologia da revisão: Foram pesquisados artigos na base 

de dados PUBMED redigidos últimos cinco anos. Foram incluídos apenas estudos realizados 

em humanos de até 23 meses de idade, utilizando como descritores: ?dental caries?, ?feeding 

behavior? e ?risk factors? em combinação com operador booleano ?AND?. O filtro inicial gerou 

um total de 35 estudos. Foram mantidos apenas estudos de maior peso científico e rigor 

metodológico como: estudos longitudinais, transversais e do tipo caso-controle. Os 

refinamentos da busca utilizados geraram ao final um total de 22 trabalhos. Resultados: A 

introdução precoce do açúcar na alimentação infantil aumenta as chances de desenvolvimento 

da cárie dentária. O consumo frequente de açúcar, lanches doces e bebidas açucaradas são 

importantes fatores de risco para a cárie, especialmente quando a higiene bucal e o uso de 

fluoretos são insuficientes. Os dentes mais acometidos por cárie dentária em crianças foram os 

incisivos. Hábitos como adormecer com a mamadeira na boca, aleitamento prolongado e baixo 

peso aumentam o risco de desenvolvimento de lesões cariosas na primeira infância. Conclusão: 

A adoção de hábitos alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida é determinante para a 

boa saúde geral do indivíduo, e interfere diretamente na saúde bucal da criança, especialmente 

no que se refere ao desenvolvimento da cárie dentária. 

Descritores: cárie dentária, fatores de risco, hábitos alimentares 
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TERAPIAS CONSERVADORAS PARA O CONTROLE DAS DESORDENS 

TEMPOROMANDIBULARES ? REVISÃO SISTEMATIZADA DE LITERATURA 

Déborah Brennda Lavôr Martins, Jessyara Brian dos Santos Rêgo, Adriana Gadelha Ferreira 

Rosa, Wagner Leal Serra e Silva Filho, Maíra Daysê Serra e Silva 

 

Introdução: As desordens temporomandibulares (DTMs) compreendem um grupo diverso de 

alterações musculoesqueléticas e neuromusculares envolvendo as articulações 

temporomandibulares e as estruturas associadas que acometem boa parte da população 

mundial. Há uma série de terapias conservadoras que podem ser utilizadas para seu 

tratamento, porém ainda existem controversas sobre seu uso. Objetivo: Analisar as atuais 

terapias alternativas e sua eficácia no tratamento dessas desordens temporomandibulares. 

Metodologia: Este estudo realizou uma revisão das publicações científicas indexadas no 

PubMed entre os anos de 2012 e 2017. Foram selecionados 24 artigos cujo tema fosse 

referente às terapias utilizadas no tratamento das DTMs. Revisão de literatura: Os sinais e 

sintomas da DTM melhoram ao longo do tempo, com ou sem tratamento, e apenas 5 a 10% 

desses pacientes necessitam de alguma intervenção. Dentre os tratamentos utilizados na DTM, 

as placas oclusais constituem-se como a principal escolha e são dispositivos removíveis, 

normalmente confeccionados em resina acrílica que estabelecem uma oclusão em relação 

cêntrica, considerada ideal. Contudo, outros métodos vêm sendo estudados, a exemplo da 

toxina botulínica, acupuntura, TENS e laser de baixa intensidade. Outro fator adjuvante no 

tratamento pode ser a analgesia promovida pelos Antiinflamatórios não-esteróides que 

possuem uma resposta positiva num período mais curto de tempo. Conclusão: O crescente 

interesse e emprego dessas terapias alternativas evidenciam a preocupação do profissional em 

tornar o tratamento cada vez menos invasivo ao paciente. Apesar das placas oclusais serem 

amplamente utilizadas, as técnicas conservadoras também mostraram ser eficazes no controle 

das DTMs. 

Descritores: Desordem temporomandibular; Dor orofacial; Articulação temporomandibular; 
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GENGIVOESTOMATITE HERPÉTICA PRIMÁRIA AGUDA: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

AMANDA MAYLLA FERREIRA MENEZES, Ana Sara Matos ARAÚJO, Haline Alves da SILVA, 

Teresinha Soares Pereira LOPES 

 

A gengivoestomatite herpética aguda é o padrão mais frequente de infecção herpética primária 

sintomática. É observada mais frequentemente em crianças com idade variando entre 1 a 5 

anos de idade e também tem sido observada em adolescentes e adultos jovens. Nesse trabalho 

foram abordados os aspectos clínicos característicos da infecção em um paciente pediátrico, 

ressaltando a importância do conhecimento do cirurgião-dentista no diagnóstico, tratamento, e 

os cuidados necessários para prevenir a sua transmissão. Os pais de uma criança do sexo 

feminino, de três anos de idade, buscaram atendimento no Programa Preventivo para 

Gestantes e Bebês e relataram que a criança apresentava febre, mal estar geral, dor de 

cabeça, não conseguia se alimentar e fazia uso de antibiótico por três dias. Ao exame clínico 

foram observados linfadenopatia, múltiplas úlceras nos lábios, palato e língua, edema gengival, 

sangramento fácil, inapetência e dificuldade para abrir a boca. Após a anamnese detalhada e 

ausculta dos sintomas descritos pela mãe, que se encontrava emocionalmente muito abalada, 

chegou-se ao diagnóstico de gengivoestomatite herpética primária aguda (primo infecção). 

Receitou-se à criança Aciclovir tópico, medicamento pertencente à classe dos antivirais, o uso 

de solução antisséptica Periogard® para a realização de bochechos periódicos durante o dia, e 

manutenção do uso de antibiótico sistêmico devido à infecção secundária presente na 

orofaringe que agravava o quadro clínico, sendo os pais orientados a buscar um serviço de 

urgência caso os sintomas gerais se agravassem. No entanto, no segundo dia do uso da 

medicação prescrita, a mãe observou uma significativa regressão do quadro clínico. Foram 

realizados retornos após sete e quinze dias, comprovando a eficácia do tratamento prescrito e 

ressaltando a importância do cirurgião-dentista ao realizar o diagnóstico preciso, visto que a 

mãe havia comparecido a outros serviços de saúde. 

Descritores: Estomatite herpética; Herpes labial; Herpes simples 
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ENCERAMENTO DIAGNÓSTICO COMO MEIO ESSENCIAL PARA UM 

PLANEJAMENTO COM PREVISIBILIDADE DE RESULTADOS 

Victória Lima Carvalho , João Victor Batista Lustosa, Guilherme Augusto Sousa Nunes 

Pereira, Ranna Sousa Amorim, Maurício José Gomes Medeiros Tavares 

 

Introdução: A avaliação das expectativas do paciente e o entendimento das possíveis soluções 

terapêuticas são fundamentais antes de iniciar qualquer planejamento. Para obtermos 

informações essenciais para a elaboração de um diagnóstico e planejamento individualizados 

iniciamos pelo exame clínico, radiografias, fotografias e modelos de estudo. A obtenção desses 

modelos permite uma visualização tridimensional dos dentes e tecidos adjacentes, impossível 

de se obter clinicamente. Esses modelos montados em articulador semi-ajustáveis, bem como o 

enceramento diagnóstico e a utilização de restaurações provisórias para ensaios diagnósticos 

intra-orais (mock-up) têm sido descritos como ferramentas que permitem ao profissional 

trabalhar com maior previsibilidade de resultados e, consequentemente, com uma menor 

margem de erros em casos mais difíceis, quando múltiplas alterações deverão ser realizadas. 

Objetivo: Apresentar algumas situações clínicas, em que o uso do enceramento diagnóstico 

facilita o planejamento e execução de restaurações simples ou complexas, diretas ou indiretas 

com resultados previsíveis. Discussão: O enceramento diagnóstico é descrito como um 

procedimento de diagnóstico no qual as restaurações planejadas são realizadas em cera, em 

um modelo de estudo, a fim de otimizar os procedimentos clínicos e laboratoriais necessários 

para alcançar a estética e a função desejadas, representando uma prévia da aparência das 

restaurações definitivas. Possibilita também uma melhor comunicação entre os desejos do 

paciente, a visão do clínico e do técnico de laboratório em uma fase em que as alterações são 

passíveis de modificação. O Enceramento integra a estética e a função, fornece informações 

que indicam a necessidade de tratamentos específicos, auxilia na seleção do material 

restaurador, demonstra a necessidade de cirurgia pré-protética, tratamento periodontal, 

ortodôntico ou endodôntico. Facilita a visualização da forma, posição e proporção das futuras 

restaurações, que devem ser realizadas de acordo com o melhor arranjo funcional e estético 

possível. Conclusão: Quando há a necessidade de alteração de forma, comprimento ou posição 

do dente no arco, o ensaio diagnóstico intra-oral pode ter grande valia para a visualização 

prévia do resultado final desejado. O enceramento também serve como uma matriz para 

restauração de dentes anteriores fraturados, restaurações classe IV extensas, redução ou 

fechamento de diastemas e recontornos cosméticos. 

Descritores: Reabilitação bucal, Oclusão dentária, Estética 
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Selamento de perfuração iatrogênica: relato de caso clínico 

Joyce Pires Barros da Cunha, Humbelina Alves da SILVA, Paola Sthéfanie Gonçalves de 

CALDAS, Mariana Ingridh de Oliveira GUIMARÃES, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 

Introdução: A perfuração radicular é considerada um dos maiores motivos de insucessos no 

tratamento endodôntico, apresentando como principais causas, condições de origem 

iatrogênica ou patológica, tais como cáries e reabsorções. Como consequência, comunica a 

cavidade pulpar com os tecidos periodontais e osso alveolar, levando a quadros de inflamação 

severa, que podem evoluir para a destruição do ligamento periodontal, reabsorções ósseas ou 

degeneração do epitélio do sulco gengival. Para o tratamento de iatrogenias desse tipo, é 

indicado selar hermeticamente todo o trajeto da perfuração, sendo o MTA o material de 

escolha, devido às suas ótimas propriedades físico-químicas e boa biocompatibilidade com o 

periápice, o que lhe fornece, sobretudo, a capacidade de estimular a regeneração óssea e 

reparar tecidos periodontais de suporte. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é apresentar 

caso clínico de perfuração radicular no elemento dentário 14. Relato de Caso: Paciente 

compareceu à clínica odontológica com história de tratamento endodôntico já iniciado no 

elemento 14. Durante o exame clínico foi observada grande restauração provisória mésio-

oclusal no dente em questão, e ausência de sensibilidade após a execução dos testes 

semiotécnicos. Radiograficamente, notou-se uma imagem sugestiva de perfuração em nível 

ósseo mesial, a qual foi confirmada após o acesso coronário. Como procedimento 

recomendado, indicou-se realizar o tratamento endodôntico conforme o protocolo Endodontia-

Uespi, promovendo o selamento da perfuração com MTA. Conclusão: Conclui-se que o 

tratamento endodôntico de dentes com perfurações radiculares pode ser realizado com 

selamento da área exposta com MTA, devendo-se proceder com proservação do caso e 

avaliação do sucesso da terapia realizada. 

Descritores: Endodontia, MTA, Perfuração radicular 
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Reversão de mobilidade dentária causada por trauma oclusal através de 

reabilitação com prótese parcial removível: Relato de caso 

Rayanna de Sousa Ferreira Leal, Déborah Brennda Lavôr MARTINS, Stella Noronha Campos 

MENDES, Valdimar da Silva VALENTE, Livia Aguiar Santos Nogueira LIMA 

 

Introdução: Quando forças oclusais indevidas excedem a capacidade adaptativa do periodonto, 

uma série de alterações no osso alveolar e tecidos de suporte podem acarretar em mobilidade 

dentária. A direção, a frequência e a duração da força exercida sobre os dentes determinam 

quando o sistema estomatognático entra em desarmonia e se desenvolve uma oclusão 

traumática. Objetivos: Apresentar o tratamento reabilitador protético como solução para a 

mobilidade dentária, após diagnóstico correto e estudo detalhado do caso clínico. Relato de 

caso: O paciente J.A.N.O, sexo masculino, 44 anos, compareceu à clínica de Prótese Parcial 

Removível (PPR) da Universidade Federal do Piauí em busca de substituição de suas próteses 

parciais provisórias por PPRs definitivas. Durante o exame clínico, observou-se que os dentes 

12 e 23 apresentavam mobilidade graus I e II respectivamente, sem sinais de doença 

periodontal ou gengivite. Após tomada radiográfica e verificação dos contatos oclusais 

utilizando-se papel carbono, foi possível constatar a presença de trauma dentário primário, 

derivado de uma sobrecarga de forças oclusais sobre os dentes durante o fechamento da 

mandíbula. Como tratamento, optou-se por aumentar a dimensão vertical do paciente por 

acréscimo de resina acrílica na face oclusal dos dentes posteriores da prótese provisória, além 

de desgastar, em única sessão, as superfícies dos dentes que estavam causando interferência 

nos elementos 12 e 23. O acompanhamento da evolução do tratamento foi feito semanalmente 

por exame clínico e radiográfico. A PPR definitiva foi confeccionada com a nova dimensão 

vertical obtida através da prótese provisória e, após sua instalação, verificou-se a completa 

eliminação da mobilidade. Considerações finais: A mobilidade dentária interfere na escolha do 

tratamento a ser realizado e, portanto, um exame clínico detalhado é fundamental para um 

diagnóstico adequado e sucesso do tratamento reabilitador. 

 
 

Descritores: Mobilidade dentária, dimensão vertical, ajuste oclusal. 
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TRATAMENTO DE FRATURA MANDIBULAR SOB ANESTESIA 

LOCAL-RELATO DE CASO 

Laryssa Oliveira de Souza, Simei André da Silva Rodrigues Freire, Jelson Rui Piauilino Lima, 

Suzanne Pinheiro Vieira, Renato da Costa Ribeiro 

 

INTRODUÇÃO As fraturas mandibulares respondem por um percentual significativo na 

incidência de fraturas que afetam o complexo bucomaxilofacial, sendo o gênero masculino o de 

maior incidência. No Piauí, os trabalhos mostram que a principal causa são os acidentes 

automobilísticos, porém outras causas envolvem agressões físicas, quedas de altura e até 

mesmo acidentes desportivos. Dentre os tratamentos desse tipo de lesão pode-se destacar um 

método mais conservador, por meio do bloqueio maxilomandibular ou pelo método cirúrgico, 

lançando mão de uma fixação interna estável, com placas e parafusos. Na maioria dos casos, a 

cirurgia para o tratamento de fratura mandibular é realizada sob anestesia geral, porém, em 

certos casos, pode-se realizar a redução e fixação das fraturas sob anestesia local. O objetivo 

deste trabalho é apresentar um caso clínico de fratura mandibular sob anestesia local. RELATO 

DE CASO Paciente melanoderma, 51 anos, compareceu ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial 

queixando-se de dores na região mandibular. Relatava história de agressão física prévia. Ao 

exame clínico, não apresentava assimetria facial notável, era usuário de próteses totais, as 

mucosas orais estavam com coloração normal, exibia leve limitação de abertura bucal, com dor 

à manipulação manual na região do ângulo mandibular E. O exame radiográfico apontava 

linhas radiolúcidas na região de ângulo mandibular, compatíveis com fratura mandibular. 

Decidiu-se realizar o tratamento cirúrgico da fratura sob anestesia local, tendo em vista que a 

fratura estava bem posicionada e o acesso cirúrgico por via intra-oral permitia a instalação do 

material de fixação sem maiores problemas. A técnica Champy, na qual se utiliza apenas 1 

miniplaca na zona de tensão, foi a opção escolhida. O paciente foi orientado a manter uma 

dieta macia por 45 dias. Foram prescritos antibiótico (amoxicilina 500mg-7 dias), anti-

inflamatório (ibuprofeno 600mg-4 dias), analgésico (dipirona 500mg-4 dias) e enxaguante bucal 

(clorexidina 0,12%-7 dias). A radiografia panorâmica pós-operatória revelou um bom 

posicionamento ósseo e da miniplaca utilizada para osteossíntese. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os argumentos apresentados, é possível considerar que o tratamento de 

fraturas mandibulares sob anestesia local é viável em casos em que apresentem fraturas bem 

posicionadas, possibilidade de acesso pela via intra-oral, ou mesmo quando as condições 

clínicas do paciente impossibilitem a realização de anestesia geral 

Descritores: Cirurgia, Anestesia Local, Fratura 
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As manifestações orais da síndrome de Sjogren e o papel do 

cirurgião-dentista na prevenção e tratamento da doença 

Isabella Mousinho Marinho Dos Santos, Andrezza Braga Soares da Silva 

 
Introdução: A síndrome de Sjögren (SS), conhecida como  síndrome  sicca,  é  uma  doença 

autoimune caracterizada pela hipofunção das glândulas salivares e lacrimais, cuja prevalência 

na população mundial é de aproximadamente 0,5% a 1%. A SS apresenta relevância na 

Odontologia, em virtude de complexas alterações que podem ser observadas nas glândulas 

salivares e, consequentemente, em toda  a cavidade  bucal.  O 

cirurgião-dentista, portanto, desempenha papel importante na detecção de possíveis alterações 

compatíveis com a síndrome, além do auxilio no tratamento de diversas patologias  orais  

decorrentes da síndrome. Objetivo:  Investigar, através de uma revisão sistemática 

da literatura, as manifestações orais da Síndrome de Sjögren e apresentar o papel do cirurgião-

dentista na qualidade de vida dos pacientes que possuem a síndrome. Critérios de seleção de 

trabalho: Foram utilizadas as bases de dados MEDLINE, LILACS e BBO, através das 

palavras-chave ?sjogren? ?odontologia? ?saúde bucal?. Resultados: Frequentemente, 

pacientes com Sjögren apresentam atrofia das papilas linguais, língua fissurada e mucosa oral 

avermelhada e dolorida. Além disso, a hipossalivação, que é uma característica clínica medida 

pelo fluxo salivar, e a xerostomia, uma característica estritamente  sintomatológica, podem 

causar  dificuldades  na fala,  na mastigação e inclusive 

mudanças na microbiota oral devido o aumento de espécies como Lactobacillus acidophilus, 

Streptococcus mutans e Candida albicans. A redução do  fluxo  salivar,  na  sua forma crônica, 

aumenta a susceptibilidade às doenças bacterianas e fúngicas como a cárie em regiões de  

margem  gengival,  superfícies  radiculares e superfícies adjacentes  às restaurações dentárias, 

e candidose eritematosa e queilite angular. Conclusão: Em vista das patologias orais 

secundárias à síndrome, o cirurgião-dentista exerce importante papel no diagnostico precoce, 

melhoria e manutenção da saúde bucal dos pacientes. 

 

Palavras-chave: Sjogren, odontologia, saúde bucal. 

 

 
Descritores: Sjogren, odontologia, saúde bucal 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 40 

OVERDENTURES MANDIBULARES RETIDAS POR UM OU DOIS 

IMPLANTES: REVISÃO SISTEMATIZADA DE LITERATURA 

Déborah Brennda Lavôr Martins, Jessyara Brian dos Santos Rêgo, Wagner Leal Serra e Silva 

Filho, Maíra Daysê Serra e Silva 

 

Introdução: A literatura tem mostrado que próteses sobre implantes podem melhorar a função 

bucal de pacientes desdentados totais com grandes reabsorções do rebordo inferior, restituindo 

a eficiência mastigatória, conforto psicológico, estética e retenção das próteses completas. Uma 

opção de reabilitação é por meio de próteses do tipo overdenture, consideradas próteses 

implantomucosuportadas por se assemelharem às próteses totais convencionais, porém com 

sistemas de retenção, unindo a prótese aos implantes transmucosos. Objetivo: Comparar 

técnicas de reabilitação com overdentures mandibulares retidas por um e dois implantes, 

avaliando satisfação do paciente e eficiência mastigatória. Metodologia: Foram realizadas 

buscas eletrônicas nas bases de dados Pubmed, Medline, Cochrane, Bireme e selecionados 25 

trabalhos científicos. Os critérios de inclusão foram artigos em inglês e português, que tivessem 

texto completo e possuíssem relevância ao tema. Conclusão: Dentro das limitações deste 

estudo, pode-se concluir que reabilitação com overdentures mandibulares ancorados por um 

único implante inserido na linha média mandibular pode ser uma opção de tratamento bem 

sucedido apresentando menores custos, redução do tempo clínico, melhoria na capacidade 

mastigatória e níveis de satisfação semelhantes quando comparadas com aquelas retidas por 

dois implantes. 

Descritores: Prótese total; Mandíbula; Implantes; 
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A CONTRIBUIÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE 

CÔNICO NA IMPLANTODONTIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

ANA VALÉRIA DA SILVA NOGUEIRA, HELLONIO HENDRIL MARTINS ARAÚJO, RAUL 

NUNES DE SOUSA ALVES, FRANCISCO EMÍLIO ARAÚJO DA SILVA, NEUSA BARROSS 

DANTAS NETA 

 

INTRODUÇÃO: Um correto diagnóstico em Odontologia necessita de diversos fatores como 

experiência do profissional, exame clínico e exames complementares. Na implantodontia não é 

diferente, o cirurgião dentista busca incessantemente uma estabilidade dentária, conforto, 

saúde e bem-estar do paciente. Para um melhor planejamento o profissional busca o que há de 

melhor em termos de imagem proporcionando assim maiores chances de sucesso no 

procedimento e minimização das possibilidades de erros. O diagnóstico pode ser realizado pela 

tomografia computadorizada de feixe cônico. Este é um método não invasivo com maior 

precisão para análise dos locais mais indicados, proporcionando uma visão mais fiel e 

detalhada em altura, largura e espessura óssea, além da qualidade do tecido, minimizando o 

risco relativo às complicações. OBJETIVO: Identificar e descriminar a contribuição da 

tomografia computadorizada de feixe cônico e sua importância como exame de diagnóstico e 

avaliação de características óssea na implantodontia. METODOLOGIA: Este trabalho trata-se 

de um estudo de revisão integrativa da literatura, onde se procurou identificar a contribuição da 

tomografia computadorizada de feixe cônico na implantodontia. A pesquisa foi realizada nas 

base de dados Lilacs, Capes e Scielo. Utilizaram-se os seguintes descritores: implantodontia, 

tomografia computadorizada de feixe cônico, diagnóstico e planejamento. Os critérios de 

inclusão foram: artigos com disponibilidade na íntegra, em idioma português e inglês, 

publicação entre 2003 e 2016, cujos títulos e/ou objetivos possuía ligação direta com a temática 

e o objeto de estudo. A busca totalizou em 20 artigos, dos quais foram utilizados apenas 7 para 

obter os resultados do trabalho. RESULTADOS: com base nos artigos analisados verificou-se 

que dos métodos de imagem utilizados a tomografia computadorizada de feixe cônico se 

posiciona como um meio de diagnóstico e planejamento preciso e eficiente para estudo das 

características ósseas da área do implante. Apresenta, ainda, menor dose de radiação, menor 

custo e facilidade de obtenção de imagens. CONCLUSÃO: a tomografia computadorizada de 

feixe cônico tem se apresentado como ferramenta de diagnóstico importante na Odontologia, 

principalmente na implantodontia, uma vez que o planejamento preciso proporciona uma 

criteriosa avaliação da qualidade óssea, altura e espessura do rebordo, além da relação entre 

sítio do implante e áreas anatômicas adjacentes. 

Descritores: Implantodontia, Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, Diagnóstico, 

Planejamento 
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COMPLICAÇÕES ORAIS DA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

ANA VALÉRIA DA SILVA NOGUEIRA, EDNALDO FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de cabeça e pescoço é uma doença comum na atualidade, ocupando 

a quinta posição em incidência mundial na lista das neoplasias malignas. Muitos dos pacientes 

que apresentam câncer de cabeça e pescoço são submetidos principalmente a procedimento 

cirúrgico, associado muitas vezes ao tratamento radioterápico. A radioterapia é um método 

capaz de destruir células tumorais malignas, empregando feixes de radiação ionizante. Embora 

o tratamento das neoplasias malignas de cabeça e pescoço com radiação seja uma modalidade 

terapêutica, pode provocar uma vasta gama de complicações bucais que podem ser 

observadas em decorrência da radioterapia que, por sua vez, podem impedir a continuidade do 

tratamento oncoterápico e a qualidade de vida do paciente. OBJETIVO: revisar a literatura e 

descrever sobre as complicações orais que acometem os pacientes que fazem o tratamento de 

radioterapia para neoplasias de cabeça e pescoço. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica integrativa, onde procura-se identificar as complicações orais decorrentes 

da radioterapia de cabeça e pescoço. A pesquisa foi realizada nas base de dados PubMed, 

Lilacs, Capes, BVS e Scielo. Utilizou-se os seguintes descritores: neoplasia de cabeça e 

pescoço, radioterapia, manifestações orais. Encontrou-se um total de 64 artigos, dos quais, 

após verificação dos critérios de inclusão, foram usados somente 7 para compor os resultados. 

RESULTADOS: Durante a radioterapia muitos pacientes tratados para o câncer de cabeça e 

pescoço experimentam algum grau de toxicidade de acordo com a área irradiada, fração, dose 

terapêutica e entre outros. Nos artigos analisados, a xerostomia e mucosite foram as 

complicações orais mais comuns, variando de 90 a 100% nos pacientes irradiados. A 

candidíase e alteração do paladar também são relatadas pelos autores. Outras complicações 

orais que acometem os pacientes são osteorradionecrose, disfagia, cárie de radiação e trismo. 

Estas foram pouco citadas pelos autores dos artigos analisados, visto que são as de menor 

incidência nos pacientes submetidos a radioterapia de cabeça e pescoço. CONCLUSÃO: Com 

base nos artigos utilizados nesse trabalho, conclui-se que a radioterapia usada para tratamento 

de neoplasias de cabeça e pescoço causa complicações orais, notadamente a xerostomia e 

mucosite, o que pode levar a um comprometimento da qualidade de vida, saúde oral do 

paciente e continuidade do tratamento. 

Descritores: neoplasias de cabeça e pescoço, radioterapia, manifestações orais 
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REABILITAÇÃO ESTÉTICO-FUNCIONAL EM ODONTOPEDIATRIA ? 

RELATO DE CASO CLÍNICO 
 

Anny Rafaela de Albuquerque Viana, Ívinna Marques Pereira Ferreira, Bárbara Mirelly dos 

Santos Carvalho, Márcia Regina Soares Cruz, Maura Régia Lima Verde Moura Lopes 

 

INTRODUÇÃO: A doença cárie pode ser caracterizada como uma doença multifatorial, pois 

depende de fatores que podem determinar seu aparecimento ou mesmo predispor. É a doença 

mais estudada por pesquisadores e apresenta o maior percentual dentre as patologias que 

acometem a cavidade oral. As perdas precoces de dentes decíduos ainda são muitos 

frequentes, principalmente, em pacientes que apresentam uma condição socioeconômica baixa. 

Portanto, há uma grande necessidade de alternativas que possam restaurar a fonação, a 

mastigação, a estética, e possibilitar uma convivência social e emocional agradável para o 

paciente. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de múltiplas perdas 

dentárias na dentição decídua com reabilitação protética funcional. RELATO DO CASO: 

Paciente do gênero masculino, de 4 anos de idade, compareceu à Clinica Escola de 

Odontologia de uma IES no segundo semestre letivo de 2017, acompanhado por sua avó, que 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes dos procedimentos de exame. A 

queixa principal relatada pela avó era a presença de cárie em vários elementos dentários. Ao 

exame clínico constatou-se que o paciente era portador de cárie precoce da infância, onde foi 

necessário realizar exodontias dos dentes anteriores superiores, posteriormente foi 

confeccionada uma prótese parcial superior para reabilitação estética e funcional. 

CONCLUSÃO: A reabilitação estético-funcional por meio de uma prótese parcial superior 

provisória permitiu restabelecer a função mastigatória, melhorar a fonação e a estética da 

criança bem como resultou na satisfação com o tratamento, demonstrada pelo paciente, sua 

avó e seus familiares. 

Descritores: Cárie, reabilitação, perda precoce. 
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Cirurgia parendodôntica no tratamento de lesão apical associada à 

obturação retrógrada com MTA 

Brenda Castro Rodrigues Ferraz, Marcela de Arruda Bitencourt, Darklilson Pereira Santos 

 

Introdução: A cirurgia parendodôntica é a denominação mais abrangente da intervenção 

cirúrgica indicada para o reparo de problemas ocasionados por tratamentos endodônticos ou 

não passíveis de resolução por este meio, que podem envolver a região periapical, a zona 

perirradicular e regiões adjacentes. Sua associação à Endodontia é importante para o 

tratamento do paciente pois visa sua recuperação e a diminuição de sintomatologia dolorosa, 

além de proteger o canal radicular de contaminação por agentes infecciosos. Objetivo: este 

trabalho tem como objetivo relatar um caso onde fora realizada cirurgia parendodôntica e a 

aplicação do cimento reparador Agregado de Trióxido Mineral (MTA) na obturação retrógrada. 

Relato de caso: paciente de 38 anos, diabética e hipertensa, apresentou queixa de dor e relatou 

ter realizado tratamento endodôntico há dez anos e retratamento há dois anos do elemento 24. 

Ao exame radiográfico foi possível a observação do cisto radicular e fratura de lima dentro do 

canal radicular. Como tratamento foi realizada a enucleação da lesão apical, apicectomia e 

obturação retrógrada com o cimento obturador MTA. Conclusão: A cirurgia parendodôntica e 

sua associação ao retratamento do canal promove maior eficácia ao processo de recuperação, 

principalmente quando este é realizado com um cimento apresentado em estudos como efetivo 

nos tratamentos endodônticos. A paciente apresentou resultados satisfatórios após o 

procedimento com resolução da queixa álgica. 

Descritores: Cirurgia Maxilofacial, Endodontia, Obturação Retrógrada. 
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Osteomielite Supurativa Crônica após exodontia 

Brenda Castro Rodrigues Ferraz, Maria Karen Vasconcelos Fontenele , Matheus Santos 

Carvalho, Glória Maria Linhares Bandeira de Melo Ferreira, Darklilson Pereira Santos 

 

Introdução: A osteomielite supurativa crônica é um processo de inflamação que pode ocorrer 

devido à infecções odontogênicas, fraturas não reduzidas e/ou lesões periodontais, e que se 

estende além do seu sítio inicial inflamatório acometendo o tecido ósseo em espaços corticais 

ou medulares ocasionando a formação de áreas de sequestro ósseo longe do sítio inicial de 

contaminação. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de 

diagnóstico e tratamento de Osteomielite Supurativa Crônica após procedimento de exodontia. 

Relato de caso: Paciente de 79 anos, do gênero feminino e hipertensa, reportou ter realizado 

extração dental há seis meses não observando cicatrização na área envolvida. Ao exame físico 

local, observou-se a presença de fístula na região intra-oral correspondente a região do 

elemento 46. Realizou-se tomografia computadorizada e verificou-se imagem isodensa 

compatível com osteomielite supurativa crônica. Para o tratamento, foi realizada intervenção 

cirúrgica de fistulectomia e debridamento para a remoção das áreas de sequestro ósseo, 

associada à terapia medicamentosa de Amoxicilina 875mg e clavunalato de potássio 125mg por 

período de dez dias. Conclusão: Após a intervenção cirúrgica e antibioticoterapia, a paciente 

apresentou resultado satisfatório sem sintomatologia dolorosa. A mesma encontra-se em 

acompanhamento. 

Descritores: Osteomielite, Infecção, Cirugia bucal. 
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LASERTERAPIA NA GESTÃO DA MUCOSITE ORAL EM PACIENTES 

SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA 

Raul Nunes de Sousa Alves, Bruno Chaves Pedreira Mesquita, Marco Aurélio Gomes 

Godinho, Ana Valéria da Silva Nogueira, Claudia Fernanda Caland Brigido 

 

INTRODUÇÃO: A mucosite oral é um quadro clínico grave proveniente da quimioterapia, 

causando dor, desconforto, em muitos casos necessidade de nutrição parenteral, podendo 

servir de entrada para microorganismos oportunistas e até pausar o tratamento oncoterápico. 

Ela promove a inibição de processos biológicos celulares induzindo o aparecimento de lesões 

na mucosa da cavidade oral. Esta se desenvolve em aproximadamente 20-40% dos pacientes 

que receberam quimioterapia convencional. A terapia com laser (LT) é conhecida por estimular 

efeitos biológicos, tais como a eliminação de dor e a modulação da inflamação. OBJETIVO: 

Descrever a aplicação da laserterapia pelo cirurgião dentista na gestão da mucosite 

quimioinduzida. METODOLOGIA: O estudo desenvolvido embasou-se nos preceitos de uma 

revisão de literatura integrativa, realizada nas seguintes bases de dados: Scielo e PubMed, 

utilizando os seguintes descritores: laser therapy, mucositis, mucosite, laserterapia. Foram 

selecionados 15 artigos, utilizando os seguintes critérios de inclusão: está relacionado com o 

tema e compreendidos no período cronológico de 2008 a 2017. Foram considerados critérios de 

exclusão artigos não relacionados ao tema e ao período cronológico citado. RESULTADOS: A 

mucosite oral quimioinduzida é um quadro clínico grave e que pode terminar em desistência do 

tratamento contra o câncer como também a piora da qualidade de vida do paciente. A técnica é 

favorável ao paciente, visto que os estudos mostram a eficácia à curto prazo da laserterapia no 

controle da dor, inflamação, fibrose, consequente continuidade do tratamento oncoterápico e 

melhor qualidade de vida. CONCLUSÃO: A mucosite oral quimioinduzida é um quadro clínico 

grave e que podem terminar em desistência do tratamento contra o câncer como piora da 

qualidade de vida do paciente. O cirurgião dentista capacitado é o profissional mais indicado 

para gerir a mucosite oral, lançando mão de novas tecnologias como o laser de baixa potência 

para proporcionar uma gestão eficaz contra dor, inflamação, ulceração e focos de infecção 

presentes na cavidade oral de pacientes submetidos a oncoterapia. 

Descritores: Mucositis, mucosite, laserterapia, laser therapy 
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Remoção de Corpo Estranho em Seio Maxilar: Técnica Cirúrgica de 

Caldwell-Luc 

Francisco Bruno Nunes Nascimento Silva 

 
Introdução: O seio maxilar é uma estrutura pneumática bilateral localizada no crânio, abaixo da 

região de órbita e acima da região apical de dentes superiores. A entrada de corpos estranhos 

no mesmo são raras, podendo ocorrer geralmente por traumas ou iatrogenias. Quando 

adentram, devem ser removidos pois são constantes focos de infecção. Palavras-chave: seio 

maxilar, corpos estranhos, cirurgia bucal. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 

descrever um caso clínico-cirúrgico de um paciente que teve introduzido no seio maxilar um 

resto radicular. Relato de Caso: Paciente do gênero masculino, 50 anos, buscou atendimento 

odontológico por encaminhamento médico. O mesmo estava há dois anos sob tratamento 

otorrinolaringológico, a base de corticoides e descongestionantes, cujos sintomas de 

sinusopatia clínica convencional cessavam ao uso da medicação e retornavam ao fim do uso. 

Em anamnese o paciente relatou ter sido submetido à procedimento cirúrgico-odontológico há 

dois anos. Ao exame clínico notou-se ausência do elemento 27. Em exame radiográfico 

panorâmico notou-se uma área radiopaca em região de seio maxilar, e em exame tomográfico 

constatou-se um resto radicular do elemento 27 em região parasinusal próximo à região 

radicular do elemento 26. Em segundo momento realizou-se a manobra cirúrgica de Caldwell-

Luc para remoção do corpo estranho, sob anestesia local. Fez-se uma abertura de 

aproximadamente 1 cm de diâmetro onde obteve-se acesso ao corpo estranho, foi feita a 

remoção do mesmo seguida de irrigação abundante com solução salina, seguido de 

hemostasia e sutura fenestrada hermética. O paciente evoluiu bem, sem queixas ou 

complicações pós-operatórias. Considerações Finais: O diagnóstico diferencial e interdisciplinar 

é importante para o prognóstico do paciente, evitando que o mesmo realize tratamentos 

paliativos, onde que sem a remoção da causa, os sintomas persistem e a patologia evolui. 

Descritores: Seio Maxilar, Corpos Estranhos, Cirurgia Bucal 
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TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL MAXILAR EM PACIENTE 

NO FINAL DO CRESCIMENTO COM MARPE 

Anísio Davis Neto, Pedro Gonçalves Honório Carvalho, Marcus Vinícius Neiva Nunes do Rego 

 

A deficiência transversal da maxila é uma má oclusão que apresenta elevada prevalência nos 

pacientes ortodônticos, sendo facilmente corrigida durante as dentaduras decídua, mista e 

permanente precoce com a expansão ortopédica da maxila. No entanto, em indivíduos adultos, 

à medida que o paciente amadurece, ocorre a calcificação e a interdigitação progressiva da 

sutura palatina mediana, o que promove um grande aumento na resistência mecânica dessa 

estrutura, reduzindo a expansão ortopédica e ampliando a inclinação vestibular dos dentes 

posteriores de ancoragem. Como possibilidade para potencializar o efeito ortopédico da 

expansão em pacientes adultos surgiu a técnica MARPE (Miniscrew-assisted rapid palatal 

expander). O presente estudo visa descrever o caso clínico de uma paciente no final do 

crescimento, 17 anos e 10 meses, com atresia maxilar decorrente de um hábito de sucção 

digital prolongado, tratada com a técnica MARPE. Foi utilizado um disjuntor tipo Hyrax de 11 

mm associado a 4 mini-implantes parasuturais na região posterior do palato. Aplicou-se o 

protocolo de 2/4 de volta por dia e a partir do oitavo dia foi possível a visualização do diastema 

entre incisivos centrais, sendo a expansão total estendida até 15 dias (7,5mm). Para avaliar o 

efeito ortopédico e ortodôntico, bem como as alterações nas dimensões do arco dentário 

superior, foram obtidos tomografias de feixe cônico e modelos digitais antes e após a 

expansão. Os resultados confirmaram a eficiência da técnica MARPE no tratamento da 

deficiência transversal da maxila em pacientes no final do crescimento ou adultos, diante do 

marcante efeito ortopédico que resultou em ganhos expressivos nas dimensões do arco 

superior, com ausência de inclinação vestibular dos dentes posteriores. 

Descritores: Expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes, deficiência maxilar 

transversal, ancoragem esquelética. 
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EROSÃO DENTÁRIA NA DENTIÇÃO PERMANENTE: UMA REVISÃO 

SISTEMATIZADA 

Jardeane Ferreira dos Santos Costa , Guilherme Nilson Alves dos Santos, Ananda Souza 

Pereira, Marcoeli Silva de Moura 

 

Introdução: O desgaste erosivo dentário é um processo químico-mecânico que resulta em uma 

perda irreversível dos tecidos duros dentais, tal condição não envolve microrganismos 

bacterianos. Essa patologia de origem multifatorial compreende aspectos químicos, biológicos e 

comportamentais. A literatura científica tem sugerido que a prevalência da erosão dentária está 

aumentando na população adulta como resultado dos hábitos alimentares modernos e estilo de 

vida. Objetivo: Revisar de forma sistematizada a literatura sobre a prevalência e os fatores 

associados à erosão dentária na dentição permanente. Metodologia da revisão: Foram 

pesquisados artigos na base de dados PUBMED redigidos últimos cinco anos. Foram incluídos 

apenas estudos realizados em humanos que apresentavam dentição permanente. Os 

descritores utilizados foram: ?erosion?, ?feeding behavior? e ?risk factors? em combinação 

com operador booleano ?AND?. O filtro inicial gerou um total de 20 estudos. Foram mantidos 

apenas estudos de maior peso científico e rigor metodológico. Os refinamentos da busca 

utilizados geraram ao final um total de 09 trabalhos. Resultados: A prevalência de erosão 

dentária na dentição permanente variou entre 15 a 78,8% e aumento com a idade foi 

observado. A superfície palatina/lingual foi a mais afetada. As lesões em dentina foram 

encontradas com uma maior frequência nos primeiros molares inferiores, enquanto que os 

incisivos centrais superiores apresentaram lesões em esmalte. Dieta ácida, hábitos higiênicos, 

distúrbios alimentares e refluxo esofágico foram apontados como fatores associados ao 

desgaste erosivo dentário. A frequência de consumo dos sucos de frutas, bebidas gaseificadas 

também contribuíram para agravar essa patologia. A gravidade da erosão dentária está 

relacionada a frequência de consumo de alimentos ácidos na dieta. Conclusão: A erosão 

dentária em dentes permanentes apresenta valores de prevalência discrepantes na literatura. 

Os hábitos alimentares têm um impacto na prevalência da erosão dentária. Dietas ricas em 

alimentos ácidos precisam ter a sua frequência de ingestão controlada para prevenir a erosão 

dentária. 

Descritores: erosão, hábitos alimentares, fatores de risco 
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Prótese imediata em paciente com periodontite agressiva ? Relato de caso 

Tatiane Araujo da Silva, Sabrina Cássia Araújo Sousa, Juliana Brito de Araújo Holanda, 

Harlos Aurélio da Silva Meireles, Wallesk Gomes Moreno 

 

Introdução: A Periodontite agressiva é uma doença rara e frequentemente grave, com 

desenvolvimento rápido e que acomete pacientes jovens e adultos, apresenta característica 

genética, e pode ser classificada nas formas localizada e generalizada, com rápida perda de 

inserção e destruição óssea devido a patogenicidade bacteriana, achados clínicos evidentes de 

inflamação tecidual, ulceração e vermelhidão e presença de bolsas infra- ósseas (CARRANZA; 

et al, 2011). Relato do caso: Paciente A.P.S.M, gênero feminino, 36 anos, apresentou-se para 

tratamento odontológico, informando que sentia-se incomodada com sangramento na sua 

gengiva, sensação de dentes moles, mal hálito, além de sensibilidade e dor nos dentes. Na 

anamnese não foi relatada nenhuma alteração nos hábitos de higiene bucal e na condição 

sistêmica da paciente. Clinicamente os dentes anteriores superiores apresentavam-se 

vestibularizados e fora de alinhamento na arcada, presença de supuração, fístulas no elemento 

11, recessão gengival e mobilidade dental grau 3, nos elementos 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 

42, 44, 45. Radiograficamente 

confirmou-se presença de perda óssea vertical nos elementos 11, 12, 21, 22, 31, 41 e extensa 

perda óssea. Após análise clínica e radiográfica confirmou-se diagnóstico de periodontite 

agressiva generalizada, dando início ao tratamento da condição com raspagem subgengival, 

acompanhada de irrigação de solução de clorexidina a 0,12% com o objetivo de diminuir a 

contaminação presente nos sítios acompanhada de prescrição de medicação sistêmica de 

amoxilina (500 mg) e metronidazol (250 mg) a serem tomadas 3 vezes ao dia durante 15 dias. 

devido as condições apresentadas pela paciente optou-se pela exodontia de 17 dentes seguida 

de instalação de prótese imediata. Considerações finais: A periodontite agressiva é uma 

condição que deve ser diagnosticada o mais cedo possível, a fim de controlar a evolução da 

mesma e assim comprometer a qualidade de vida dos pacientes. A instalação de prótese 

imediata é uma alternativa para aqueles pacientes que têm indicação de exodontias múltiplas. 

Descritores: Periodontite Agressiva Doença Periodontal Prótese Imediata 
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HIGIENE ORAL EM PACIENTES NA UTI E SUA RELAÇÃO COM A 

PNEUMONIA NOSOCOMIAL 

Maria Gabriela Souza de Amorim, Diego da Silva MENEZES, Daniela Andrísia Teixeira 

MESSIAS, Ingrid Safira de Freitas SILVA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 

INTRODUÇÃO: A Pneumonia Nosocomial é uma afecção de constante recorrência em 

pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva e constitui-se como a segunda infecção 

hospitalar mais comum e é responsável por altas taxas de mortalidade. Ocorre devido diversos 

fatores, em especial a deficiente higiene bucal em pacientes em ventilação mecânica. Esse fato 

desencadeia a proliferação de microrganismos na cavidade oral, propiciando o desenvolvimento 

de biofilme e bronco aspiração das secreções da orofaringe. OBJETIVO: Revisão de literatura 

acerca da importância da higiene oral como profilaxia da pnemonia nosocomial. 

METODOLOGIA: A fundamentação teórica foi realizada através das bases de dados LILACS e 

Scielo, nos quais foram utilizados os seguintes descritores higiene bucal, UTI e pneumonia 

nosocomial em língua portuguesa com a cronologia de 2007 a 2017. RESULTADOS: A atuação 

do cirurgião-dentista na UTI é necessária para proporcionar uma saúde bucal satisfatória, pois 

compete ao cirurgião dentista prevenir e tratar as manifestações que acometem a cavidade 

bucal relacionadas ao desenvolvimento da pneumonia nosocomial. Evitando-se, assim, 

complicações e prolongamento dos dias de internação. CONCLUSÃO: É necessário a atuação 

do cirurgião-dentista na UTI para prevenção da pneumonia nosocomial. 

Descritores: Odontologia, UTI, Higiene Bucal, Pneumonia. 
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A INTER-RELAÇÃO DO DIABETES MELLITUS COM A DOENÇA 

PERIODONTAL 

Daniel Ferreira Coelho, Gaia de Lourdes Araújo da Costa, Aline Batista Correia, Claudia 

Karolyne Freitas Rodrigues, Claudia Fernanda Caland Brigido 

 

RESUMO 

Introdução: O diabetes mellitus é uma doença de natureza crônica, que resulta de uma 

perturbação no metabolismo dos carboidratos em virtude de a insulina não exercer seus efeitos 

metabólicos. A doença periodontal pode ser definida como um processo de infecção e 

inflamação que destrói os tecidos de proteção e sustentação dos elementos dentários. O 

diabetes tem sido amplamente considerado como um importante fator de risco para doenças 

periodontais, por sua vez, a periodontite dificulta o controle do diabetes, sendo considerada a 

complicação oral mais importante do diabetes. Objetivo: Abordar a relação da diabetes com a 

doença periodontal e suas peculiaridades. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 

integrativa realizada baseada em artigos do Scielo, Lilacs, Pubmed, utilizando-se os 

descritores: diabetes, doença periodontal, inter-relação. Foram selecionados 20 artigos de 

acordo com os critérios relacionado com o tema e no período cronológico de 2007 a 2016. 

Resultados: A análise que foi feita dos artigos demonstrou que em uma condição favorável, ou 

seja, o acompanhamento pela equipe de saúde da família, medicamentos, pacientes 

compensados, não sedentários, com alimentação controlada, sem apresentar hábitos viciosos 

agravantes das condições, como alcoolismo e tabagismo, havendo uma possibilidade de 

controle da relação de risco entre as condições analisadas, diabetes e a doença periodontal. 

Dentre os fatores que influenciam a progressão e a agressividade da doença periodontal em 

pacientes diabéticos, estão: idade, tempo de duração, controle metabólico, microbiota oral, 

alterações vasculares, metabolismo do colágeno, fatores genéticos e alterações na resposta 

inflamatória. Conclusão: O diabetes mellitus é uma patologia importante e deve ser considerada 

quando da elaboração do planejamento para o tratamento odontológico pois está relacionada a 

diversas alterações que predispõe a doença periodontal. A terapia periodontal poderá trazer 

benefícios não só a saúde do periodonto, mas também ao controle metabólico de pacientes 

diabéticos. 

Descritores: diabetes, doença periodontal, inter-relação 
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CONFECÇÃO DE PROTETOR BUCAL TIPO III EM CONSULTÓRIO: CASO 

CLÍNICO 

Claudielly Mota da Silva, Caroline de Deus Tupinambá Rodrigues Gonçalves, Guilherme 

Nilson Alves dos Santos, Madson Carlos Cabral Ferreira, Alessandro Ribeiro Gonçalves 

 

Introdução: O traumatismo dentário é considerado um problema emergente de saúde pública, 

dado o número de pessoas atingidas e as sequelas decorrentes dessas lesões. Os protetores 

bucais são dispositivos intra-orais resilientes geralmente confeccionados de vinil ou borracha, 

que visam proteger dentes e tecidos de suporte de traumatismos durante a prática de esportes, 

além de reduzir a possibilidade de injúrias de cabeça e pescoço. Em esportes radicais, artes 

marciais, lutas e esportes de quadra, o risco de sofrer contusões orofaciais durante a carreira 

varia de 33% a 56%. Através do uso de protetor bucal um atleta pode reduzir até 60 vezes o 

risco de danos aos dentes. Os protetores bucais podem ser classificados em universais (tipo I), 

pré-fabricados (tipo II) ou feitos sob encomenda (tipo III), sendo esses últimos produzidos pelo 

dentista e os mais indicados por oferecerem retentividade, conforto, melhor adaptação e 

proteção superior na prevenção de traumatismos, além de mínimas alterações de fala e 

respiração. Objetivo: demonstrar a técnica de confecção de protetor bucal tipo III, realizada em 

clínica odontológica. Caso Clínico: Primeiramente realiza-se a moldagem do arco superior do 

paciente com alginato, copiando o fundo de sulco. A partir do molde se confecciona um modelo 

em gesso pedra. Delimita-se com um lápis todo o fundo de sulco e a região palatina 

estendendo-se a marcação com no mínimo 5mm de distância dos dentes. Em seguida recorta-

se o modelo deixando-se um orifício na região central e aplica-se isolante em toda a sua 

superfície. O modelo e uma placa de EVA de 3mm de espessura são posicionados em um 

plastificador a vácuo. Após o aquecimento da placa, esta é adaptada ao modelo pelo 

deslocamento da base móvel do plastificador, formando a primeira camada do protetor bucal. 

Após o resfriamento da placa, esta é cortada nas regiões delimitadas com o auxílio de lecron ou 

lâmina de bisturi aquecida. O modelo com a primeira camada de EVA é resubmetido ao 

processo descrito para a aplicação da segunda camada. Depois, a superfície oclusal da placa é 

aquecida com uma lâmpada a álcool e o paciente morde para que os contatos oclusais fiquem 

devidamente distribuídos. Considerações Finais: Os protetores bucais tipo III são eficientes na 

prevenção de injúrias orais, atendendo padrões exigidos pela ADA e FDI, além de terem uma 

técnica de confecção relativamente simples em consultório odontológico. 

Descritores: Protetor bucal, práticas desportivas, traumatismos. 
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VISÃO GERAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA INCORPORADOS EM EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES DE UTIS. 

Ana Letícia Bezerra Ribeiro, Ana Letícia de Araújo Lages, Cristiano Alvarenga Sousa, Samla 

Stephannie da Cruz Pimentel, Cláudia Fernanda Caland Brigido 

 

Introdução: Os avanços da medicina e evolução da tecnologia proporcionam maior longevidade 

e procura a cirurgiões-dentistas por pacientes idosos com doenças crônicas. A partir do século 

XIX começou a incorporação da odontologia nas UTIs, sendo no Brasil regulamentada e 

inserida em 2008. Segundo pesquisas, os pacientes internados têm maior chance de contrair 

infecções, sendo a boca como um dos grandes meios de proliferação bacteriana agindo como 

porta de entrada desses patógenos, além disso doenças orais associadas as demais condições 

sistêmicas se torna um agravante do quadro. Objetivo: Mostrar a presença indispensável do 

cirurgião-dentista nas equipes multidisciplinares de UTIs. Metodologia: Revisão de literatura 

integrativa realizada baseada em artigos do Scielo, Lilacs, Pubmed, utilizando-se os 

descritores: Odontologia hospitalar, Odontologia em UTI, Importância da odontologia em UTI. 

Foram selecionados 10 artigos de acordo com os critérios relacionados com o tema e no 

período cronológico de 2006 a 2017. Resultados: Os artigos demonstraram que os pacientes 

internados em UTIs comumente apresentam higiene oral deficiente que desencadeiam uma 

série de doenças bucais tais como: a xerostomia, periodontite e gengivite potencializando focos 

de infecções que propiciam maior risco de complicações locais e sistêmicas. Sendo necessária 

medidas diárias de tratamento e prevenção dessas doenças. O cirurgião-dentista além de 

proceder com o seu papel na cavidade oral deve ser o orientador da equipe auxiliar a 

desenvolver ações de práticas de higiene bucal, eliminação de hábitos nocivos à saúde e 

cuidados com a alimentação, ainda, é fundamental que haja a colaboração do paciente para o 

sucesso do tratamento. Conclusão: O aumento das infecções causadas por uma má higiene 

oral em UTIS deve ser considerado. Como o CD é o responsável por o tratamento e a 

prevenção de doenças orais, fica evidente sua participação indispensável em equipes 

multidisciplinares de UTIS. Com isso há um aumento da sobrevida dos pacientes somada a 

uma permanência mais confortável. 

Descritores: Odontologia hospitalar, Odontologia em UTI, Importância da odontologia em UTI 
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PAPEL DAS CÉLULAS-TRONCO DERIVADAS DE TECIDO ADIPOSO NA 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 

Jonas de Sousa Oliveira, Cristiane Batista Bezerra Torres 

 

A cicatrização é um processo complexo e orquestrado de inflamação, angiogênese, formação 

de tecido de granulação, proliferação celular, reepitelização e remodelamento da matriz 

extracelular. Infecção bacteriana, senescência e isquemia podem transformar um processo 

normal em um ciclo autossustentável de inflamação e injúria, resultando em adoecimento e 

gastos médicos. Pesquisadores têm utilizado células-tronco (CT) no tratamento de feridas, a fim 

de melhorar e acelerar o processo de cura, especialmente as células-tronco derivadas de tecido 

adiposo (CTDTA), que não apresentam as desvantagens das demais CT, como a dificuldade de 

obtenção de grandes quantidades de células, rejeição imunológica e questões éticas. O objetivo 

do presente trabalho foi demonstrar, por meio de revisão bibliográfica, a facilidade de obtenção 

e manipulação das CTDTA e o seu potencial na medicina regenerativa. Artigos científicos foram 

buscados nas bases de dados PubMed, MEDLINE e SciELO por meio das expressões 

?adipose-derived stem cells?, 

?regenerative medicine?, ?wound healing?. Os critérios de seleção foram artigos publicados 

nos últimos 5 anos com estreita relação com o tema abordado. Foram encontrados 147 artigos, 

dos quais 17 foram selecionados. As CTDTA estão contidas na fração estromal-vascular do 

tecido adiposo digerido por enzimas. São obtidas de tecido adiposo total ou lipoaspirado do 

paciente após as etapas de filtração, digestão enzimática e centrifugação. As CTDTA facilmente 

se diferenciam em células mesenquimais (ósseas, cartilaginosas, adiposas ou musculares) e 

têm potencial angiogênico, além de secretar fatores de crescimento e citocinas que promovem 

a proliferação fibroblástica. As CTDTA têm sido usadas com sucesso para acelerar a cura de 

feridas, corrigir defeitos de volume superficial e melhorar a textura da pele, especialmente em 

casos de injúrias por acne, queimaduras e radiação. Seu potencial regenerativo como um todo 

ainda é pouco compreendido e mais estudos são necessários sobre esse assunto. 

Descritores: Células-tronco derivadas do tecido adiposo, Medicina regenerativa, Cura de feridas 
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A RELAÇÃO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS EM GESTANTES COM O 

TRABALHO DE PARTO PREMATURO 

Stanley Moore Castello Branco Soares, Anísio Davis Neto, Daniel Ferreira Coelho, Gaia de 

Lourdes Araújo da Costa, Claudia Fernanda Caland Brigido 

 

Introdução: A gengivite é a manifestação oral mais frequente durante a gestação, é exacerbada 

devido às alterações nos níveis de estrogénio e progesterona em combinação com as 

alterações na flora microbiana e diminuição da resposta imunitária. A saúde oral da grávida 

relaciona-se estritamente com a saúde geral do recém-nascido, sendo que a doença 

periodontal durante a gravidez tem vindo a ser associada a um maior risco de desenvolvimento 

de diabetes gestacional, pré-eclampsia, parto prematuro e baixo peso à nascença. Alguns 

fatores, como a translocação hemática dos microorganismos periodontais à unidade feto 

placentária, são capazes de explicar essa possível relação. Objetivo: Abordar a relação da 

doença periodontal durante a gravidez e o trabalho de parto prematuro. Metodologia: Trata-se 

de uma revisão de literatura integrativa realizada baseada em artigos científicos e teses do 

Scielo, Google Scholar, Pubmed, utilizando-se os descritores: gestantes, trabalho de parto 

prematuro, saúde periodontal. Foram selecionados 10 artigos de acordo com os critérios: 

relação com o tema, em língua portuguesa e no período cronológico de 2012 a 2017. 

Resultados: Observou-se que os trabalhos realizados para avaliar a relação entre doença 

periodontal e o nascimento de bebês prematuros mostraram-se controversos. Acredita-se que 

os mecanismos biológicos através dos quais a doença periodontal se relaciona com o parto 

prematuro e baixo peso à nascença, envolvem a translocação ou de bactérias 

periodontopatogénicas ou dos seus mediadores inflamatórios, como a IL-1, TNF-? e a PGE2, 

através da corrente sanguínea, para a unidade feto-placentária. Desta forma pode ocorrer a 

inflamação das membranas placentárias provocando a restrição do crescimento do feto e a 

contração do músculo uterino, desencadeando o parto prematuro. Conclusão: Apesar de não 

confirmada a relação entre as doenças periodontais e o parto prematuro, a gestante deve 

realizar consultas odontológicas periódicas para evitar que manifestações sistêmicas 

aconteçam em decorrência de doenças que afetam a cavidade oral. Contudo, estudos mais 

aprofundados devem ser realizados para confirmar ou descartar tal relação. 

Descritores: Doenças Periodontais, Gestantes, Parto prematuro 
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ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL DO IDOSO: UM BREVE PANORAMA DA 

ODONTOGERIATRIA NO SUS 

Jonas de Sousa Oliveira, Igor Vinícius Soares Costa, Artéfio Bruno Martins de Alencar, 

Cacilda Castelo Branco Lima, Patrícia Ferreira de Sousa Viana 

 

Introdução: Nos últimos anos, observou-se um aumento na expectativa de vida devido às 

melhorias nas condições de vida e avanços na medicina, levando a uma consequente alteração 

na estrutura etária, com crescente expansão da população idosa. Ademais, sabe-se que o 

processo de envelhecimento é acompanhado de alterações morfofisiológicas do organismo, 

não sendo diferente na cavidade bucal, repercutindo na saúde bucal do idoso, exigindo assim, 

maior atenção por parte do cirurgião-dentista. Objetivo: Realizar uma revisão sistematizada da 

literatura acerca da atenção em saúde bucal ao idoso no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Metodologia: Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados SciELO e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) com os descritores ?Saúde Bucal?, 

?Sistema Único de Saúde? e ?Saúde do Idoso?. Os critérios de inclusão foram artigos 

publicados nos anos de 2010 a 2017 em português, que retratassem o cuidado em saúde bucal 

do idoso no SUS. Foram excluídos artigos que não atendessem aos requisitos anteriormente 

citados. Resultados: Foram encontrados 27 estudos, dos quais 7 foram selecionados. Com o 

aumento da longevidade, tem-se como consequência uma maior suscetibilidade e tempo de 

exposição a agentes físicos, químicos e patológicos, além do aumento do desgaste fisiológico, 

o que leva a uma complexidade no estado de saúde bucal e sistêmico do idoso. Diante disso, 

pesquisas demostraram que o índice CPO-D, o número de edêntulos e usuários de próteses 

totais na população idosa do Brasil são bem elevados. Dentre os fatores agravantes de tal 

quadro, temos a marginalização da atenção à saúde bucal desse público, a deficiência das 

políticas de prevenção, a escassez em estudos direcionados a esse grupo populacional, e a 

falta de odontogeriatras no SUS. Considerações Finais: Devido ao aumento considerável na 

população idosa, aliado à condições de saúde delicadas, faz-se necessária uma maior 

reorganização e reestruturação do sistema de atenção à saúde odontológica por meio de 

melhorias nas estratégias de promoção e educação em saúde visando a prevenção, não 

apenas do idoso, mas também daqueles que irão envelhecer, aliado a maiores investimentos 

nos programas já criados, como os Centros Especializados de Odontologia e a Estratégia 

Saúde da Família. Vale ressaltar a importância de uma maior integração entre as áreas da 

saúde, bem como a maior qualificação de profissionais na área da odontogeriatria a fim de 

suprir as necessidades desse público. 

Descritores: Saúde bucal, Sistema Único de Saúde, Saúde do Idoso 
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IMPACTO DA CÁRIE DENTÁRIA NÃO TRATADA NA QUALIDADE DE VIDA 

RELACIONADA À SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS ? REVISÃO 

SISTEMATIZADA 

Lanna Caroline da Silva Souza, Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira, Jonathan Ferreira 

Costa, Thais Karoline da Silva Campelo, Cacilda Castelo Branco Lima 

 

Introdução: A cárie dentária é uma das condições bucais adversas mais comum, especialmente 

entre populações socioeconômicas desfavorecidas. Continua sendo a doença de infância mais 

prevalente, causando dor, dificuldades de mastigação, transtornos gerais de saúde, problemas 

psicológicos e um impacto substancial na qualidade de vida. Qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal (QVRSB) corresponde ao impacto que a saúde ou a doença bucal tem sobre o 

funcionamento diário do indivíduo, seu bem-estar e sua qualidade de vida. A literatura ainda é 

carente de estudos sobre os efeitos das consequências clínicas da cárie dentária nas 

interações sociais e no bem-estar de crianças. Objetivo: Revisar a literatura sobre as 

consequências clínicas da cárie dentária não tratada em crianças e o impacto na QVRSB. 

Metodologia: Revisão sistematizada na base de dados SciELO e Pubmed, com as palavras-

chave:?cárie dentária?, ?qualidade de vida? e ?saúde bucal?. Foram incluídos artigos 

publicados no período de 2010 a 2017, em inglês e português. E excluídos artigos que não 

tratavam do objetivo do estudo e que não estavam de acordo com os requisitos anteriormente 

citados. Resultados: Foram encontrados doze artigos e destes, seis foram incluídos nesta 

revisão, dos anos de 2012 a 2017. Todos os artigos foram do tipo de estudo observacional 

transversal, com crianças na faixa etária de 1 a 10 anos de idade. Os índices utilizados para 

avaliação da cárie dentária não tratada foram PUFA/pufa, CPO-D/ceo-d ou ICDAS. Para avaliar 

a QVRSB foram utilizados os questionários validados: Child Perceptions Questionnaire (CPQ) e 

o Early Childhood Oral Health Impact Scales (ECOHIS). Considerações Finais: As 

consequências clínicas da cárie dentária não tratada exerceu um impacto negativo na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal de crianças e suas famílias. 

Descritores: Cárie dentária, qualidade de vida, saúde bucal. 
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Liga Acadêmica de Farmacologia e Terapêutica do Piauí: Relato de 

Experiência. 

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

da FONSECA., Vinícius da Silva CAETANO., Ana de Lourdes Sá de LIRA. 

 

Introdução: Uma Liga Acadêmica é uma associação civil e científica, sem fins lucrativos, com 

sede e foro na cidade da instituição de ensino que a abriga, que visa complementar a formação 

acadêmica em uma área específica do campo odontológico, por meio de atividades que 

atendam os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. A liga é criada e 

organizada por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam interesses em comum. 

Constitui-se por atividade extraclasse e costuma ter ações voltadas para a promoção à saúde, 

educação e pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento científico e melhoria na qualidade 

de vida da população envolvida. Objetivo: Relatar a experiência dos acadêmicos de 

Odontologia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) com a Liga Acadêmica de 

Farmacologia e Terapêutica do Piauí (LAFPI), durante seu primeiro ano de vigência, 

enfatizando sua importância para a comunidade, membros e colaboradores. Relato de 

Experiência: A abertura oficial foi realizada com a apresentação da liga e de seus membros e 

contou com a participação de palestrantes que abordaram temas relevantes para a comunidade 

acadêmica, sendo realizada, também, uma simulação de ressuscitação em casos de 

emergência no consultório odontológico. Foram realizados encontros quinzenais acerca do 

levantamento bibliográfico para produção científica e posterior confecção de materiais 

informativos para a população com o intuito de conscientizar sobre a prática da automedicação. 

Considerações finais: A LAFPI tem estimulado a importância do trabalho multiprofissional, 

possibilitando a troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos, 

colaboradores e comunidade, através da prática de ensino-aprendizagem. 

Descritores: Ligas acadêmicas. Currículo. Aprendizagem 
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CLASSIFICAÇÃO DE CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS SEGUNDO A 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE: MUDANÇAS OCORRIDAS ENTRE A 

3ª E 4ª EDIÇÃO 

Maria Eduarda de Souza Costa , Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Jéssica Carvalho da 

Silva Lima, José Duylles da Silva Araújo, Markelane Santana Silva 

 

CLASSIFICAÇÃO DE CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS SEGUNDO A 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE: MUDANÇAS OCORRIDAS ENTRE A 3ª E 4ª EDIÇÃO 

 
Maria Eduarda de Souza COSTA, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, Jéssica Carvalho da 

Silva LIMA, José Duylles da Silva ARAÚJO, Markelane Santana SILVA 

 
O estudo de cistos e tumores odontogênicos englobam um aspecto de grande relevância para a 

odontologia, visto que o cirurgião-dentista é essencial no diagnóstico e tratamento dessas 

lesões. Cistos odontogênicos são muito comuns na clínica odontológica e os tumores, por sua 

vez, são lesões consideradas raras, de ocorrência inferior a 1%, mesmo em laboratórios 

especializados em patologia oral e maxilofacial. Este trabalho trata-se de uma revisão de 

literatura cujo objetivo foi analisar as principais mudanças ocorridas entre a 3ª e 4ª edições da 

classificação de cistos e tumores odontogênicos segundo a OMS. Foram pesquisados artigos 

em inglês, dos anos de 2005 a 2017, período entre as duas últimas edições da classificação, 

por meio dos bancos de dados PUBMED e LILACS. Em janeiro  de 2017 foi publicada a 4ª 

edição da Classificação Mundial de Tumores de Cabeça e Pescoço da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Cistos odontogênicos que foram eliminados da 3ª edição de 2005 foram 

incluídos na 4 ª edição. Muitos novos tumores publicados desde 2005 foram incluídos na 

classificação de 2017. Conclui-se que o estudo e entendimento acerca das atualizações da 

nova classificação de lesões císticas e tumorais derivadas dos tecidos odontogênicos é de 

grande importância para a odontologia visto que essas patologias vêm sendo estudados há 

décadas por cirurgiões e patologistas que buscam entender seus mecanismos de formação e 

desenvolvimento, bem como desenvolver e utilizar as técnicas mais adequadas de tratamento. 

 
Descritores: Tumores odontogênicos, Cistos Odontogênicos, Patologia Oral. 

Descritores: Tumores odontogênicos, Cistos Odontogênicos, Patologia Oral. 
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USO DE MEMBRANAS REABSORVÍVEIS EM REGENERAÇÃO ÓSSEA 

GUIADA ? REVISÃO DE LITERATURA. 

Maryse Araújo Nogueira, Luma Ribeiro Rodrigues Gomes, Fabianne Soares Lima, Isnayra 

Kerolaynne Carneiro Pacheco, Ana Cristina Vasconcelos Fialho 

 

Introdução: Os procedimentos de regeneração óssea guiada (ROG) são realizados para reparar 

defeitos ósseos ocasionados por lesões traumáticas ou patológicas, ou aumentar osso alveolar 

para tratamento com implantes dentários. Nesse sentido, membranas são empregadas como 

barreiras físicas criando espaço para regeneração óssea e impedindo que tecido conjuntivo 

fibroso circundante invada o defeito ósseo. O uso de membranas reabsorvíveis descarta a 

necessidade de segunda cirurgia e tem obtido sucesso clínico. Objetivo: Realizar buscas em 

base de dados científicos sobre uso de membranas reabsorvíveis em ROG. Metodologia: Os 

artigos foram pesquisados na base de dados eletrônicos PUBMED, por meio dos descritores: 

?membrane and bone regeneration? e 

?guided bone regeneration?. Foram selecionados artigos do período de 2012 a 2017, 

publicados em inglês e que utilizavam membranas reabsorvíveis in vivo. Resultados: Os 

materiais utilizados para produção de membranas reabsorvíveis, normalmente, incluem 

colágeno derivado de tecidos ou polímeros sintéticos. A fixação de membranas de colágeno 

reabsorvíveis está ligeiramente associada ao aumento do ganho ósseo vertical. Os dados 

experimentais sugerem que modificações das propriedades físico-químicas e mecânicas desse 

tipo de membranas podem melhorar a regeneração óssea. A membrana de fibroína de seda 

tem propriedades semelhantes às de colágeno. As membranas de celulose bacteriana 

irradiadas por feixe de elétrons reabsorvíveis e osso cortical bovino liofilizado desmineralizado 

possuem potencial de aplicação para ROG, porém, esta apresentou algum nível de toxicidade 

in vitro. Membrana de quitosana reticulada com tripolifosfato possui resistência à tração, 

biodegradação e biocompatibilidade. Conclusão: O uso de membranas em ROG é eficaz e 

novos materiais para a constituição dessas membranas são destacados como abordagem 

promissora. 

Descritores: Membranas, Regeneração Óssea e Osteogênese. 
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Abordagem clínica do Cirurgião-Dentista aos pacientes diabéticos: Uma 

revisão crítica 

Taynara Rodrigues Martins, Warney Pires Ferreira, Mirelle de Sousa Soares, Lidiane Pereira 

de Albuquerque 

 

Introdução: O diabetes mellitus é uma disfunção metabólica caracterizada pela alteração nos 

níveis de glicose no sangue. Os sintomas mais comuns em pacientes portadores de diabetes 

são a poliúria, polidpsia, polifagia, hálito cetônico, cãibras e perda de peso. Além desses 

sintomas, o indivíduo portador desta doença pode apresentar alterações bucais, como 

candidíase eritematosa, xerostomia, varicosidade lingual e doença periodontal. Cabe ao 

cirurgião-dentista, portanto, observar e alertar o paciente quanto à associação entre 

manifestações bucais e o diabetes mellitus. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre as principais correlações entre pacientes diabéticos e alterações bucais, 

destacando a importância da atuação multidisciplinar (odontologia e medicina) para a 

integralidade na atenção ao indivíduo com diabetes, elevando os índices de sucesso 

terapêutico. Critérios de seleção dos trabalhos: Foi realizada a leitura do título e do resumo dos 

artigos encontrados nas bases de dados (PUBMED, Scielo e Lilacs) e selecionados de acordo 

com os critérios de inclusão (estudos realizados em humanos adultos relacionando diretamente 

diabetes mellitus e manifestações bucais em português ou inglês) e exclusão (estudos de caso, 

estudos em animais, estudos sem grupo controle para comparação) publicados no período de 

2012 e 2017. Resultados: Com base nos 25 artigos analisados, foi possível perceber que o 

diabetes atinge pessoas de todas as faixas etárias, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de 

pessoas afetadas e, pelo fato de haver manifestações bucais relacionadas ao diabetes, ainda 

há pouca informação e integração por parte dos profissionais da odontologia e da medicina 

acerca dos procedimentos que devem ser tomados para um melhor bem-estar dos pacientes. 

Para evitar complicações durante o atendimento odontológico, é necessário conhecimento 

prévio sobre a situação metabólica do paciente e, através de uma boa anamnese, ir em busca 

do perfil do paciente, além de conhecer os procedimentos que devem ser tomados em casos de 

emergência. Conclusão: O cirurgião-dentista deve conhecer as alterações bucais e sistêmicas 

dos pacientes diabéticos. No caso de suspeita de diabetes, o cirurgião dentista deve solicitar 

exames laboratoriais para avaliar a glicemia dos pacientes, encaminhando-o para o serviço 

médico caso estes se apresentem alterados. É necessário que haja multidisciplinaridade mais 

efetiva entre a odontologia e a medicina. 

Descritores: Diabetes mellitus, odontologia, manifestações bucais 
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Atualizações sobre as evidências científicas acerca da Paralisia de Bell 

Bruna Gisele Raulino Rufino , Joanny Cristinny Batista e Silva, Mykelle Fernandes Cabral, Maria 

do Socorro Costa Feitosa Alves, Luana Kelle Batista Moura 

 

INTRODUÇÃO:A Paralisia de Bell é uma infecção que acomete o primeiro nervo facial que 

apresenta alta prevalência de âmbito mundial, entretanto o diagnóstico ainda é considerado 

complexo e tardio pelos cirurgiões-dentistas. Embora a etiologia seja desconhecida, sugere-se 

que deriva de uma reativação do vírus herpes. A paralisia afeta de 25 a 35 pessoas em uma 

população de 100.000 habitantes e apresenta como grupos mais predisponentes mulheres 

grávidas, pessoas com o vírus influenza, diabetes ou com problemas no trato respiratório, 

demonstrando ser um grave problema de saúde pública.OBJETIVO:Este estudo teve como 

objetivo realizar uma revisão de literatura do tipo integrativa abordando as principais 

manifestações clínicas, métodos de diagnóstico e tratamento da Paralisia de Bell. 

METODOLOGIA:Foi realizada uma revisão bibliográfica de natureza exploratória do tipo 

integrativa no qual os trabalhos foram alocados para análise considerando as categorias 

temáticas priorizados no período de 2011 a 2016, na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) e Pubmed. Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 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: 

Paralisia de Bell, tratamento, lesão oral, patologia oral, odontologia.RESULTADOS:Foram 

obtidos 4 artigos de relevância sobre o tema e analisados da seguinte forma: Categoria1-

Manifestações clínicas: Caracterizada por uma fraqueza facial repentina, por uma lesão do 

nervo facial.Também pode haver hiperacusia, alteração no paladar, dor facial, dificuldade de 

limpeza oral e na mastigação. Na Categoria2-Métodos de diagnósticos:Apesar dos avanços em 

técnicas de neuroimagem, o diagnóstico de Paralisia de Bell(PB) continua a ser de exclusão. 

Na Categoria3-Tratamento: tratamento com corticosteróides sistêmicos resulta em uma 

recuperação completa de 80-90%, como prednisona administrada oralmente. Como o HSV é 

frequentemente implicado, os antivirais também são justificadamente 

utilizados.CONCLUSÃO:Conclui-se que a Paralisia de Bell demonstrou características de difícil 

diagnóstico, sendo necessário método de exclusão de todas as doenças. Os corticosteróides 

são os medicamentos escolhidos quando necessária a terapia médica. Contudo, é necessária 

uma avaliação minuciosa para manter a digestão e saúde bucal em pacientes com paralisia no 

nervo facial periférico. 

Descritores: Paralisia de Bell, Tratamento,Lesão oral, Patologia oral, Odontologia. 
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O APROFUNDAMENTO DA BIOSSEGURANÇA NO AMBIENTE ACADÊMICO 

E PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA 

André Luca Araujo de Sousa, Dhérick do Rego Vieira, Glória Maria Linhares Bandeira de Melo 

Ferreira, Marcelo Lucio Sousa Silva Junior, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 
 

Introdução: A biossegurança é o conjunto de procedimentos essenciais para a vida clínica e 

laboratorial de qualquer profissional e acadêmico da área de saúde. Tais ações contribuem 

para impedir ou diminuir riscos ocupacionais vivenciados por esses no seu ambiente de 

trabalho. Objetivo: Relatar a importância e princípios da biossegurança no ambiente de trabalho 

do cirurgião-dentista e na fase acadêmica do mesmo; expor exemplos de possíveis riscos e 

seus respectivos acidentes, dando ênfase nos biológicos, decorrentes da negligência do 

profissional ou da falta de conhecimento do graduando durante a formação; e citar algumas 

doenças transmissíveis que oferecem risco para o curso de odontologia. Metodologia: Realizou-

se uma revisão literária utilizando como base o manual da UESPI e artigos sobre a 

biossegurança em laboratórios e clínicas. Conclusão: Apesar das técnicas de biossegurança 

estarem presentes no cotidiano do cirurgião-dentista e do graduando, ainda é notável o número 

de acidentes. E uma solução simples seria aprofundar o conhecimento sobre as normas de 

biossegurança para uma melhor prevenção de acidentes ocupacionais. 

Descritores: Biossegurança, Cirurgião-dentista, Graduando, Acidentes. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 65 

ASSOCIAÇÃO ENTRE CIRURGIÃO-DENTISTA E PROFESSOR NA 

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA 

SAMUEL FONTES BATISTA, Aline Cardoso Torres, Ana Gabriele Silva De Oliveira, Paulo 

Henrique Viana Pinto, Carlos Da Cunha Oliveira Júnior 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: O bom aprendizado sobre saúde bucal começa na infância, e o 

professor exerce grande influencia nesse processo sendo um intermediário de práticas e 

informações entre o Cirurgião-Dentista e o aluno. Objetiva-se com esse trabalho demonstrar 

quão importante é a presença do cirurgião-dentista na escola e como sua associação com o 

professor pode gerar um grande beneficio na saúde bucal dos alunos. REVISÃO DE 

LITERATURA: A presença do cirurgião-dentista no âmbito escolar estimula os pais e 

professores a divulgar e praticar hábitos de higiene e de alimentação saudável. Visto que o 

convívio entre professor-aluno dura vários anos, o educador tem a obrigação de ter 

conhecimentos sobre como escovar corretamente, a importância do uso de fio dental, assim 

como ter iniciativa de conversar com os responsáveis pela criança para incentiva-la na higiene 

e, se possível, saber como agir em casos de urgência como uma luxação, fratura ou avulsão de 

elementos dentários, eventos muito frequentes nas horas de lazer dos alunos. METODOLOGIA: 

Nesta revisão de literatura foram escolhidos artigos dos últimos 5 anos em bases como Lilacs, 

Scielo, Bireme e Pubmed com os descritores: Educação Infantil; educação em saúde; saúde 

bucal. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o professor, quando ativo 

na promoção de saúde bucal, estará apto a prevenir possíveis problemas de saúde bucal, 

afetando positivamente na qualidade de vida dos alunos e da comunidade. 

Descritores: Saúde Bucal, Educação infantil, Educação em Saúde. 
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USO DE PLACA REPOSICIONADORA PARA TRATAMENTO DE 

DISFUNÇÃO CRÂNIO-MANDIBULAR EM PRÓTESE TOTAL. 

Hamilton Bruno Santos Costa, Alessandro Ribeiro Gonçalves 

 

Introdução: A disfunção crânio-mandibular é um termo coletivo para os problemas clínicos que 

envolvem a musculatura da mastigação, a articulação temporomandibulare as estruturas 

anexas.Tem etiologia multifatorial e pode estar relacionada a fatores oclusais como perdas 

dentárias perda da dimensão vertical e restaurações inadequadas. Relato de caso: A paciente I. 

A. de 43 anos compareceu na clínica de prótese total apresentando dores fortes e contínuas no 

lado direito da face que já duravam um ano. A paciente era portadora de prótese total superior e 

inferior há 14 anos e na tentativa de solucionar o problema trocou a prótese superior 5 meses 

antes de procurar a faculdade. Durante o exame clinico, observou-se que na fase final do 

fechamento bucal apresentava um desvio para direita. A dor era exacerbada durante a 

mastigação e na abertura parcial. Havia sensibilidade na região lateral e posterior a cápsula 

articular e nos músculos pterigóideo lateral esquerdo, masseter direito e pterigóideo medial 

direito. O caso foi diagnosticado como retrodiscite acompanhado de mialgia devido a um 

deslocamento condilar pelo uso de próteses inadequadas. As próteses apresentavam perda de 

dimensão vertical e mal relacionamento oclusal.Como tratamento, optou-se construir uma placa 

oclusal reposicionadora de resina acrílica com escultura negativa, fixada à dentadura inferior da 

paciente. O acompanhamento da evolução do tratamento foi feito semanalmente, observou-se 

remissão quase que total da sintomatologia dolorosa. Após a remissão dos sintomas foi 

confeccionado um novo par de próteses totais. Considerações finais: Um diagnóstico correto é 

fundamental, aliado a um planejamento adequado do caso é a chave para o sucesso do 

tratamento reabilitador. 

 
 

Descritores: Disfunção crânio-mandibular, prótese total, placa oclusal. 
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Emprego De Prototipagem Para Planejamento De Tratamento Cirúrgico De 

Anquilose Da Atm: Relato De Caso 

DANIELA ANDRISIA TEIXEIRA MESSIAS, Eliene dos Santos Mauriz, Wilderlan Aguiar 

Carvalho, Kim Rafael Veloso da Silva, Darklilson Pereira dos Santos 

 

: O tratamento de anquilose da articulação têmporo-mandibular pode ser um grande desafio 

para os cirurgiões bucomaxilofaciais. Os modelos tridimensionais obtidos através da 

prototipagem rápida (PR) mostram-se uma importante ferramenta, auxiliando no planejamento 

cirúrgico. A prototipagem rápida é uma tecnologia relativamente recente na Odontologia, 

possibilitando a criação de biomodelos análogos a anatomia humana. A confecção do protótipo 

ocorre através de imagens da Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética 

(RM), que são transferidas ao computador através de software, após a formação de imagem no 

sistema CAD e enviadas às estações de PR, onde através do sistema CAM, os biomodelos são 

fabricados. A utilização dos protótipos permite um melhor planejamento cirúrgico possibilitando 

ao cirurgião avaliar detalhes anatômicos, prever a mensuração e conformação do biomaterial, e 

ainda planejar a cirurgia com aperfeiçoamento de técnica para diminuição de tempo cirúrgico e 

consequentemente uma menor exposição à anestesia e menor risco de infecção. Objetivo: o 

objetivo desse trabalho é apresentar um relato de caso de uso de prototipagem rápida para 

planejamento de cirurgia no tratamento de anquilose da ATM. Relato de caso: paciente gênero 

masculino, 14 anos de idade, procurou o cirurgião bucomaxilofacial com queixa de pouca 

abertura bucal. Ao exame físico local observou-se limitação de abertura bucal, assimetria facial 

e micrognatia. Foram solicitados exames de imagem para diagnóstico. Por meio da TC 

observou-seanquilose das articulações têmporo-mandibular. As imagens obtidas através deste 

exame foram ferramentas a mais para o planejamento cirúrgico, pois possibilitaram a 

reconstrução tridimensional (3D) da área atingida e a partir dessa, a impressão do protótipo. A 

partir do biomodelo foi possível estudar previamente a área anquilosada e sua relação com as 

demais estruturas anatômicas e simular o uso da técnica de artroplasia, o que possibilitou em 

uma melhor aplicação da técnica na cirurgia, diminuindo o tempo de cirurgia e de exposição do 

paciente a anestesia, obtendo um bom resultado estético-funcional. Considerações finais: o uso 

de prototipagem no planejamento da cirurgia foi de suma importância, pois permitiu a redução 

no tempo cirúrgico e a obtenção de resultado funcional mais significativo. 

Descritores: Planejamento, cirurgia, odontologia, tomografia computadorizada. 
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Evidências científicas sobre candidíase oral em recém-nascidos de baixo 

peso em Unidades de Terapia Intensiva 

Ingrid Monteiro Luz Holanda, Tállison Caique de Oliveira Barros, Andréa Marcia Marcaccini, 

Maria do Socorro Costa Feitosa Alves, Luana Kelle Batista Moura 

 

INTRODUÇÃO: Os recém-nascidos prematuros apresentam um maior risco de serem 

colonizados pelos vários tipos de cândidas spp durante o período de internação em uma 

unidade de terapia (UTI ) do que os outros tipos de pacientes de uma forma geral, tornando-se 

um motivo de preocupação na saúde, devido à alta probabilidade de progressão para 

disseminação sistêmica nesses pacientes. OBJETIVO: Objetivou-se realizar uma análise sobre 

as evidências cientificas acerca da candidíase oral em recém-nascidos de baixo peso e o tempo 

que o mesmo permanece na UTI. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO TRABALHO: Foi realizada uma 

revisão integrativa no período de agosto a setembro de 2017, no qual os trabalhos foram 

agrupados para análise considerando os enfoques priorizados no período de 2012 a 2017. 

Utilizou-se as bases de literatura Scielo, BVS e pubmed. Os critérios de inclusão foram: Artigos 

na íntegra em português, inglês e espanhol e de exclusão: artigos apresentando revisão de 

literatura, publicados a mais de 5 anos, resumos, anais, dissertações e teses. RESULTADOS: 

Foram obtidos 5 artigos de relevância onde observou-se que até 30% de todos os recém-

nascidos prematuros colonizados desenvolverão infecção invasiva por Candida durante o 

período de internação na UTI neonatal. Observou-se que houve relação entre os casos de 

candidíase e o baixo peso quando o bebê nasce, assim como houve relação com o tempo 

prolongado de internação hospitalar, ou seja, o tempo que esses recém-nascidos ficam nas 

unidades de terapia. Verificou-se também o problema da ceratose ser confundida, algumas 

vezes, com a candidíase oral. Alguns casos de pacientes admitidos em UTIs não neonatais 

revelam que o risco de colonização é maior quando ocorre a presença de cateter intravenoso 

central ou periférico, cateter vesical, ventilação mecânica e na ausência de nutrição enteral. 

Isso se associa também a recém-nascidos prematuros admitidos em UTI neonatais. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que em bebês em UTIs neonatais com longa permanência 

apresentam grande tendência a infecção por candidíase, que pode ser caracterizada como 

outra patologia. Se faz necessário medidas de intervenção no processo de formação dos 

profissionais para diagnóstico diferencial e tratamento antecipado com antifúngicos sistêmicos 

com base nos níveis de colonização. O diagnóstico precoce é essencial para prevenir 

complicações provenientes do quadro produzido por C. albicans em neonatos, para que assim 

haja um prognóstico favorável. 

Descritores: Candidíase oral, Candidiasis, Neonatal candidiasis, Oral pathology, Newborns 
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Relato De Caso Clínico: Biopulpectomia Em Paciente Com Limitação De 

Abertura Bucal 

Italo José Zacarias Portela, Ayrton Galvão de ARAUJO Junior, Guilherme Henrique Alves da 

FONSECA, Lara Nascimento FONTELES, Bárbara Ramos de Moura MAGGI 

 

Introdução: Atualmente, a endodontia apresenta uma grande variedade de técnicas para 

realização da instrumentação biomecânica dos condutos radiculares. Dentre a gama de 

procedimentos com finalidade do preparo dos canais radiculares, destacam-se os 

procedimentos realizados com instrumentos endodônticos de níquel titânio (NiTi), podendo ser 

utilizado de forma manual, rotatório ou sob a forma combinada dos mesmos. Relato de Caso: 

Paciente do sexo feminino, com idade superior a terceira década de vida, com uma limitação de 

abertura bucal procurou atendimento na Clínica Escola Odontológica (CEO) na cidade de 

Parnaíba do estado do Piauí. A mesma relatou dor provocada e de caráter intermitente no 

elemento 14. Após a realização do exame clínico, observou-se que o elemento em questão se 

encontrava cariado, sem presença de fístula e coloração tecidual normal, realizou-se então as 

manobras semiotécnicas, em seguida um exame por imagem foi realizado e esse demonstrou 

uma possível proximidade entre o tecido cariado e a polpa do dente em questão. Estas etapas 

foram de fundamental importância para que houvesse o fechamento do diagnóstico de pulpite 

irreversível assintomática, indicando a realização de biopulpectomia no elemento 14. Por conta 

da condição de limitação de abertura bucal da paciente, optou-se por realizar o tratamento em 

duas sessões. Na primeira sessão, foi realizado abertura e extirpação da polpa dentária, 

odontometria e o preparo biomecânico mecanizado com limas de NiTi do sistema Protaper 

Universal. Seguido de medicação intracanal (M.I.C.) realizada com Calen e restauração 

provisória à base de cimento de ionômero de vidro(CIV). Na segunda sessão, foi feito a 

remoção da M.I.C, aplicação 

E.D.T.A. com agitação dentro dos canais radiculares por 3 minutos, seguido de irrigação, 

aspiração e secagem do canal com cones de papéis absorventes estéreis. A obturação dos 

canais radiculares foi executada com cones únicos de guta percha (números F3, referente ao 

último instrumento usado na instrumentação) besuntados de cimento endodôntico MTA 

Fillapex. Imediatamente, a coroa recebeu uma restauração de CIV. Considerações Finais: A 

técnica, juntamente com a conduta terapêutica possibilitou um tratamento satisfatório, rápido e 

seguro, atendendo às expectativas funcionais tanto para o paciente, quanto para o profissional, 

contribuindo assim para o reestabelecimento da condição de saúda à paciente. 

Descritores: Biopulpectomia; Endodontia; instrumentação mecanizada 
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Perfil Odontológico da População em situação de rua: Revisão 

Sistematizada da Literatura 

Marcus Vinicius Barbosa Silva, Aryvelto Miranda Silva, Jonathan Ferreira Costa, Raissa 

Marielly Parente Bernardino, Regina Ferraz Mendes 

 

INTRODUÇÃO: População em situação de rua (PSR) é um segmento populacional que 

apresenta ausência de moradia, tanto no aspecto físico e material, quanto no âmbito social, 

estando sujeitos à discriminação. Devido às más condições de saneamento básico e de vida, 

estes indivíduos estão mais propensos a terem problemas de saúde geral e bucal. No aspecto 

odontológico, estão mais propensos à dor dental devido às dificuldades de acesso ao 

tratamento. OBJETIVO: Consultar a literatura sobre a necessidade de tratamento odontológico 

da população em situação de rua. METODOLOGIA: a revisão de literatura foi desenvolvida a 

partir de 10 artigos selecionados da análise de conteúdo e similaridade dentre os artigos 

resultantes da busca, a partir das bases de dados eletrônicos PUBMED e Portal de Periódicos 

Capes de 2007 a 2017. Os descritores utilizados foram: Oral Health AND Dental Care AND 

Homeless Persons. RESULTADOS: Estudos relatam que a população em situação de rua 

possui como principais necessidades: orientações de higiene bucal (Daly et al 2010), 

restauração (Daly et al 2010, Figueiredo 2013), exodontia (De Pereira, Oliveira 2014), prótese 

removível (Ozhayat, Ostergaard, Gotfredsen 2016), atendimento de emergência (Figueiredo, 

Hwang, Quiñones 2013) e tratamento periodontal (Daly et al 2010). CONCLUSÃO: Constatou-

se que a população em situação de rua possui grande necessidade de tratamento odontológico, 

principalmente restaurador e cirúrgico. É importante a implantação de estratégias que facilitem 

o acesso desta população aos serviços odontológicos. Há necessidade de maiores estudos na 

área. 

Descritores: Oral Health, Dental Care , Homeless Persons 
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Terapia periodontal não cirúrgica na redução da hemoglobina glicada em 

diabéticos tipo 2: revisão sistemática 

Guilherme Henrique Alves da Fonseca, Ayrton Galvão de Araujo Junior, Lara Nasciento 

Fonteles, Vinicius da Silva Caetano, Joyce Pinho Bezerra 

 

Embora existam controve?rsias sobre o benefi?cio da terapia periodontal no controle glice?mico 

de indivi?duos portadores de diabetes mellitus tipo 2, a literatura demonstra que a terapia 

básica de raspagem e alisamento radicular, associada ou na?o a? terapias coadjuvantes, 

promove benefi?cios cli?nicos em ni?veis semelhantes aos observados em indivi?duos na?o-

diabe?ticos. O estudo objetiva analisar de maneira sistemática a influência da terapia 

periodontal não-cirúrgica nos níveis glicêmicos de hemoglobina glicada em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2. Uma busca sistemática de artigos foi realizada nas bases de dados 

MEDLINE (via Pubmed) e Direct Science, publicados entre 2010 a 2017. Dentre os 6 estudos 

analisados, com exceção de Engerbreton et al. 2013, todos observaram melhorias nos níveis 

glicêmicos após alguma forma de tratamento periodontal. Assim, conclui-se que indivíduos 

portadores de diabetes mellitus do tipo 2 submetidos a tratamento periodontal não cirúrgico, 

associado ou não a terapia antimicrobiana, apresentam melhor controle metabólico. 

Descritores: doença periodontal, nível glicêmico, diabetes tipo 2 
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USO DE BIOMATERIAIS PARA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA COMO 

ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EM IMPLANTODONTIA: RELATO DE CASO 

INGRID SAFIRA DE FREITAS SILVA, Diego da Silva MENEZES, Maria Gabriela Souza de 

AMORIM, Eduardo Vieira da SILVA-JUNIOR, Darklilson PEREIRA-SANTOS 

 

Vários materiais e técnicas associados podem ser utilizados na reconstrução óssea. Uma 

alternativa eficiente que vem se destacando para a recomposição de espessura óssea é a 

utilização de enxertos ósseos com biomateriais associado a membranas, possibilitando uma 

reabilitação fixa através de implante. Esses materiais estimulam a reparação tecidual, assim 

como as membranas promovem o isolamento anatômico do local, tornando propício a seleção e 

proliferação de um grupo de células (predominantemente osteoblastos), ao mesmo tempo que 

impede a ação de fatores inibitórios do processo de regeneração. Essa técnica vem ganhando 

cada vez mais espaço em razão do fácil uso e manipulação, além das preocupações referentes 

à morbidade associada com áreas doadoras intra e extraorais, pois há a necessidade de intervir 

cirurgicamente em mais de uma região. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

apresentar um relato de caso clínico no qual se optou pelo uso de um biomaterial para 

restabelecer a espessura óssea a fim de viabilizar uma correta sustentação do implante. O 

material escolhido foi o Bonefill Granulação Média Bionovation®, que é um mineral ósseo 

natural de origem bovina, associado à membrana de PTFE (politetrafluoretileno) Surgitime não 

Reabsorvível Bionovation®, que funciona como barreira mecânica para regeneração óssea 

guiada (ROG). Paciente diagnosticado com perda óssea horizontal após ser submetido a uma 

extração de raiz residual do elemento 22, impossibilitando a instalação de implante imediato. 

Foi realizado uma incisão de tecido mole na região para a adaptação do biomaterial Bonefill, 

recoberto pela membrana Surgitime e seguido do fechamento dos tecidos e sutura. Espera-se 

que num período de 6 a 9 meses espera-se que os osteoblastos tenham realizado neoformação 

óssea na região. Assim, ressaltamos a importância de novas técnicas e biomateriais para 

regeneração óssea afim de buscarmos resultados positivos previsíveis e alternativas aos 

enxertos autógenos. 

Descritores: Regeneração óssea guiada, biomaterial, enxerto ósseo. 
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ASPECTOS CLÍNICOS E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE 

COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA ? RELATO DE CASO 

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

Conceição Sousa, Nayara Sangreman Aldeman Melo 

 

A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença do tecido conjuntivo, da qual característica clínica 

principal é a fragilidade óssea em decorrência da deficiência na síntese de colágeno tipo I que 

predispõe o paciente à deformidade esquelética e à fratura dos ossos mesmo com traumas 

pequenos. É também conhecida como doença dos ossos quebradiços ou doença de Lobstein. 

Tem prevalência entre 1:10.000 e 1:25.000 pessoas e sua gravidade é bastante variável. 

Algumas características são: dentinogênese imperfeita, prevalência aumentada de maloclusão 

Classe III, osteoporose generalizada, escoliose, escleras azuis, deficiência auditiva, 

hibermobilidade articular. As manifestações clínicas variam de acordo com o tipo da OI (grau e 

intensidade). Atualmente, o principal tratamento dos pacientes com OI é realizado com o uso 

endovenoso dos bisfosfonatos, que são potentes inibidores da reabsorção óssea, atuando na 

estimulação da apoptose dos osteoclastos e retardando a dos osteoblastos. OBJETIVO: O 

objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de atendimento e tratamento 

odontológico à paciente com necessidade especial, portador de Osteogênese Imperfeita com 

Dentinogênese Imperfeita. RELATO DE CASO: Paciente do gênero feminino, idade de 29 anos 

recebeu atendimento na ABCD Piauí, com história médica pregressa de 35 fraturas; na 

avaliação clínica odontológica paciente relatou dificuldade de se alimentar e dor gengival e 

observou-se prótese mal adaptada e dentes com encurtamento e mobilidade; foram solicitados 

exames complementares (radiografia panorâmica) e exames médicos (hemograma, 

coagulograma, TP, TTPA). Paciente apresentava dentinogênese imperfeita e alterações 

periapicais foram observadas em decorrência da exposição e atrição severa do tecido 

dentinário. O plano de tratamento odontológico incluiu profilaxia, raspagem, aplicação tópica de 

flúor, restaurações, exodontias e prótese parcial removível. CONCLUSÃO: A osteogênese 

imperfeita não tem cura, suas abordagens terapêuticas são apenas paliativas. A prevenção 

deve ser a regra que norteia toda a elaboração do plano de tratamento odontológico. Durante 

os procedimentos odontológicos, a atenção à postura do paciente e seus movimentos são 

cuidados necessários, além de prover uma posição confortável e segura. Procedimentos 

protéticos e restauradores têm prognóstico incerto nos casos de dentinogênese imperfeita, o 

que torna a prevenção de cárie e de doença periodontal a principal abordagem terapêutica. 

Descritores: Osteogênese Imperfeita, Dentinogênese Imperfeita, Assistência Odontológica para 

Pessoas com Deficiências 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 74 

ALINHADORES ORTODÔNTICOS TRANSPARENTES MÓVEIS: VANTAGENS 

E DESVANTAGENS 

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

Conceição Sousa, Leonard Euler Andrade Gomes do Nascimento 

 

A popularidade da terapia ortodôntica se deve a sua efetividade, e a primeira imagem que se 

remete é a de um sorriso metálico. Com o tempo, as pessoas foram exigindo padrão mais 

estético que combinasse melhores resultados de tratamentos, visando a comodidade e 

praticidade, quanto a excelente estética. Alinhando-se a este objetivo, surgiram os variados 

tipos de alinhadores ortodônticos praticamente invisíveis e sem a fixação de braquetes, bandas 

ou tubos. Para o mecanismo de movimentação ortodôntica por meio destes alinhadores, um 

software possibilita a elaboração não só de simulação do tratamento ortodôntico (set-up), mas 

também de sequência da movimentação dentária necessária para a obtenção da correção 

planejada. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo descrever as principais vantagens 

dos alinhadores transparentes bem como suas limitações de uso e desvantagens. 

METODOLOGIA: Revisão sistemática com pesquisa de artigos de banco de dados: PubMed; 

Bireme; Medline; Scopus; Web of Science; Open Grey e Google, sobre o tema, utilizando os 

seguintes descritores: Aparelhos Ortodônticos Removíveis, Estética Dentária, Ortodontia 

Corretiva, no período de 2000 a 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O sistema de 

alinhadores transparentes móveis é método adequado para os pacientes que desejam atingir a 

estética ao final da terapia sem apresentar alterações bruscas em seu sorriso, apresentando, 

sobretudo a vantagem de ser estética durante todo o tratamento. Entretanto, os anseios pela 

estética adequada não podem prevalecer aos resultados clínicos alcançados. Esse sistema 

apresenta algumas limitações e desvantagens como: dificuldade de tratar maloclusões mais 

complexas, sendo mais indicado para casos simples de alinhamento e nivelamento, a 

problemática da mensuração da força ortodôntica aplicada por esses dispositivos, alto custo do 

tratamento e o fato de depender completamente da cooperação do paciente. CONCLUSÃO: A 

correta indicação dos alinhadores ortodônticos, associada à colaboração do paciente, é 

fundamental para a obtenção de resultados planejados. 

Descritores: Aparelhos Ortodônticos Removíveis, Estética Dentária, Ortodontia Corretiva 
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PERCEPÇÃO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA EM PACIENTES 

ORTODÔNTICOS POR ORTODONTISTAS ? REVISÃO DE LITERATURA 

Allan David de Araújo Lima, Guilherme Nilson Alves dos Santos, Aline Cardoso Ferreira, 

Glauber Campos Vale 

 

Introdução: Lesões de mancha branca consistem em desmineralização cariosa da superfície do 

esmalte, apresentando porosidade e opacidade, podendo preceder cavitações. Tais lesões 

estão entre os mais frequentes e mais evidenciados efeitos adversos do tratamento ortodôntico, 

principalmente devido à associação entre má higiene oral e aumento dos fatores retentivos de 

placa, podendo ser observadas comumente adjacentes a bréquetes ortodônticos. Objetivo: 

Apresentar pesquisas a cerca da percepção de ortodontistas, sua conduta terapêutica e 

preventiva mediante lesões de mancha branca. Metodologia: Foram pesquisados trabalhos 

publicados entre os anos de 2012 a 2017, na língua inglesa, nos periódicos PubMed, LILACS e 

Scielo. Resultados: Verificou-se que os ortodontistas possuíam boas práticas relacionadas à 

prevenção e tratamento de lesões de mancha branca, com exames antes do inicio do 

tratamento e manejo e prescrição de produtos fluoretados. Os estudos revelaram também que 

todos consideram tais lesões prejudiciais à aparência dos dentes, atribuíram a responsabilidade 

primária pela prevenção aos próprios pacientes e acharam que o clínico geral deveria ser 

responsável pelo tratamento de lesões na mancha branca. Relataram também que removeram 

aparelho no ano anterior devido má higiene oral do paciente. Conclusão: O tratamento 

ortodôntico é fator contribuinte para a origem e desenvolvimento da doença cárie, sendo as 

lesões de mancha branca o estágio inicial do surgimento desta. Cabe ao ortodontista, portanto 

as orientações devidas, o diagnostico e o tratamento de tais lesões buscando assim o pleno 

estado de saúde bucal dos seus pacientes. 

Descritores: Lesões de mancha branca, ortodontia, tratamento ortodôntico 
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ESTRATIFICAÇÃO DE COR EM DENTE SUPERIOR ANTERIOR PARA 

MIMETIZAR O REAL: RELATO DE CASO. 

Glória Maria Linhares Bandeira de Melo Ferreira, Brenda Castro Rodrigues Ferraz, André 

Luca Araújo de Sousa, Eduardo Souza Junior, Carlos da Cunha Oliveira Junior 

 

INTRODUÇÃO: A satisfação estética tem vindo a assumir uma importância crescente no 

conceito de saúde oral da população ocidental, estando associada, quando mais não seja pela 

força do marketing, ao êxito social e profissional. Nesta perspectiva, as resinas compostas 

modernas conseguem um desempenho elevado pelo seu excelente potencial estético, 

longevidade aceitável e relativo baixo custo. A simulação de características de dentes naturais 

como, por exemplo, a cor e a forma é fundamental para reconstituição e harmonização do 

sorriso, principalmente quando o mesmo sofre algum tipo de trauma. As resinas compostas são 

materiais restauradores que sofreram algumas modificações e apresentaram melhorias na 

esfera mecânica e óptica, tendo resultados muito próximos a natureza do dente original. A 

evolução das formulações, a otimização das propriedades e o desenvolvimento de novas 

técnicas para a colocação das resinas compostas justificam o enorme interesse que elas 

suscitam nos profissionais. Contudo, o resultado final obtido numa restauração direta com uma 

resina composta fica muitas vezes aquém do desejado, face à dificuldade que o profissional 

enfrenta na correta estratificação das diferentes camadas da resina. OBJETIVO: Relatar o caso 

clínico de um paciente do gênero feminino, 16 anos, que procurou o cirurgião dentista após 

sofrer um trauma no dente incisivo central superior. RELATO DE CASO: O dentista optou pelo 

uso de resinas compostas com estratificação de cores, reconstruindo o dente fraturado de 

acordo com a morfologia e anatomia dos tecidos dentários, as propriedades das resinas 

compostas que foram utilizadas e o conhecimento das dimensões de cores. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: a restauração de dentes anteriores implica um conhecimento profundo dos materiais 

que se utiliza, bem como da técnica de colocação. As resinas compostas atuais permitem 

atingir resultados estéticos de nível superior, não só pelas propriedades dos materiais, mas 

sobretudo pela técnica de colocação, da qual teremos de destacar obrigatoriamente a 

estratificação natural como a técnica de eleição para este tipo de restauração. 

Descritores: Resina opaca, resina translúcida, resinas compostas. 
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SINUSITE MAXILAR DE ORIGEM ODONTOGÊNICA: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Tainah Lobão Melo, Ana Valéria de Sousa Lima Cardoso, Jairo Augusto Silva de Santana, 

Márcia Valéria Martins 

 

INTRODUÇÃO:O seio maxilar é vulnerável à invasão de microorganismos patogênicos da 

cavidade oral e nasal. Embora dependa do tamanho e do seu grau de pneumatização, há uma 

relação entre as raízes do segundo e primeiro molar superior com o assoalho do seio. Quando 

a membrana sinusal é violada por infecções, traumas, condições patológicas ou iatrogenia pode 

haver o estabelecimento da Sinusite maxilar odontogênica. Ela se difere em sua fisiopatologia, 

microbiologia, diagnóstico e manejo, e, portanto, necessita de uma abordagem interdisciplinar. 

OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura sistemática a respeito da sinusite odontogênica, 

enfatizando suas principais causas, diagnóstico e formas de tratamento, assim como a 

importância da odontologia nesse contexto. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Foi realizada uma 

busca nas bases de dados Pubmed, Scielo e Periódicos CAPES indexados na área saúde no 

período de 2013 a 2017, nas línguas português, inglês e espanhol. RESULTADOS: Os fatores 

etiológicos frequentemente encontrados foram lesões periapicais, doença periodontal, fístula 

buco-sinusal e iatrogenias como deslocamento de raízes e implantes dentários e levantamento 

de seio. O diagnóstico inclui anamnese detalhada, exame físico completo e exames 

complementares, tais como as radiografias de Waters, lateral de crânio, panorâmica, intraorais 

e a tomografia computadorizada cone beam, considerada como padrão ouro. Alguns trabalhos 

apontam que o espessamento do seio é o primeiro sinal de alteração visível em exames de 

imagem. O tratamento visa primariamente a eliminação do fator causal de origem dentária 

acompanhada da antibióticoterapia de largo espectro e uso de descongestionantes nasais. Em 

alguns casos, a cirurgia endoscópica do seio afetado é necessária logo após o tratamento 

odontológico. CONCLUSÃO: Existe um consenso de que a abordagem interdisciplinar é 

relevante para a sinusite odontogênica, considerando que uma vez que a causa dentária não 

for identificada, há um insucesso do tratamento e recidiva do quadro, evidenciando o importante 

papel do cirurgião-dentista nesse contexto. 

Descritores: Maxillary Sinusitis, Odontogenic Sinusitis e Sinusite Odontogênica. 
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A INFLUÊNCIA DA PERIODONTITE NO DESENVOLVIMENTO DA 

ARTERIOSCLEROSE 

Vérika da Silva Brito , Eduarda de Almeida Lima, Raynália Cruz Carvalho de Araújo, Lucas 

Vinícius Leal Martins de Sousa, Wallesk Gomes Moreno 

 

A doença periodontal é a designação comum de um conjunto de doenças inflamatórias 

localizadas na gengiva e tecidos ósseos, normalmente de caráter crônico induzidos por 

bactérias anaeróbias gram-negativas e por produtos bacterianos que afetam os tecidos 

periodontais. Existem atualmente evidências demonstrando que a doença periodontal está 

relacionada com a iniciação e progressão de várias doenças sistêmicas destacando-se a 

arteriosclerose, sendo conceituada como uma doença inflamatória que resulta de uma 

disfunção ou injúria endotelial as quais podem ser causadas por diferentes fatores inclusive a 

periodontite que vai produzir a destruição deste endotélio induzindo o próprio hospedeiro a 

aumentar sistematicamente vários tipos de mediadores inflamatórios. Várias teorias têm sido 

sugeridas como possíveis na relação entre a doença periodontal e a incidência da 

arteriosclerose, sabendo da possibilidade das bactérias periodontais como a Porphyromonas 

gingivalis possuir uma proteína capaz de induzir a formação de trombos através de um trauma 

ou estimulo nocivo da parede do vaso. A seguinte revisão de literatura tem como objetivo 

discutir os fatores que co-relacionam a arteriosclerose com a doença periodontal com base na 

literatura, com o intuito de esclarecer e incentivar uma atenção especial as doenças 

relacionadas a saúde bucal. Como forma de melhor explanar o objetivo deste trabalho de 

revisão de literatura, foi desempenhada uma pesquisa bibliográfica nas seguintes bases 

PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO, BIREME e LILACS. Com os seguintes descritores: Doença 

periodontal, doenças sistêmicas, arteriosclerose. Conclui-se que há relação direta entre a 

doença periodontal e a formação de trombos, aumentando o risco de doenças cardíacas como 

a arteriosclerose, e que a prevenção e o tratamento das doenças periodontais podem ser 

importantes na redução da morbidade e mortalidade causadas por esta doença. 

Descritores: Doença Periodontal, Doenças Sistêmicas, Arteriosclerose 
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ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS: 

REALIDADE E DESAFIOS 

luiz eduardo gomes ferreira, Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Igor Vinícius Soares Costa, 

Carlos Kelvin Campos Ribeiro, Leonard Euler Andrade Gomes do Nascimento 

 

INTRODUÇÃO: Para a odontologia, pacientes com necessidades especiais são aqueles que, 

por apresentarem alguma doença ou situação clínica, necessitam receber um atendimento 

diferenciado por um período determinado ou não. No Brasil, 24,5 milhões de pessoas possuem 

algum tipo de incapacidade, o que representa 14,5% da população, evidenciando, assim, a 

relevância da odontologia para pacientes com necessidades especiais. O tratamento 

odontológico diferenciado para esse grupo, busca contornar ou eliminar todas as limitações que 

naturalmente serão impostas ao cirurgião dentista. Além do tratamento adequado, nesses 

casos, principalmente, a precocidade da atenção odontológica se faz extremamente necessária. 

OBJETIVO: Evidenciar, através de uma revisão de literatura, a importância da correta 

abordagem de pacientes com necessidades especiais e os problemas que ainda envolvem 

essa temática. METODOLOGIA: Levantamento bibliográfico nos bancos de dados LILACS, 

BIREME e SCIELO utilizando como descritores os seguintes termos: ?Odontologia?, 

?Pacientes com necessidades especiais?, ?Saúde bucal?. Foram incluídos estudos que 

continham pacientes com necessidades especiais. RESULTADOS E DISCUSSÕES: É fato que 

os pais devem buscar auxilio profissional o mais cedo possível, pois, assim, os pacientes 

absorvem conceitos de saúde oral com mais facilidade. Todavia, em casos de pacientes com 

necessidades especiais, acontece o contrário, tendo como principais motivos a ausência de 

profissionais capacitados e problemas de ordem social. Aliado a essa negligencia, existe o fato 

desses pacientes serem mais propensos a doenças orais, pois, geralmente, possuem 

problemas motores e comunicativos, alteração do fluxo salivar, dieta cariogênica e uma 

ineficiente higiene oral. A abordagem nesses casos deve ser diferenciada, o profissional deve 

ganhar a confiança do paciente através de uma conduta lúdica, as consultas devem ser curtas 

e menos invasivas possíveis. A família tem papel fundamental, pois é ela que deve fazer com 

que a higiene oral se torne rotineira para o paciente. CONCLUSÃO: É fundamental que os 

profissionais se capacitem tecnicamente e estabeleçam um trato mais humanizado ao lidar com 

esses pacientes. Em virtude das dificuldades de se concluir medidas curativas e restauradoras, 

é fundamental a promoção da prevenção de doenças orais. 

Descritores: Odontologia, Pacientes com necessidades especiais, Saúde bucal. 
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INSTRUMENTAÇÃO POR TÉCNICA MISTA EM DENTES COM NECROSE 

PULPAR: RELATO DE CASO CLÍNICO. 

Ayrton Galvão de Araujo Junior, I?talo José Zacarias PORTELA, Ageu Lima da COSTA, 

Lorena Ferreira RABELO, Bárbara Ramos de Moura MAGGI. 

 

Introdução: Com a evolução da endodontia, novos instrumentos passaram a ser utilizados com 

o objetivo de preservar a anatomia interna dos canais, evitando desvios e perfurações. As limas 

de NiTi passaram a ser amplamente utilizadas para o tratamento de canais radiculares curvos 

por sua maior flexibilidade. E podem ser empregadas por meio da técnica manual, mecanizada 

(com sistemas rotatórios) ou a junção das duas técnicas (associação dos sistemas rotatórios 

com limas tipo Kerr, a fim de evitar grandes estresses nas limas rotatórias). Relato de caso: 

Paciente R.C.S., 37 anos, sexo masculino, procurou atendimento na Clínica Escola de 

Odontologia (CEO) relatando histórico de acidente de motocicleta, que ocasionou a perca de 

vários dentes. Além disso, afirmou que havia realizado uma reabilitação protética. Durante os 

exames clínicos e radiográficos, pôde-se observar que um dos pilares da prótese não havia 

sido tratado endodonticamente, apresentando uma extensa fratura na coroa que prejudicava a 

adaptação do conjunto apoio-grampo e ausência de alteração de cor dos tecidos adjacentes ou 

fístula. Testes semiotécnicos foram realizados e houve a confirmação da hipótese diagnóstico 

de necrose pulpar sem lesão apical. O tratamento de Necropulpectomia I foi realizado 

utilizando-se da técnica mista com as limas de NiTi do sistema rotatório Protaper Universal, 

intercalado com limas Kerr, em duas sessões. Na primeira sessão, foi realizada abertura 

coronária, descontaminação clássica com solução de hipoclorito de sódio a 2,5% com uma lima 

tipo Kerr 10 de 25 mm (descontaminando em terços), odontometria e preparo biomecânico. 

Seguido da utilização do composto quelante E.D.T.A. e medicação intracanal (M.I.C.) efetivada 

com Calen com PMCC e restauração provisória de Cimento de Ionômero de Vidro (CIV). Na 

segunda sessão, removeu-se a M.I.C., nova aplicação de E.D.T.A., seguido de irrigação, 

aspiração e secagem dos canais com papéis absorventes compatíveis com o Instrumento 

Memória (I.M.). A obturação do canal radicular foi desempenhada com a técnica de cone único 

Protaper, cujo cone é semelhante ao instrumento memória. No caso, o F3 foi envolto com 

cimento MTA-Fillapex. E imediatamente, recebeu restauração provisória de C.I.V. 

Considerações Finais: Portanto, a associação dos sistemas rotatórios com limas manuais tem 

se mostrado eficaz, uma vez que o preparo biomecânico é realizado de forma correta, 

proporcionando saúde ao paciente e facilidade técnica ao profissional. 

Descritores: Endodontia; necropulpectomia; instrumentos rotatórios. 
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EFICÁCIA ANTIBIOFILME DO PLASMA DE BAIXA TEMPERATURA E 

PRESSÃO COMO TERAPIA ALTERNATIVA AO TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO TRADICIONAL:REVISÃO DE LITERATURA. 

Marcela Maria Costa Borges, Michele Helen Silva de Oliveira, Mabel Martins Lima , Francisca 

Jamila Ricarte Alexandrino, Thereza Cristina Farias Botelho Dantas 

 

A obtenção de um maior grau de antissepsia dos canais radiculares pode estar associada ao 

surgimento de terapias antimicrobianas coadjuvantes ao preparo químico-mecânico 

convencional, sobretudo nos casos de lesões refratárias. Mais recentemente, os efeitos do 

plasma de baixa temperatura e pressão (PBTP) têm sido estudados, principalmente por suas 

propriedades antissépticas, podendo ser comparadas aos efeitos dos antimicrobianos 

convencionais. O PBTP é considerado o quarto estado da matéria, sendo produzido pela 

ionização de um gás após sua passagem por um campo elétrico. Seu mecanismo de ação 

envolve a produção de radicais livres de oxigênio e nitrogênio com elevado potencial de 

oxidação, emissão de radiação ultravioleta (UVA e UVB), sem promover danos por elevação de 

temperatura e pressão. Adicionalmente, é capaz de penetrar nos túbulos da dentina e difundir-

se por todo canal radicular (canais laterais, ramificações apicais, istmos e deltas apicais) 

afetando o biofilme através do rompimento de seu complexo celular havendo como produto final 

destruição e nenhum sinal de resistência bacteriana. O objetivo desse trabalho foi fazer uma 

revisão de literatura com ênfase na eficácia terapêutica antibiofilme do plasma de argônio nas 

bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os seguintes descritores: Low-Temperature 

atmospheric pressure plasma, endodontic, desinfection, biofilm e root canal. Selecionou-se 5 

artigos publicados no período entre 2013 a 2017. Observou-se que o tempo de exposição e a 

intensidade do PBTP é um fator determinante na erradicação microbiana, pois a sua expansão 

dentro do sistema de canais radiculares alcança áreas de difícil acesso. Contudo, quando 

comparado à atividade do hipoclorito de sódio em um tempo menor ou igual, a terapia com 

plasma possui uma eficácia semelhante ao agente irrigante convencional. No entanto, quanto 

maior o tempo de exposição, maior sua atividade antimicrobiana em comparação com outros 

agentes. Concluiu-se que o uso do PBTP pode ser um método promissor no tratamento de 

lesões endodônticas recidivantes, retratamentos e presença de microrganismos organizados 

em biofilmes resistentes aos antimicrobianos convencionais utilizados. No entanto mais estudos 

precisam ser realizados para elucidação do tempo de atuação, visando uma aplicabilidade 

clínica futura, atuando como terapia alternativa associada ao tratamento convencional. 

Descritores: Low-Temperature atmospheric pressure plasma, endodontic, desinfection, biofilm e 

root canal. 
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Interferência na adesividade do esmalte após técnica de clareamento 

dentário 

Ana Paula Moura e Silva, Antônio Alves de Sousa Neto, Déborah Brennda Lavôr Martins, 

Maria Cristina Carvalho de Almendra Freitas 

 

Introdução: A Odontologia estética permite que sejam desenvolvidos tratamentos que não 

visem apenas a saúde do paciente, mas também seu bem-estar frente à busca pelo belo. 

Dentre essas técnicas, o clareamento dentário tem uma grande aceitabilidade e um bom nível 

de satisfação do paciente. Entretanto, em muitos casos há necessidade de tratamento 

restaurador após o tratamento clareador. Objetivo: Avaliar a adesividade do esmalte após 

clareamento dentário e quais as interferências em relação às diferenças de técnicas 

clareadoras. Metodologia: Foram selecionados 14 artigos de publicação científica nas bases de 

dados Scielo e Periódicos CAPES. Foram inclusos trabalhos em inglês e português, artigos 

completos, entre o período de 2002 e 2017. Revisão de literatura: Através desse estudo foi 

possível constatar que o peróxido de carbamida a 10% não interfere na adesividade do esmalte 

mesmo que a restauração seja realizada 24 horas após o tratamento clareador. Entretanto, o 

dente clareado com peróxido de hidrogênio a 35% utilizado em clareamento de consultório, se 

submetido a uma restauração de resina composta 24 horas após, sofre uma diminuição na 

adesividade do esmalte. Assim, é necessário um período de espera maior para que haja a 

diminuição do oxigênio aderido na superfície do dente, o que não haja uma diminuição da 

adesividade. Conclusão: A adesividade do esmalte dentário pode estar diminuída após a 

técnica de clareamento dentário porque há uma alta concentração de oxigênio na superfície do 

esmalte, inibindo a correta polimerização do material resinoso. Entretanto, esperar de sete a 

catorze dias após o clareamento dentário para a realização do tratamento restaurador favorece 

a difusão desse oxigênio na cavidade bucal e diminui a interferência na capacidade adesiva, 

aproximando-se aos valores de união que seriam encontrados em dentes não submetidos à 

técnica clareadora. 

Descritores: clareamento dental, esmalte dentário, resinas compostas 
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CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÃO SEMIDIRETA UTILIZANDO SILICONE 

PARA MODELOS E RESINAS COMPOSTAS- CASO CLÍNICO 

Jonathan Ferreira Costa, Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira, Graciela Maria Oliveira 

Sipaúba, Carmen Dolores Vilarinho Soares de Moura, Valdimar da Silva Valente 

 

A utilização do gesso para confecção de modelos dentários, exige um maior tempo laboratorial 

e consequentemente maior demora para a finalização do tratamento. Os silicones de modelo 

são um material alternativo, que apresentam características como: fluidez, fácil manipulação, 

tempo de presa curto, estabilidade dimensional e certa flexibilidade que permitem dispensar a 

utilização de troquéis e possibilitam a realização de restaurações semidiretas e indiretas em 

uma única sessão. Paciente procurou atendimento, com queixa em um molar superior que 

apresentava restauração insatisfatória. Este relatou a constante necessidade de reparo da 

restauração. No exame clínico e radiográfico, foi identificada ampla cavidade classe II, sendo 

indicada uma restauração semidireta. Foi realizado preparo dental e moldagem parcial. Em 

seguida o molde foi vazado com silicone de adição para modelo e 5 minutos depois foi obtido o 

modelo de trabalho. A restauração foi confeccionada diretamente no modelo utilizando resinas 

compostas. Logo em seguida foi levada em boca para ajustes e cimentação definitiva. Este 

trabalho tem como conclusão que a utilização do silicone para modelos permitiu a realização do 

procedimento em sessão única sem a necessidade da fase laboratorial. 

Descritores: Materiais dentários, Elastômeros de silicone, Compósitos 
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IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DAS MÃES SOBRE MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO DE CÁRIE EM SEUS FILHOS. 

Carlos Kelvin Campos Ribeiro, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, Francisco Dário 

Carvalho de SOUSA, Luiz Eduardo Gomes FERREIRA, Leonard Euler Andrade do 

NASCIMENTO 

 

INTRODUÇÃO: A multifatorialidade da cárie faz com que ela seja tão difícil de ser controlada, e 

toda essa dificuldade ainda pode ser maximizada nos primeiros anos de vida do ser humano. O 

acometimento de cárie em crianças deve-se principalmente ao fato das crianças não terem a 

mecânica e o conhecimento necessário para uma boa saúde oral. Nesse momento cabe a mãe 

entender a importância do seu papel no controle da saúde oral dessas crianças, não se detendo 

apenas a controlar a cárie de seu filho, mas também a sua, visto que, os microrganismos 

responsáveis pela iniciação da cárie podem ser transmitidos de um indivíduo para outro. 

OBJETIVO: demonstrar, através de uma revisão de literatura, a importância do conhecimento 

das mães sobre higienização oral e uma boa dieta no controle da cárie, visando contribuir para 

uma menor incidência de cárie em crianças. METODOLOGIA: pesquisas em literaturas da área 

e artigos nos bancos de dados LILACS, SCIELO, PUBMED; BIREME; MEDLINE; SCOPUS; 

WEB OF SCIENCE; utilizando 

como  descritores  de  busca  os  seguintes  termos:  ?Cárie  dentária?,  ?Saúde  bucal?, 

?Odontologia preventiva?, no período de 1999 a 2017. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O 

papel da mãe na higiene oral dos filhos é central e o acesso a informação permite a utilização 

de métodos diferentes quanto ao controle da cárie, as taxas de incidência de cárie em crianças 

podem ser reduzidas ou ampliadas dependendo da importância que a mãe ou gestante dão a 

elas e cabe ao cirurgião-dentista orientar as mães e futuras mães a não negligenciarem esse 

papel, conscientizando e informando-as sobre os melhores meios de prevenção. É essencial 

que mães e filhos façam consultas rotineiramente afim de que o profissional acompanhe os 

dois, e vale ressaltar que o cuidado com crianças que tomam mamadeira seja redobrado devido 

à alta recorrência da cárie de mamadeira. CONCLUSÃO: Portanto, a compreensão por parte da 

mãe e da gestante sobre seu papel no controle da cárie, é fundamental para usar os devidos 

meios de proteção, como uma boa dieta e limpeza oral, o mais cedo possível, diminuindo, 

assim, as possibilidades de suas crianças não sofrerem doenças cariosas. 

Descritores: Cárie dentária; Saúde bucal; Odontologia preventiva. 
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Abordagem terapêutica da Hipomineralização molar incisivo ? Relato de 

caso clínico 

Juliana Brito de Araújo Holanda, Tatiane Araújo da Silva, Lais Carvalho Silva , Ícaro Vinicius 

Fortaleza Conga , Márcia Regina Soares Cruz 

 

Introdução: Hipomineralização molar incisivo (HMI) é uma displasia do esmalte dental que afeta 

um ou mais primeiros molares permanentes, podendo ou não estar associada aos incisivos 

permanentes. Como possíveis causas da HMI são citadas fatores de natureza sistêmica, como 

as doenças respiratórias e as complicações perinatais Pacientes com essa alteração 

apresentam vários problemas clínicos, que podem incluir um desgaste dentário acentuado, 

perda do esmalte, aumento da suscetibilidade à cárie e sensibilidade dentária. O tratamento da 

hipomineralização molar-incisivo dependerá da gravidade do dente afetado, abrangendo desde 

medidas preventivas até procedimentos restauradores complexos e exodontia. Objetivo: Relatar 

e discutir o caso clínico de um paciente infantil, diagnosticado com HMI, bem como descrever 

sua abordagem terapêutica. Relato do caso: Criança de 10 anos de idade, do gênero 

masculino, foi atendida na clínica infantil de uma IES. Após anamnese e exame clínico, 

observou-se a presença de manchas brancas localizadas nosprimeiros molares permanentes 

superiores e manchas amarelo-acastanhadas nos primeiros molares permanentes inferiores, 

sendo que o elemento 46 apresentava perda de estrutura. A mãe relatou que já havia sido 

realizada a restauração deste dente, sem sucesso e a criança queixava-se de sensibilidade 

dental. Os incisivos não apresentavam nenhuma alteração. Assim, a condição foi diagnosticada 

como HMI. O tratamento proposto foi a aplicação de selantes nos elementos sem perda de 

estrutura e restauração com Ionômero de Vidro no dente com perda de estrutura, associada a 

fluorterapia. Considerações finais: Este paciente necessita de acompanhamento longitudinal, 

afim de prevenir perda de estrutura dentária nos dentes afetados e a manutenção do tratamento 

restaurador executado, já que esses elementos apresentam dificuldade de adesão. 

Descritores: Hipomineralização dental, Esmalte dentário, Amelogênese imperfeita. 
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EFEITO DO TABAGISMO NA CAVIDADE BUCAL 

Maria de Lourdes Soares de Souza Neta, Aline Cardoso TORRES, Apolo Victor Torres SILVA, 

Nicole Cindy Fontinele MIRANDA, Aniele Carvalho LACERDA 

 

INTRODUÇÃO: O tabagismo é um dos grandes problemas de saúde pública no mundo 

segundo a Organização Mundial de Saúde,. Está associado aos principais problemas 

cardiovasculares, respiratórios e ao desenvolvimento de alterações na cavidade bucal, 

evidenciando, dessa forma, o efeito negativo sobre a saúde dos indivíduos. OBJETIVO: O 

objetivo deste trabalho é fornecer informações sobre as principais alterações bucais provocadas 

e/ou agravadas pelo hábito de fumar. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa e revisão de 

literatura por meio do banco de dados do SCIELO e do Google Acadêmico de artigos 

publicados nos últimos 5 anos. Foram usados os descritores tabagismo, alterações bucais e 

patologia bucal. RESULTADOS: Dentre os diversos efeitos ocasionados pelo tabagismo na 

cavidade bucal, destacam-se as doenças periodontais, as alterações pulpares, o escurecimento 

dos dentes, a cárie dentária e o desenvolvimento do câncer de boca. CONCLUSÃO: É 

importante que o cirurgião-dentista conheça os efeitos do tabagismo na saúde bucal, a fim de 

detectar e diagnosticar precocemente as alterações bucais, orientar o indivíduo na promoção de 

sua saúde e prevenir o câncer de boca, melhorando a atuação do cirurgião-dentista nessa área. 

Descritores: tabagismo, alterações bucais, patologia bucal. 
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AMELOGÊNESE IMPERFEITA: ASPECTOS CLÍNICOS E TRATAMENTO 

matheus oliveira de sales, Heloisa Ponte Barros Ribeiro, Suellem Maria Arrais de Oliveira, 

Alícia Maria Costa, Cristiane Batista Bezerra Torres 

 

A amelogênese imperfeita é uma patologia de caráter hereditário que afeta o funcionamento 

dos ameloblastos durante o processo de formação do esmalte dentário, provocando alterações 

em suas propriedades. Embora seja uma anomalia considerada rara, é extremamente 

importante que o cirurgião-dentista esteja preparado para o diagnóstico, assim como para 

prescrever tratamentos que irão amenizar seus efeitos. O tratamento desta patologia 

proporciona uma melhor capacidade mastigatória e também na autoestima do paciente, já que 

frequentemente resulta em melhoria estética das alterações de coloração dos elementos 

dentários. Para contribuir com o aprendizado dos acadêmicos de Odontologia do Piauí sobre os 

principais aspectos clínicos e terapêuticos da amelogênese imperfeita, fez-se uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, buscando artigos nas bases de dados SciELO e Pubmed por meio 

do termo ?amelogenesis imperfecta?. Foram critérios de inclusão de artigos: publicação entre 

2014 e 2017, idiomas inglês e português e disponibilidade do texto completo. Para o 

estabelecimento do diagnóstico da doença são necessários exames radiográficos intra-orais e 

extra-orais, pesquisa de casos na família e análise clínica. Os principais tipos de amelogênese 

imperfeita são: (1) hipoplásica, por defeitos na formação da matriz do esmalte, o qual se 

apresenta fino e com a presença de sulcos e fossas; (2) hipocalcificada, por defeitos na 

mineralização do esmalte, tornando-o áspero, descolorido e menos consistente; (3) 

hipomaturada, por uma maturação deficiente no esmalte, o qual apresenta dureza e espessuras 

normais, porém com aspecto amarelo-amarronzado. A reabilitação de pacientes com 

amelogênese imperfeita geralmente consiste em colocação de próteses fixas parciais ou 

unitárias, coroas de cerâmica ou metalocerâmicas e restaurações de resina composta direta e 

indireta. Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que o cirurgião-dentista necessita de um 

sólido conhecimento prévio para o melhor diagnóstico e tratamento dessa patologia de modo a 

contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

Descritores: amelogênese,amelogênese imperfeita,aspectos clínicos 
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TRATAMENTO CONSERVADOR DE AMELOBLASTOMA EM PACIENTE 

PEDIATRICO: RELATO DE CASO 

Lucas Vaz de Oliveira , Júlio Cesar de Paulo Cravinhos 

 

Ameloblastoma é uma neoplasia odontogênica benigna, com crescimento lento, que acomete 

principalmente a região da mandíbula, geralmente é assintomática e quando há presença de 

sinais o paciente pode se queixar de tumefação indolor, parestesia e má oclusão. O tratamento 

que apresenta menores chances de recidiva é a ressecção, entretanto sua aplicabilidade em 

pacientes pediátricos é questionável por submeter um paciente de pouca idade a uma cirurgia 

radical e extensa, além de que esses pacientes possuem um crescimento continuo da face, 

osso com fisiologia mais esponjosa, dentes não erupcionados. O objetivo deste trabalho foi 

relatar o caso de uma paciente de 12 anos que foi encaminhada para a clinica de odontologia 

da UFPI, sob queixa principal de uma tumefação na região de ramo direito da mandíbula, em 

exame radiográfico foi encontrada uma lesão radiolúcida, realizada a biopsia o teste 

histopatológico identificou a lesão como Ameloblastoma, por se tratar de uma paciente jovem 

está sendo feito um tratamento conservador em que a lesão foi aberta e mantida assim com o 

auxilio de um dreno na tentativa que ela regrida para posteriormente realizar uma enucleação, o 

caso continua em andamento, clinicamente a paciente apresenta redução da tumefação. 

Descritores: Ameloblastoma, tratamento conservador, descompressão 
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PATOGÊNESE DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE E SEU 

ENVOLVIMENTO NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

ARTUR DE SOUSA LIMA, ANGELA MARIA LOPES DUARTE, MARIA CÂNDIDA DE 

ALMEIDA LOPES 

 

A espondilite anquilosante (EA), doença de Bechterew ou de Marie-Strumpell é uma 

enfermidade inflamatória crônica, que afeta predominantemente o esqueleto axial, embora o 

envolvimento da articulação periférica possa ser uma característica significativa. A ATM é a 

articulação mais importante para a mastigação e seu envolvimento com qualquer doença, 

provoca aumento da morbidade. O acometimento da articulação temporomandibular em 

pacientes com diagnóstico de espondilite anquilosante fica evidente quando da limitação e dor 

ao movimento mandibular. A atividade imunológica é sugerida pela presença de antígeno 

leucocitário humano (HLA-B27) em mais de 90% dos pacientes com espondilite anquilosante. O 

objetivo desse trabalho é descrever a EA e sua patogênese no envolvimento da ATM. Os 

artigos foram buscados na base de dados PUBMED, disponível em 

<www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>, sendo selecionados apenas artigos completos, publicados 

nos últimos 5 anos e relacionados ao tema. A frequência do envolvimento da articulação 

temporomandibular em pacientes com EA varia de 4% a 35%. A promoção masculino/feminino 

varia de 2,4:1 para 18:1. É mais comum em homens e produz rigidez generalizada nas 

articulações sinoviais. No início os sintomas são geralmente unilaterais e intermitentes. 

Conforme a doença avança, estes são mais severos e constantes. A maior parte dos pacientes 

que possuem longa data com a doença, apresentam anormalidades nas tomografias. As 

características mais comuns são estreitamento do espaço articular, erosões, mobilidade 

reduzida, formação de osteófilos, esclerose excessiva e erosão extensiva. A Patogênese do 

envolvimento da ATM ainda não está clara. No entanto, existem dois mecanismos potenciais: 

Primeiro, devido à destruição da inserção capsular ou do disco, resultando em distúrbios 

internos e consequentemente em doenças articulares degenerativas. Segundo, pode haver uma 

sinovite primária com quebra direta das superfícies articulares. O tratamento conservador deve 

ser sempre empregado quando as condições do paciente permitirem. A terapia envolve 

fármacos (AINS), fisioterapia, terapia com talas e uso de biofeedback, restauração e 

reabilitação protética. Em casos mais  graves da EA associada à ATM, quando ocorre fusão 

óssea do côndilo mandibular e fossa articular, a terapia cirúrgica é recomendada através da 

condilectomia e reconstrução condiliana. 

Descritores: Espondilite anquilosante, Articulação temporomandibular, Etiologia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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TRATAMENTO DE HEMANGIOMA: RELATO DE CASO 

BRUNNA DA SILVA FIRMINO, Kim Rafael Veloso da SILVA, Matheus Santos CARVALHO, 

Eliene dos Santos MAURIZ, Darklilson PEREIRA-SANTOS 

 

NTRODUÇÃO: Resultado de uma proliferação anormal de vasos sanguíneos, o hemangioma 

se caracteriza por ser uma neoplasia benigna vascular que frequentemente acomete a área de 

cabeça e pescoço, podendo atingir língua, lábios, mucosa jugal e palato. Clinicamente 

apresenta-se em forma de lesões nodulares ou lisas, de coloração avermelhada a arroxeada e 

de tamanho variado, tendo o gênero feminino como o mais afetado pela neoplasia. 

Normalmente, o hemangioma é assintomático e possui um bom prognóstico. No entanto, em 

alguns casos de crescimento exacerbado pode haver dor, ulceração, sangramento, infecção 

secundária e deformação. O plano de tratamento para esse tipo de lesão deve considerar 

alguns aspectos como tamanho, localização, tempo da lesão, idade do paciente e viabilidade da 

técnica a ser utilizada. A escleroterapia é uma técnica efetiva, não invasiva e conservadora para 

o tratamento de lesões vasculares benignas, que utiliza o oleato de etanolamina, um derivado 

do ácido oleico com propriedades hemostáticas. OBJETIVO: O presente trabalho tem como 

objetivo relatar um caso de tratamento de hemangioma. RELATO DE CASO: Paciente do 

gênero feminino,31 anos e leucoderma compareceu a consulta com queixa de ?lesão roxa que 

apareceu há 06 meses? e sem quadro álgico. Ao exame clínico notou-se lesão nodular 

arroxeada na lateral esquerda da língua, na qual foi realizada teste de vitopressão. O teste 

respondeu de modo positivo, confirmando o diagnóstico de hemangioma. Logo, se iniciou o 

tratamento com aplicação de 1 ml de Ethamolin® a cada sessão. Paciente apresenta boa 

evolução ao  longo do tratamento. CONCLUSÃO: O hemangioma se trata de uma neoplasia 

vascular benigna, que tem seu diagnóstico embasado no exame clínico e testes semiotécnicos. 

Portanto, é importante que o cirurgião dentista esteja preparado para diagnosticar e escolher o 

tratamento ideal, viabilizando assim a saúde do paciente. 

Descritores: hemangioma, escleroterapia, neoplasia 
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O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE 

MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Rebeca Maria Vieira Pereira , Humbelina Alves da Silva, Eliene dos Santos Mauriz, Maria 

Karen Vasconcelos Fontenele , Paulo Henrique Viana Pinto 

 

Introdução: A Portaria 204/2016 do Ministério da Saúde coloca ?Violência doméstica, sexual e 

outras violências? na relação dos agravos que tem obrigatoriedade de notificação pelos 

profissionais da saúde. Devido à área de atuação, proximidade com o paciente e tempo 

relativamente longo de acompanhamento, o Cirurgião-Dentista (CD) encontra-se em posição 

privilegiada que possibilita identificar lesões corpóreas ou outros indicadores que podem ser 

associados a condições de maus-tratos. Objetivo: Revisar a literatura sobre a importância do 

CD no diagnóstico de maus-tratos contra crianças e adolescentes, além de ressaltar os 

aspectos éticos e legais de sua conduta no processo de notificação compulsória e denúncia. 

Metodologia: Utilizando os descritores ?Odontologia Legal?, 

?Responsabilidade Legal? e ?Violência Doméstica?, realizou-se uma pesquisa de artigos 

científicos nas bases de dados BBO, LILACS e SciELO. Foram selecionados artigos que 

abordassem o tema de maus-tratos contra crianças e adolescentes, nos idiomas português, 

inglês ou espanhol, e que tenham sido publicados entre os anos de 2010 e 2017. Foram 

excluídos artigos referentes ao papel de outros profissionais de saúde sobre o tema em 

questão, bem como aqueles que abordassem a violência contra mulheres, idosos ou pacientes 

com necessidades especiais. Revisão de Literatura: O Cirurgião-Dentista, enquanto profissional 

de saúde, tem a obrigação ética e legal de realizar a notificação de maus-tratos contra crianças 

e adolescentes. A presença de sinais, sintomas ou mudanças de comportamento, sejam eles 

decorrentes de violência física, sexual, psicológica e negligência ou privação, são considerados 

indicadores dos maus-tratos, e necessitam de atenção direcionada por parte do profissional. 

Porém, a notificação compulsória deve ser realizada quando há possibilidade de se comprovar 

que os referidos indicadores não tenham sido causados por atividades corriqueiras. Contudo, 

os casos em que se tenha suspeita ou confirmação devem ser encaminhados ao Conselho 

Tutelar da região ou Juizado de Menores. Além disso, a depender da necessidade, Órgãos 

policiais especializados ou localizados mais próximos da Unidade de Saúde devem ser 

comunicados. Considerações Finais: O Cirurgião-Dentista deve manter-se apto a reconhecer os 

indicadores de maus-tratos contra crianças e adolescentes, e estar familiarizado com o 

processo de notificação compulsória e denúncia perante os casos suspeitos ou confirmados. 

Descritores: Odontologia Legal, Responsabilidade Legal, Violência doméstica 
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TECNOLOGIA EM NIQUEL TITÂNIO PARA PREPAROS ENDODÔNTICOS EM 

3D: XP-ENDO SHAPER E XP-ENDO FINISHER 

ANDERSON NIXON DA SILVA AMORIM, João Pedro Pio RODRIGUES, Bruna da Costa 

ALMEIDA, Ananda Priscila de Sena SANTOS, Josete Veras Viana PORTELA 

 

A endodontia vem sofrendo avanços tecnológicos que tem possibilitado ao clínico a realização 

de casos complexos, favorecendo o alcance dos objetivos biológicos na terapia endodôntica. 

Atualmente, o destaque tem sido dado a tratamentos menos invasivos e a uma melhor 

compreensão da necessidade de realizar a limpeza do canal radicular usando a tecnologia?de 

imagens 3D, em vez das radiografias periapicais 2D convencionais, que apresentam limitações. 

Ainda assim, o tratamento muitas vezes não obtém bons resultados, seja por problemas 

comuns como o transporte do canal, instrumentação excessiva, extrusão ou compactação de 

detritos, microfissuras ou remoção exagerada de dentina. OBJETIVO: o objetivo desse trabalho 

foi realizar uma revisão sistematizada sobre o uso dos instrumentos XP-endo Shaper e XP-

endo Finisher para preparos endodôntico  em 3D. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão 

sistematizada da literatura, no período de outubro de 2017, nas bases Scielo e Pubmed, 

segundo os descritores: endodontia, preparos minimamente invasivos e instrumentos XP, assim 

como seus respectivos na língua inglesa, sendo pesquisados individualmente e combinados. 

Foram selecionados trabalhos completos disponíveis na íntegra, publicados nos últimos cinco 

anos, estudos clínicos randomizados. Foram excluídos trabalhos que não abordassem o tema 

descrito, publicados fora do período estabelecido e revisões de literatura. RESULTADOS: 

Foram encontradas 36001 produções cientificas sendo 99,03% (n=35653) referentes ao 

descritor Endodontia; 0,45% (n=164) ao descritor Instrumentos XP e 0,52% (n=184)

 relacionados 

com Preparo Minimamente Invasivo. Após a combinação destes descritores, foram encontrados 

30 artigos. Destes, apenas 05 (cinco) seguiram os critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos e serviram de base para este trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-se 

que o uso de instrumentos rotatórios em níquel-titânio de menor diâmetro, mais flexíveis e 

menos agressivos tornou- se uma necessidade, por facilitar os procedimentos e reduzir o tempo 

de tratamento, sempre preservando a estrutura radicular. A redução da quantidade de 

instrumentos utilizados em cada sequência também tem sido um fator de importância na 

obtenção desses resultados. 

Descritores: Endodontia, Preparos Minimamente Invasivos, Instrumentos XP 
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OCORRÊNCIA DE SÍFILIS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

Vitória Barros de Jesus, Sérgio Lobão Veras Barros, Natiele Sousa Ribeiro de Carvalho, 

Simone Souza Lobão Veras Barros 

 

Introdução: Sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais antigas e conhecidas, 

provocada pela espiroqueta Treponema pallidum. Os estudantes universitários são 

considerados como um grupo etário de alto risco quanto à contração de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). Estudos mostraram que apesar desse grupo aparentar saber como se 

proteger das DST, poucos indivíduos relatam práticas sexuais seguras. As DST são um grande 

problema de saúde pública, contudo, ainda há poucas pesquisas quanto aos dados de 

prevalência dessas afecções em jovens estudantes de universidades. A sífilis era inicialmente 

encontrada em regiões metropolitanas com maior prevalência em grupos de homossexuais, 

usuários de drogas e indivíduos com múltiplos parceiros. No entanto com a endemia dessa 

doença, a mesma tem aumentado em áreas rurais e não metropolitanas, dentre grupos de 

jovens e recentemente diagnosticados com HIV. Objetivo: Realizar uma revisão sistematizada 

de modo a compreender a prevalência de sífilis em estudantes universitários. Metodologia: 

Foram pesquisados artigos na base de dados PUBMED, publicados nos últimos 10 anos tendo 

como descritores: ?syphilis?, ?students?, 

?prevalence?. Resultados: Foram encontrados 31 artigos, dos quais 10 foram incluídos no 

presente trabalho. Conclusão: A prevalência de Sífilis foi maior em jovens homossexuais, 

havendo significativa associação com o HIV. Os estudantes apresentaram um baixo nível de 

conhecimento à respeito da transmissão da Sífilis, o que indica a necessidade de ampliação na 

divulgação de informações quanto aos devidos cuidados a serem tomados com esse tipo de 

doença. 

Descritores: Syphilis, Students, Prevalence 
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Alterações no periodonto das mulheres durante e após o período da 

Menopausa 

Ana Beatriz dos Santos Conceição, Marcus Vinícius OLIVEIRA, Ylmara Stefane Santana 

SILVA, Lara Carvalho COSTA, Elonice Melo de Sousa GONÇALVES2 

 

Uma das mais importantes características da menopausa é a significante diminuição e 

produção dos hormônios ovarianos, principalmente o estrógeno. Além disso ocorre também um 

decréscimo na absorção de cálcio da dieta e um aumento dos níveis de cálcio na urina.A 

osteoporose, por sua vez, se caracteriza pela redução da massa óssea e pela deterioração da 

microarquitetura tanto do osso cortical como trabecular, resultante de desequilíbrio entre a 

reabsorção e a aposição óssea.A perda óssea é um fator de risco comum à doença periodontal 

e tanto a doença periodontal como a osteoporose começam a mostrar seus efeitos após os 35 

anos de idade. Por isso tem sido sugerido que fatores sistêmicos responsáveis pela 

osteoporose podem interagir com fatores locais(doença periodontal) aumentando o padrão de 

perda óssea alveolar. Um fator que tem sido relacionadocom esta interação é o efeito da 

alteração dos níveis de estrógeno relacionado com o aumento da reabsorção óssea alveolar.O 

objetivo desse trabalho foi revisar na literatura as diferentes alterações do periodonto das 

mulheres no período da menopausa e verificar se existe uma correlação entre as duas 

situações. Os critérios de seleção de trabalho foram os artigos publicados entre os anos de 

2007 e 2015, nas plataformas Scielo e Pubmed/Medline utilizando os descritores: Periodontium, 

Menopause,woman. Dos 61 artigos encontrados, 7 foram selecionados, cujos principais 

resultados relatados foram altos índices de gengivite e periodontite correlacionados à perda 

óssea, porém os estudos não confirmam que a doença periodontal encontrada na Menopausa 

está relacionada a osteoporose que atinge o osso alveolar de suporte. Portanto,verifica-se que 

as alterações endócrinas exercem uma forte influência nos tecidos periodontais, porém 

percebe-se que este fator isolado não é suficiente para ocasionar uma alteração periodontal. 

Outro ponto relevante foi a não confirmação da relação de alterações no periodonto com a 

perda de massa óssea. 

 
 

Descritores: Periodontium, Menopause,Woman 
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ATUALIZAÇÃO SOBRE AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE O CISTO DO 

CANAL INCISIVO 

Joanny Cristinny Batista e Silva, Bruna Gisele Raulino Rufino, Mykaelle Fernandes Cabral, 

Andrea Márcia Marcaccini, Luana Kelle Batista Moura 

 

INTRODUÇÃO: O cisto do ducto nasopalatino ou cisto do canal incisivo, é um cisto não 

odontogênico mais comum na maxila, é uma lesão benigna que ocorre em 1% da população, 

com maior incidência entre a quarta e sexta década de vida. OBJETIVO: Este estudo teve como 

objetivo realizar uma revisão da literatura integrativa acerca da atualização sobre as evidências 

científicas sobre o cisto do canal incisivo. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão de 

literatura do tipo integrativa, no qual os trabalhos, publicados no período de 2013 a 2017, foram 

analisados, na base de dados PUBMED. Foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: artigos na íntegra, de cunho internacional que tenham sido publicados nos últimos 5 

anos; e os critérios de exclusão: artigos apresentando revisão de literatura, publicados a mais 

de 5 anos. RESULTADOS: Foram obtidos 4 artigos de relevância sobre o tema e analisados da 

seguinte forma: Categoria 1 - Aspectos clínicos. Ocorre com maior frequência em pessoas entre 

a quarta e sexta década de vida, paciente costuma apresentar dor e tumefação na região do 

palato. Lesão radiolúcida na linha média da maxila visível por radiografia. Categoria 2 - Metódos 

de Diagnóstico. Realizado por meio de radiografias, a tomografia computadorizada é a mais 

utilizada. Categoria 3 - Tratamento. É realizado por enucleação cirúrgica da lesão cística, e em 

alguns casos seguida da colocação de gel de fibrina (PRF) rico em plaquetas na cavidade 

cística. A marsupialização para a cavidade nasal é outra opção de tratamento. CONCLUSÃO: 

Concluiu-se que com a realização de radiografias, o diagnóstico é preciso, e o tratamento por 

meio cirúrgico é eficaz, devido a benignidade da lesão. O prognóstico é favorável. 

Descritores: Cyst incisive; Tumor; Dentistry. 
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Remoção das Bolas de Bichat: Bichectomia. Relato de dois casos clínicos 

Apolo Victor Torres Silva , Maria de Loudes Soares de SOUZA NETA, Cleiton Ribeiro Silva 

SOUSA, Lancaster Barbosa GONÇALVES JÚNIOR, Julio Cesar de Paulo CRAVINHOS 

 

INTRODUÇÃO: A cirurgia de bichectomia trata-se da remoção parcial das bolsas adiposas da 

bochecha, descritas por Marie François Xavier Bichat como uma massa de gordura 

encapsulada, localizada externamente ao músculo bucinador, na região da bochecha. Trata-se 

de um procedimento cirúrgico simples e seguro, com fins estéticos, mas também funcionais, 

indicado para pacientes que apresentem rosto largo e arredondado, mas principalmente em 

casos de mordida recorrente na mucosa jugal, o chamado morsicatio buccarum. OBJETIVO: O 

trabalho tem como objetivo apresentar dois casos de bichectomia, bem como discutir os 

resultados e confrontar com o que já temos disponível na literatura científica. RELATO DE 

CASO: As duas cirurgias foram realizadas em uma Escola de Pós Graduação na cidade de 

Teresina, Piauí. As cirurgias foram realizadas sobre anestesia local, onde foram extraídas 4,1g 

de cada lado em um paciente, e 5,2g de cada lado no outro. Em ambos os casos foi realizado 

fisioterapia pós-operatória, com posterior curativo compressivo e mais duas sessões de 

fisioterapia. CONCLUSÃO: Pudemos observar que a cirurgia promoveu uma redução no 

contorno das bochechas, atribuindo diminuição dos casos de mordidas recorrentes, bem como 

melhoria na harmonia facial. Sendo assim, a bichectomia apresentou-se como uma opção 

viável, com poucas complicações e baixa morbidade, para os pacientes em questão, que 

visavam reduzir o volume das bochechas para fins estético-funcionais. 

Descritores: Bichectomia, Bola de Bichat, Morsicatio buccarum 
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 

Anna Larisse Soares Sousa, Gabriela Aguiar LAGES, Kelsiny de Brito CAVALCANTE, Ellem 

Kerolayne de Freitas MELO, Eliana Campelo LAGO 

 

As pesquisas mostram que a intervenção periodontal melhora a condição sistêmica de 

pacientes críticos internados em Unidades de Terapia Intensiva. Estes, por estarem muitas 

vezes intubados e em coma, acumulam secreções na cavidade oral e na língua que, 

associados à condição clínica de imunodepressão estão mais propícios a determinadas 

complicações tais como: pneumonias por aspirações ou infecções bacterianas ou fúngicas. 

Além disso, a cavidade oral , de uma forma geral, pode apresentar problemas dentários e/ou 

infecções anteriores à internação, que propiciam uma piora do quadro. O objetivo deste 

trabalho foi analisar as publicações existentes na área de Odontologia que abordem 

atendimento odontológico em pacientes internados em UTI. Trata-se de uma revisão de 

literatura em bancos de dados SCIELO, PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO, de artigos 

científicos sobre o tema, no recorte temporal de 2002 á 2017, tendo critérios e inclusão artigos 

com associação odontológica e unidade de terapia intensiva, em português, utilizando os 

seguintes descritores: odontologia, assistência odontológica integral e unidades de terapia 

intensiva. Foram encontrados 128 artigos com escolha de 10 artigos que obedeciam aos 

critérios de inclusão. Pesquisam apontam que é comum encontrar pacientes com condições 

orais precárias pré-existentes como cárie, doença periodontal e ausência de elementos 

dentários. A avaliação de dados orais coletados em inspeções pré-cirúrgicas de pacientes 

internados constatou que 13% dos pacientes tinha os dentes cariados, 21% apresentava 

abcessos, 21% doenças gengivais e 46% presença de próteses e ferimentos. Após a 

internação observou-se que outras condições se desenvolvem como, por exemplo, halitose, 

úlceras traumáticas, saburra lingual, candidíase, xerostomia e ressecamento labial. Conclui-se 

que pacientes de UTI, devido a higiene oral deficiente, perdas dente várias e presenças de 

lesões cariosas e/ou próteses, ficam mais vulneráveis a ocorrência de infecções. Logo, a 

presença do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar é fundamental pois, através da sua 

atuação, ocorrerá uma adequação de meio bucal, com diminuição de atividade biológica, uma 

vez que este é o profissional competente para tal assistência. 

 
 

Descritores: Odontologia, assistência odontológica integral, unidades de terapia intensiva 
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A IMPORTÂNCIA DAS PESQUISAS EM CÉLULAS-TRONCO PARA A 

ODONTOLOGIA. 

Anna Larisse Soares Sousa, Gabriela Aguiar LAGES, Kelsiny de Brito CAVALCANTE, Daniela 

Caroline Barbosa da SILVA, Eliana Campelo LAGO 

 

A pesquisa com células-tronco vem ganhando grande notoriedade na comunidade cientifica por 

estas terem a capacidade de se diferenciar e multiplicar originando novas células com 

características específicas, podendo ser empregadas no tratamento de diversas doenças. Muito 

já foi descoberto através de pesquisas como, por exemplo, a existência destas células 

progenitoras na polpa dentária tanto adulta como decídua e no ligamento periodontal e sua 

eficiência na formação de tecidos dentais respectivamente (dentina e cemento). O estudo em 

questão tem como objetivo elucidar a importância da contribuição dos estudos de células-tronco 

na odontologia destacando suas vantagens e principais dificuldades para a aplicabilidade 

clínica. Foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos científicos nos bancos de dados 

pubmed, scielo e Bireme do período de 2007 a 2017 usando os descritores células-tronco 

(Steam Cells), Engenharia Celular (Cell Engineering), Polpa Dentária (Dental Pulp) e Pesquisa 

em Odontologia (Dental Research). Foram encontrados apenas 12 artigos que se encaixaram 

nos critérios de inclusão. Segundo pesquisas a terapia celular utilizando, células-tronco 

progenitoras pulpar, poderia melhoras o capeamento pulpar convencional com hidróxido de 

cálcio tornando-se um método alternativo de capeamento pulpar. Já em estudos na área da 

periodontia, constatou-se que as células do ligamento periodontal possuem propriedades 

semelhantes ás células-tronco, como autorenovação e multipotencialidade, portanto, podem ser 

usadas para procedimentos regenerativos periodontais. Assume-se agora a possibilidade de, 

em um futuro próximo, substituir um dente perdido por um órgão biológico, capaz de 

representa-lo em todos os aspectos. Tudo isso graças aos avanços em pesquisas na área.É 

inegável que as pesquisas na área de terapia celular e bioengenharia trarão uma grande 

contribuição para a o atendimento clinico reabilitador odontológico, porém, para que isso 

aconteça é preciso que haja um constante investimento em pesquisas tanto em recursos 

humanos quanto em recursos tecnológicos e científicos pois ainda há muito a se desenvolver 

até que se chegue aos testes e in vivo. Espera-se que estas células possam ser utilizadas em 

diversas especialidades da odontologia como periodontia, dentística, prótese, endodontia, 

odontopediatria dentre outras para uma reabilitação prática efetiva e acessível a população. 

Descritores: Células-Tronco, Engenharia Celular, Polpa Dentária 
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INCORPORAÇÃO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS EM RESINA ACRÍLICA 

DE BASE PROTÉTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Joyce Ibiapina Gentil da Farias, Maria Tayara Marques de Freitas, Iana Sá de Oliveira, Karina 

Mattes de Freitas Pontes 

 

A facilidade de adesão microbiana em superfícies poliméricas, como bases de próteses 

confeccionadas em resina acrílica, contribui para o desenvolvimento de doenças bucais, como 

a estomatite protética. Apesar do uso de drogas antifúngicas no tratamento das infecções, 

comumente é observado a reinfecção e a resistência microbiana, considerando os biofilmes de 

Candida albicans. Diante disso, substâncias antifúngicas ou anti-sépticas estão sendo 

incorporadas nas resinas acrílicas de base da prótese para favorecer a saúde bucal do paciente 

edentado, tornando-o menos suscetível à formação de biofilmes. O presente trabalho tem como 

objetivo discutir os principais agentes antimicrobianos incorporados nas resinas acrílicas de 

base protéticas. Para isso, revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Bireme foi 

realizada. A busca foi verificada na língua inglesa, período de 2007 a 2017, através dos 

descritores: ?Acrylic resin?, ?antimicrobial agents? e 

?denture complete? , obtendo-se 08 artigos de relevância ao tema. A incorporação de poli(2 

tert-butilaminoetil) metacrilato (PTBAEMA) em resinas acrílicas de base de prótese 

desempenhou atividade bactericida contra S. aureus e S. mutans, mas há divergências sobre a 

sua atividade antimicrobiana em relação a C. albicans. Agentes antimicrobianos como as 

nanopartículas de prata (AgNPs) também não tiveram efeito significativo contra a 

C. albicans após terem sido incorporadas à resina acrílica. Já a incorporação de clorexidina 

mostrou-se eficaz frente à C. albicans. Apesar da atividade antimicrobiana, a associação de 

todas essas substâncias antissépticas resultou em alterações das propriedades físicas do 

polímero, como a diminuição da resistência à flexão. 

Descritores: Resinas acrílicas; Agentes antimicrobianos; Prótese total 
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Pinos de fibra de vidro e os fatores que influenciam sua retenção: revisão 

sistemática de literatura 

Joyce Ibiapina Gentil da Farias, Maria Tayara Marques de Freitas, Iana Sá de Oliveira, Denise 

Sá Maia Casseli 

 

Após grandes perdas de estrutura dental coronária pode ser necessário o uso de pinos 

intrarradiculares para reter o material restaurador. Os núcleos metálicos fundidos foram por 

muito tempo, os mais utilizados. Contudo, com o aparecimento dos pinos de fibra (PF), em 

especial os de vidro, o uso de retentores metálicos vem diminuindo. Faz importante observar 

que cada retentor tem suas vantagens e suas indicações específicas. Os PF de vidro 

apresentam baixo custo, fácil manuseio e boas propriedades mecânicas. Porém, também 

apresentam limitações, como falha na adaptação ao diâmetro do canal, que pode prejudicar a 

retenção do mesmo à dentina radicular e ao cimento utilizado. Este estudo tem como objetivo 

identificar fatores que podem alterar a retenção dos PF à dentina intrarradicular com base em 

estudos realizados in vitro. Utilizou-se na base de dados PUBMED os descritores ?resin 

cements?, ?post and core technique?, ?dental pins?, 

?adhesive? e ?cementation?, no período de 2012 à 2017, obtendo-se 10 artigos de relevância 

ao tema. Os achados mostram que vários fatores podem interferir na retenção e na resistência 

de união dos PF à dentina radicular dentre eles, o revestimento do PF com resina composta. 

Além disso, alguns autores avaliaram pré-tratamentos da dentina radicular, com EDTA, silano, 

ácido fosfórico, desproteinização com NaCl e observaram alteração na adesão do PF à dentina 

radicular. Características do cimento utilizado, o momento do corte do PF e a translucidez do 

agente cimentante também podem interferir na retenção do PF dentro do canal radicular. De 

acordo com os estudos encontrados, observou-se que vários fatores podem alterar a retenção 

dos PF ao canal radicular, portanto, é importante que o clínico tenha conhecimento desses 

fatores para optar pelo melhor material e melhor técnica em cada caso clínico. 

Descritores: Cimentos de resina, Pinos dentários, adesivos, cimentação 
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EFETIVIDADE E SEGURANÇA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS 

NÃO-ESTEROIDAIS DOADORES DE ÓXIDO NÍTRICO NA MODULAÇÃO DO 

PROCESSO INFLAMATÓRIO 

Vinícius da Silva Caetano , Í´talo José Zacarias Portela, Guilherme Henrique Alves da 

Fonseca, Lara Nascimento Fonteles , Ana de Lourdes Sá de Lira 

 

Introdução: Os fármacos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) são bastante prescritos, no 

entanto seus efeitos adversos gastrointestinais exigem o seu uso reduzido. Os AINES doadores 

de óxido nítrico (NO-AINES), constituem uma nova classe de fármacos em crescimento, são 

aines convencionais ligados ao óxido nítrico (NO), exercendo efeitos biológicos locais, 

impulsionando os efeitos farmacológicos dessas drogas. Objetivo: Comparar a eficácia anti-

inflamatória e a segurança de NO-AINES aos AINES tradicionais na modulação do processo 

inflamatório. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica no banco de dados Pubmed 

e Scielo, usando-se concomitantemente os termos 

?AINES doadores de NO, inflamação, efeitos adversos? publicados nos idiomas português e 

em inglês, nos últimos 10 anos. Foram encontrados 26 artigos, selecionados por resumo, após 

descarte dos artigos duplicados e dos demais que não estavam de acordo com os critérios de 

inclusão. Doze foram selecionados para leitura completa, desde que fossem estudos clínicos e 

pré-clínicos e, que mostrassem modelos inflamatórios para fins comparativos entre os 

fármacos. Resultados: Observou-se que o uso de NO-AINES  reduziu a dose eficaz quando 

comparados aos AINES, sem alterações na eficiência máxima. Não houve diferença significante 

na redução dos parâmetros inflamatórios avaliados. Mas, a avaliação dos efeitos 

sistemicamente mostrou que NO-AINES apresentaram menor quantidade de danos gástricos, 

hepáticos e renais. Conclusão: Mesmo não apresentando efeito anti-inflamatório superior, os 

NO-AINES se mostraram mais toleráveis por reduzir os efeitos adversos, fato que os favorece 

para se tornar uma nova perspectiva na modulação do processo inflamatório. 

Descritores: Anti-Inflamatórios, efeitos adversos, inflamação 
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EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE O CONTROLE DA 

HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA COM AGENTES 

DESSENSIBILIZANTES DE USO NÃO-PROFISSIONAL 

Mykaelle Fernandes Cabral , Anna Beatriz Rodrigues e SILVA, Raquel Pinheiro MOURA, 

Ana Alice Borges LAGES, Luana Kelle Batista MOURA 

 
INTRODUÇÃO: A sensibilidade dentinária é caracterizada como uma patologia de amplo 

aspecto, ocorre de forma multifatorial que consequentemente aumenta a passagem de fluidos 

nos túbulos dentinários causando a dor. Para reverter tal circunstância, a odontologia clinica faz 

uso de agentes dessensibilizantes de uso não profissional e profissional que apresentam 

finalidade a obstrução dos túbulos dentinários ou a despolarização das fibras nervosas da 

polpa. OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura com a 

finalidade de mapeamento do contexto atual e suas implicações clinica e tecnológicas no uso 

de agentes dessensibilizantes de uso não profissional e uso profissional no panorama mundial. 

METODOLOGIA: Foi realizada consulta na base de dados SciELO e PubMed, usando como 

descritores "desensitizing dentin","dental sensitivity" e"desensitizing agentes". Foram 

selecionados textos completos, sendo artigos em inglês do período de 2012 a 2017. 

RESULTADOS: Foram encontrados 6 artigos de relevância sobre o tema, no qual foram 

testados como materiais de uso não profissional: NOVAMIN, ProArgin, silano, nitrato de 

potássio, fluoreto de sódio, própolis, verniz de flúor, óxido de zinco, carbonato de cálcio, 

glicerina. CONCLUSÃO: Conclui-se que os agentes não profissionais mostraram significância 

na obliteração dos túbulos dentinários, diminuindo ou cessando a hipersensibilidade dentinária. 

Descritores: Palavras-chave: "Desensitizing dentin", "Dental sensitivity", "Desensitizing agents". 
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REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA: RELATO DE CASO. 

Matheus Santos Carvalho, Jean de Pinho MENDES, Brunna da Silva FIRMINO, Brenda 

Castro Rodrigues FERRAZ, Darklilson Pereira SANTOS 

 

INTRODUÇÃO: As consequências de uma exodontia incluem o início do processo de 

reabsorção alveolar que com o tempo pode chegar a causar atrofia óssea, reduzindo 

significativamente a possibilidade de inserção dos implantes sem enxertos ósseos. Com isso, 

constituiu-se um dos maiores desafios da implantodontia a necessidade da reabilitação de 

pacientes que apresentam reabsorção óssea alveolar severa, empregando-se implantes 

osseointegrados. O expressivo desenvolvimento de biomateriais para utilização em clínica 

odontológica na última déca¬da tem representado um poderoso instrumento terapêutico nas 

atividades cirúrgicas, especialmente nas correções desses defeitos ósseos. A regeneração 

guiada dos tecidos é uma conduta cirúrgica na qual se utiliza uma barreira artificial ? membrana 

não absorvível ? que evita a migração epitelial para garantir o sucesso da neoformação óssea. 

OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de uma paciente do gênero 

feminino, 38 anos, com queixa funcional, abordando o método, a técnica e os materiais 

empregados no caso aplicado à implantodontia. RELATO DE CASO: A técnica de regeneração 

óssea guiada empregada apresentou desempenho satisfatório. CONCLUSÃO: Entretanto, 

fazem-se necessários mais estudos controlados e com maior período de acompanhamento 

para análises de previsibilidade. 

Descritores: odontologia, saúde, regeneração 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 104 

CIRURGIA DE HEMIMANDIBULECTOMIA PARA REMOÇÂO DE 

AMELOBLASTOMA MULTICÍSTICO: RELATO DE CASO. 

Matheus Santos Carvalho, Alan Leandro Carvalho de FARIAS, Éwerton Daniel Rocha 

RODRIGUES, Thalita Medeiros MELO, Carlos Eduardo Mendonça BATISTA 

 

INTRODUÇÃO: O ameloblastoma é uma neoplasia odontogênica epitelial comum que acomete 

a mandíbula quatro vezes mais que a maxila, além de haver casos raros de ser encontrado no 

seio maxilar e na cavidade nasal. Cerca de 80% ocorrem na região posterior da mandíbula. 

Podem ser classificados como multicístico, unicístico ou periférico. Tem maior incidência na 

quarta e quinta década de vida, sendo rara sua ocorrência em crianças. Não há preferência por 

sexo ou raça. Por ser assintomático, geralmente é diagnosticado em estágio avançado, sendo 

comumente descoberto em exames rotineiros de imagem. Apesar de ser benigno, apresenta 

comportamento invasivo, altamente agressivo, com alto poder destrutivo local e alta taxa de 

recidiva. As técnicas cirúrgicas adotadas como tratamento podem ser classificadas desde 

conservadoras a radicais. OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico 

de uma paciente do gênero feminino, 20 anos de idade, que foi encaminhada ao serviço de 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Universitário do Piauí, queixando-se 

de aumento de volume intrabucal na região mandibular anterior esquerda, assintomática com 

aumento progressivo há cerca de dois anos. RELATO DO CASO: Após a realização do exame 

clínico, de imagem e histopatológico chegou-se ao diagnóstico de ameloblastoma multicístico. 

A paciente foi submetida a procedimento cirúrgico de hemimandibuletomia para remoção total 

da lesão e com margem de segurança sob anestesia geral apresentando um prognóstico 

favorável, sem sinais de recidiva e nem complicação. CONCLUSÃO: Esse tipo de patologia 

geralmente tem uma evolução rápida e exarcerbada, em que se deve haver uma conduta 

adequada do profissional da odontologia para o estabelecimento de um diagnóstico preciso e 

tratamento eficiente. 

Descritores: odontologia, ameloblastoma, saúde 
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Aspectos de interesse odontológico em pacientes com trissomia do 

cromossomo 21: revisão sistemática de literatura. 

Alícia Maria Estêves Costa, Suellem Maria Arrais de Oliveira, Matheus Oliveira de Sales, 

Flávia Ennes Dourado Ferro, Leonardo Borges Ferro 

 

Atualmente a odontologia vem se tornando mais abrangente e holística ao mesmo tempo em 

que se depara com as peculiaridades de grupos específicos, cujas necessidades e demandas 

são muito individualizadas, dentre estes grupos temos os pacientes com trissomia do 

cromossomo 21, que atualmente vêm tendo maior longevidade e com isso gerando maior 

demanda por atenção especializada dentro da odontologia. O presente trabalho objetiva fazer 

uma revisão da literatura sobre as especificidades destes pacientes dentro da área de atuação 

do cirurgião dentista. Material e Método: Foi utilizado o banco de dados do PUBMED através do 

programa EndNote X7.0.2, onde pesquisou-se os descritores ?Systematic review?, ?Syndrome 

Down? obtendo um total de 160 artigos dos quais  foram  selecionados  7  artigos  cujos  temas  

estavam  relacionados  a  odontologia; 

?Syndrome de Down?, ?macroglossia?, tendo sido encontrados 67 artigos dos quais foram 

selecionados 6 artigos de interesse odontológico e de revisão de literatura; ?Syndrome de 

Down? e ?dental agenesis?, onde foram encontrados 7 artigos; e ?Syndrome de Down?, 

?periodontal? e ?review? tendo um total de 33 artigos sendo selecionados os 12 artigos de 

2005 a 2017, totalizando 32 artigos sobre o assunto. Revisão da literatura ? Ficou claro a 

especificidade deste grupo quando Moreira (2016) e Deps (2015) discordam quanto à 

prevalência de cárie em pacientes desta síndrome, enquanto Deps demonstra uma menor 

prevalência Moreira sustenta que não há base para tal afirmação, porém não há aumento de 

incidência a despeito de uma deficiência na escovação ser esperada, outro fator importante é a 

desarmonia do crescimento dos ossos faciais que gera uma desproporção das estruturas moles 

como língua e tonsila lingual, contribuindo para o estabelecimento de uma oclusão não 

fisiológica, o que pode agravar possíveis problemas no periodonto Prosts (2017), Shukla 

(2014), ChiN (2014), a maior prevalência de doença periodontal nestes pacientes é vastamente 

descrita na literatura, Altintas (2017), Abandar (2014), Shore (2014), Andres (2014), uma forma 

agressiva de doença periodontal ocorre em pacientes afetados por trissomia do 21 que 

possuem deficiência de adesão de leucócitos (Abandar 2014), o uso de colutórios de forma 

contínua, de antibióticos durante o tratamento da doença periodontal vem sendo sugerido 

nestes casos, cujo componente sistêmico se associa a fatores bacterianos e ambientais 

gerando um quadro periodontal bastante complexo e de difícil manejo. 

Descritores: Síndrome de down, Periodontia, Odontologia 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 106 

ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA REGIÃO DE FURCA EM MOLARES: 

REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira, Mirelle de Sousa Soares, Ana Victória Lopes 

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

 

Introdução: Região de furca ou bifurcação radicular corresponde a área de 4 mm abaixo do 

início da raiz. O assoalho da câmara pulpar de molares decíduos apresenta canais acessórios e 

menor espessura dentinária quando comparada a molares permanentes que favorece a à 

comunicação pulpo-periodontal que é fator de risco para difusão de produtos tóxicos de 

degradação pulpar e possível disseminação de fármacos utilizados em terapias pulpares. O 

conhecimento da topografia da região de furca de molares decíduos, é importante devido à 

proximidade anatômica com o folículo do sucessor permanente em desenvolvimento. Objetivo: 

Apresentar revisão sistematizada da literatura sobre a morfologia da região de furca de molares 

decíduos. Metodologia: Foram pesquisados artigos publicados em língua inglesa na base de 

dados PUBMED/MEDLINE, utilizando os descritores ?pulp chambre and deciduous molar and 

morphology?, ?morphology and furcation and primary molars?, ?primary molars and dental pulp 

cavity and furcation?. Sendo selecionados artigos de 1993 a 2016. Resultados: Foram 

encontrados 162 artigos e selecionados 14. Considerações finais: A prevalência de canais 

acessórios na região de furca variou de 56,6% a 94%, com diâmetro de 10 a 360?m. 

Descritores: molar, dente decíduo, morfologia, furca 
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ALTERAÇÕES ORAIS EM PACIENTES INTERNADOS EM UTI: A 

RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. 

Michele Helen Silva de Oliveira, Marcela Maria Costa Borges, Thereza Cristina Farias Botelho 

Dantas., Maria Geiziane Ferreira de Sousa, Francisca Jamila Ricarte Alexandrino 

 

A internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pode provocar alterações orais 

associadas a doenças sistêmicas, má higiene, uso de medicamentos ou ventilação mecânica, 

favorecendo complicações e agravando o estado de saúde dos pacientes. O Projeto de Lei nº 

2776/2008 estabelece como obrigatória a presença do cirurgião-dentista nas equipes 

multiprofissionais das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), bem como em clínicas, hospitais 

públicos ou privados em que existam pacientes internados. A incorporação do cirurgião dentista 

à equipe hospitalar contribui para o bem-estar e dignidade do paciente, prevenindo infecções, 

diminuindo o tempo de internação e o uso de medicamentos. O objetivo do presente trabalho é 

apresentar as alterações orais encontradas em pacientes de UTI, enfatizando a relevância do 

cirurgião-dentista no trabalho multidisciplinar. Realizou-se uma revisão de literatura nos bancos 

de dados SciELO e PubMed, utilizando-se os descritores: Intensive Care Units, Dental Service, 

Hospital e Oral Manfestations. Encontrou-se 53 artigos, no período entre 2014 e 2017, 11 foram 

selecionados. Observou-se que é comum encontrar pacientes de UTI que apresentam cárie, 

doença periodontal, doenças gengivais, halitose, úlceras traumáticas, saburra lingual 

acentuada, candidíase, xerostomia e disfalgia, o que acarreta administração de nutrição 

parenteral. 

Essas alterações debilitam ainda mais a saúde e a qualidade de vida desses pacientes, além 

de contribuir para infecções no ambiente hospitalar principalmente as respiratórias, entre elas a 

pneumonia nosocomial, ou hospitalar, uma das principais infecções em pacientes de UTI 

favorecidas por microrganismos que proliferam na orofaringe. Sua ocorrência é preocupante, 

pois é bastante comum entre esse grupo de pacientes, provocando um número significativo de 

óbitos, prolongando a internação do paciente e exigindo mais medicamentos e cuidados. Dessa 

forma, a presença do cirurgião-dentista como parte integrante de uma equipe multidisciplinar 

faz-se necessária pois estabelece a detecção precoce e o controle de alterações bucais em 

pacientes hospitalizados, prevenindo complicações locais e sistêmicas. 

 
 

Descritores: Intensive Care Units, Dental Service, Hospital, Oral Manfestations. 
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APLICAÇÕES E PERSPECTIVAS DA UTILIZAÇÃO DE LASERS EM 

ODONTOLOGIA 

José Inácio Sousa Albuquerque, Maria Natally Belchior Fontenele, Thayna Lorenna Linard 

Castelo Branco Costa, Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Márcia Valéria Martins 

 

A odontologia está vivenciando um excitante momento de alta tecnologia onde o emprego de 

Lasers se mostra como uma ferramenta poderosa e de aplicabilidade em uma variedade de 

procedimentos odontológicos. Lasers podem ser utilizados para limpeza de cavidades e canais 

radiculares, remoção de cálculo dentário, tratamento peri-implantar, terapia periodontal, 

realização de incisões durante procedimentos envolvendo cirurgia de tecido gengival, 

selamento de fissuras de esmalte, diagnóstico de caries ocultas, tratamento de 

hipersensibilidade dentária e cura de materiais restauradores. O presente trabalho objetivou 

promover uma visão sobre a aplicabilidade e perspectivas da utilização de lasers em 

odontologia. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório nas 

bases SciELO, PubMed, EMBASE e BIREME, por artigos nacionais e internacionais publicados 

primariamente em português e inglês nos últimos 10 anos, utilizando como descritores: Lasers, 

odontologia, dentistry, laser em odontologia, e lasers in dentistry. De posse do material 

coletado, procedeu-se com a seleção, tradução, leitura, e análise dos mesmos. O futuro dos 

lasers em odontologia é promissor tendo em vista sua aplicabilidade em uma variedade de 

contextos clínicos. Entretanto, o auto custo dessa tecnologia está entre os principais fatores 

responsáveis por sua pequena utilização por parte dos profissionais de odontologia. 

Descritores: Lasers, Odontologia, Especialidades Odontológicas. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA EM PESCADORES DO 

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA- RELATO DE EXPERIÊNCIA 

HUMBELINA ALVES DA SILVA, Rebeca Maria Vieira Pereira , Illanna Íris de Carvalho Araújo, 

Eliene dos Santos Mauriz, Carlos Alberto Monteiro Falcão 

 

O câncer de boca acomete em maior número os homens acima dos 40 anos. Tabaco, etilismo e 

radiação solar configuram-se fatores de risco para esse tipo de patologia. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é relatar a experiência de acadêmicos em categoria trabalhadora 

vulnerável, dentro do projeto de extensão ?Prevenção do Câncer de Boca em Pescadores do 

Município de Parnaíba?. Durante o segundo ano de ação do projeto em parceria com o 

Sindicato dos Pescadores do município de Parnaíba , de 2016.2 a 2017.1, foram realizadas 

ações mensais por 20 alunos regularmente matriculados no curso de Odontologia da 

Universidade Estadual do Piauí. Dentre as atividades, esteve o acompanhamento de indivíduos 

com alteração tecidual identificada em triagem na primeira edição do projeto, esclarecimentos 

sobre o câncer de boca e saúde bucal, além de orientação da correta realização do autoexame 

com distribuição de material ilustrativo confeccionados pelos próprios discentes. Com o intuito 

de capacitar e atualizar acadêmicos da área da saúde, realizou-se o I Encontro Multidisciplinar 

de Prevenção do Câncer de Boca, com aulas ministradas por uma médica dermatologista, uma 

enfermeira oncologista e um cirurgião-dentista estomatologista e patologista oral. Nas ações 

finais desta edição, triou-se novamente com posterior atendimento executando procedimentos 

de exame clínico, exodontia, restaurações em resina composta e tratamento expectante, além 

de orientação sobre o autoexame Diante do exposto, pode-se concluir que os esforços 

praticados pelo projeto demonstra uma integração os estudantes de Odontologia à comunidade, 

buscando modificar realidades e melhorar a qualidade de vida dos assistidos, além de 

disseminar o conhecimento do autoexame e a importância da visita periódica ao dentista para 

assim favorecer o diagnóstico precoce do câncer de boca. 

Descritores: Neoplasia bucal, Projeto de Extensão, Odontologia 
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Análise do perfil dos acadêmicos de odontologia sobre conhecimento e 

adoção das normas de Biossegurança ? Revisão sistematizada 

Igor Vinicius Soares Costa, Jonas Sousa OLIVEIRA, Luiz Eduardo Gomes FERREIRA, 

Isnayra Kerolaynne Carneiro PACHECO, Ana Cristina Vasconcelos FIALHO 

 

Introdução: A prática odontológica confere aos seus profissionais riscos constantes devido a 

contato frequente com secreções sanguíneas e salivares potencialmente contaminadas por 

patógenos, associado aos riscos físicos, químicos, ergonômicos e acidentes. Dessa forma, é 

fundamental avaliar o grau de conhecimento e aplicação dos processos práticos relacionados à 

biossegurança no meio acadêmico para evitar e combater infecções cruzadas. Objetivo: 

Analisar, a partir de revisão sistematizada da literatura, o conhecimento e adoção das normas 

de biossegurança por discentes do curso de odontologia. Critérios de seleção: A busca foi 

realizada nas bases de dados Pubmed, Scielo e Bireme a partir dos descritores controlados 

(DeCS) ?odontologia?, ?biossegurança?, ?acadêmicos? e 

?infecções cruzadas?. Foram incluídos estudos publicados entre 2006 e 2016, que abordavam 

as medidas de biossegurança entre os estudantes de odontologia no controle de infecções 

cruzadas e excluídos aqueles que não estavam relacionados ao assunto. Resultados: Após 

avaliar os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a 30 artigos, destes 

10 foram selecionados. Todos os artigos apontaram defasagem dos conhecimentos teóricos e 

práticos acerca da biossegurança, sendo os alunos de períodos iniciais os que apresentam 

maiores limitações devido à menor experiência. O processo de desinfecção e pré-lavagem dos 

instrumentais são os mais negligenciados entre os estudantes. Apenas dois artigos 

apresentaram conclusões diferentes dos demais ao apontar que a biossegurança era mais 

efetiva e capacitada nos períodos menos avançados. Conclusão: Estudantes dos últimos 

períodos do curso possuem melhor capacidade de organização e execução das normas de 

biossegurança. Há necessidade de ações efetivas quanto a monitoração dos conhecimentos 

sobre biossegurança e padronização das medidas de controle de infecção cruzada por parte de 

todos os acadêmicos, principalmente nos períodos pré-clínicos. 

Descritores: odontologia, biossegurança, acadêmicos e infecções cruzadas 
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Análise de diferentes curetas de Gracey: modelos padrão, After Five, Mini 

Five e Micro Mini Five 

Wildson Eduardo Soares de Araújo, Plínio da Silva Macêdo 

 

Introdução: A doença periodontal é uma inflamação crônica que ocorre devido ao acumulo de 

biofilme no sulco gengival. Esse biofilme sofre mineralização, formando o cálculo, que 

proporciona condições para as bactérias desenvolverem o processo inflamatório no periodonto, 

resultando na destruição das estruturas do periodonto. As curetas são instrumentos que 

removem o cálculo subgengival, alisam o cemento alterado e retiram tecido mole na bolsa 

periodontal. Elas possuem importância clínica pois permitem o acesso menos invasivo a bolsa 

periodontal, provocando menos danos aos tecidos moles circunjacentes. Podemos observar 

uma diversidade no modelo de curetas, pois, a necessidade por instrumentos mais eficientes e 

que se adequassem a cada área da dentição levou ao desenvolvimento de instrumentos que 

oferecem mais praticidade ao cirurgião-dentista. Assim, no mercado podemos encontrar os 

modelos Gracey padrão, After Five, Mini Five e Micro Mini Five. Objetivo: Por meio da literatura, 

revisar as características de alguns modelos de curetas procurando explicar as suas 

peculiaridades e as indicações de uso desse instrumento. Metodologia: Para o desenvolvimento 

deste trabalho foram utilizados artigos publicados na plataforma PUBMED, utilizando dos 

seguintes descritores: gracey curetes, periodontal theraphy e nonsurgical periodontal theraphy, 

o que resultou em 4 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos 15 

anos, resultando em 4 artigos. Os critérios de exclusão foram artigos que não se relacionavam 

ao tema ou o tangenciavam, resultando em 3 artigos. Resultados: O modelo Gracey padrão, 

devido sua confecção, permite fácil adaptação do instrumental a anatomia do dente, além de 

possuir duas extremidades ativas. O modelo After Five proporciona um acesso a bolsa 

periodontal menos invasivo por possui uma haste mais longa e a lâmina mais fina. O modelo 

Mini Five possui na sua confecção uma minilâmina, que permite um acesso a bolsa mais fácil 

ainda devido a sua lâmina possuir metade do comprimento do modelo padrão. Já o modelo 

Micro Mini Five possui uma lâmina 20% mais fina e menor que as curetas Mini Five. Com a 

necessidade de modelos que se adequassem as exigências de cada tratamento, as curetas 

sofreram modificações na estrutura para que se adequassem melhor as suas funções. 

Conclusão: Ter conhecimento sobre os diversos modelos de curetas e conhecer a peculiaridade 

de cada uma é crucial para manter uma eficiência durante o tratamento clínico. 

Descritores: Tratamento periodontal, Curetas de Gracey, Raspagem radicular. 
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A doença periodontal como co-fator para o desenvolvimento de 

aterosclerose 

Wildson Eduardo Soares de Araújo, Maria Suzana Oliveira Cruz, Plínio da Silva MacÊdo 

 

Introdução: A periodontite é uma inflamação crônica que aflige os tecidos circunjacentes do 

dente. O processo inflamatório ocorre devido ao acúmulo de biofilme na superfície dentária ou 

abaixo da margem gengival, que expõe a superfície dentária e o periodonto a uma população 

de bactérias expressiva. A destruição do periodonto ocorre por conta da resposta inflamatória 

do hospedeiro contra essas bactérias e pelos metabólitos tóxicos que elas liberam. Atualmente, 

é comprovado que as infecções periodontais são co-fatores para o desenvolvimento de 

doenças sistêmicas, e essa associação estudada pela Medicina Periodontal. A relação entre a 

periodontite e a aterosclerose ocorre pois os agentes patogénicos encontrados no periodonto 

liberam endotoxinas na corrente sanguínea, que vão induzir a produção de citosinas que 

causam o aumento da adesão endotelial e estimulam a formação de um ambiente 

protrombótico. Assim, esse processo favorece a formação de doenças arteriais, como a 

aterosclerose, que é uma das principais causas da mortalidade cardiovascular e 

cerebrovascular. Objetivo: Por meio da literatura explicitar o modo como as infecções do 

periodonto podem causar danos sistêmicos ao indivíduo, ao promover a formação de 

aterosclerose. Metodologia: Foram utilizados artigos publicados na plataforma PUBMED, 

utilizando dos seguintes descritores: atherosclerosis, atherosclerotic vascular disease e 

periodontal disease, o que resultou em 690 artigos encontrados. Os critérios de inclusão foram: 

artigos publicados nos últimos 10 anos, que possuíam livre acesso e cujo os estudos foram 

realizados em humanos, resultando em 129 artigos. Já os critérios de exclusão foram: artigos 

que não se relacionavam ao tema que foi proposto ou que o tangenciavam e que propõe o fumo 

como um co-fator em comum entre a aterosclerose e a doença periodontal. Dessa forma, entre 

os 129 artigos que forma propostos, 5 foram utilizados na formulação desse trabalho. 

Resultados: Há uma associação entre periodontite e a propagação da aterosclerose, pois os 

agentes patógenos responsáveis pelas infecções que afetam o periodonto podem desenvolver 

condições que facilitam a formação da aterosclerose. Conclusão: Conclui-se que a periodontite 

é um fator de predisposição para o desenvolvimento de doenças sistêmicas, como a 

aterosclerose. Logo, prevenir, diagnosticar e tratar as doenças periodontais possui suma 

importância dentro da Odontologia visto que elas podem estimular o desenvolvimento de 

doenças sistêmicas. 

Descritores: Periodontite, Aterosclerose, Doenças arteriais, Medicina Periodontal. 
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BOLA DE BICHAT E SUA APLICAÇÃO NO FECHAMENTO DE FÍSTULA 

BUCOSSINUSAL ? RELATO DE CASO CLÍNICO 

Rebeca Maria Vieira Pereira , Mariana Ingridh de Oliveira Guimarães, Matheus Santos 

Carvalho, João Marques Mendes Neto, Alan Leandro Carvalho de Farias 

 
Introdução: A bola de bichat é um tecido adiposo presente no espaço mastigatório constituído 

por quatro extensões: extensão principal, bucal, temporal e pterigoide. A extensão bucal é a 

maior e mais superficial do tecido e comumente utilizada em reconstruções de defeitos bucais. 

Dentre as diversas aplicações do corpo adiposo de bichat está a de fechamento de fístulas 

bucossinusais, uma complicação comum após extração de molares maxilares. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de fechamento de fístula bucossinusal 

utilizando a bola adiposa de bichat e evidenciar a facilidade do processo cirúrgico constatando 

uma boa solução para esta complicação. Relato de caso: Paciente de 32 anos, 

normossistêmico, procurou por atendimento por apresentar crises de sinusite, o mesmo tinha 

um histórico de exodontia traumática na região do dente 26, a qual não havia cicatrizado. Após 

exame clínico e de imagem chegou-se ao diagnóstico de fístula buco-sinusal e que foi tratado 

sob anestesia local através do fechamento cirúrgico com bola adiposa de Bichat. 

Considerações finais: De acordo com o exposto, a versatilidade da bola de bichat e os altos 

índices de sucesso de sua utilização para fechamentos de fístulas bucossinusais faz com que a 

técnica seja bem indicada e que seja levada em consideração no tratamento destas 

complicações. 

 

 
Descritores: fístula bucossinusal, communications oro-antral, corpo adiposo bucal.  
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O USO DE CÉLULAS-TRONCO EM ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO 

LITERÁRIA. 

Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Maria Natally Belchior FONTENELE, Francisco Dário 

Carvalho de SOUSA, Francisca Janiele de SOUSA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 

INTRODUÇÃO: A ausência dental provoca dificuldades na mastigação, fonação, modificação 

no bem-estar físico e psicológico e comprometimento estético. A utilização de células tronco 

como uma possibilidade de substituir um dente perdido ou parte dele por um órgão biológico 

capaz de representa-lo em todos os aspectos é um dos objetivos da engenharia tecidual. 

Essas células são altamente proliferativas, clonogênicas e apresentavam capacidade de 

autorrenovação e de gerar diferentes tecidos. São encontradas em células mesenquimais 

presentes na região periodontal e na polpa dental, em especial, de dentes decíduos, no folículo 

dental e na papila apical. Todas estas células apresentam capacidade proliferativa e 

regenerativa dos tecidos humanos, sejam dentais ou não. OBJETIVO: Realizar uma revisão de 

literatura sobre a Engenharia tecidual demonstrando a utilização e importância do uso de 

células tronco em odontologia. METODOLOGIA: Realizou-se pesquisa nas bases de dados 

Scielo, Pubmed e BIREME. RESULTADOS: As células-tronco são indiferenciadas com grande 

capacidade de regeneração e produção de pelo menos um tipo celular altamente especializado 

e podem ser embrionárias ou adultas. A vantagem da célula tronco-adulta é o fato de ser 

autogênica e da embrionária é a sua capacidade de proliferação e de diferenciação em diversos 

tipos celulares. A aplicação de células tronco em odontologia pode se desenvolver na 

regeneração periodontal, na regeneração dentino-pulpar, na regeneração cartilagínea, 

desenvolvimento ou indução da terceira dentição, técnica do uso de moldes biocompatíveis, 

técnica de recombinação tecidual, menor trauma e maior capacidade de cicatrização, 

devolvendo a função e a estética ao paciente. CONCLUSÃO: Devido aos inúmeros benefícios 

que podem trazer ao paciente, é relevante a capacitação do cirurgião-dentista sobre o uso de 

células tronco. 

Descritores: Células-tronco, Engenharia Tecidual, Tecnologia Odontológica. 
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RECURSOS PROTÉTICOS EM ODONTOPEDIATRIA: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Ana Valeria de Sousa Lima Cardoso , Tainah Lobão MELO, Ana Gabrielle Portela IBIAPINA 

, Jairo Augusto Silva de SANTANA, Daniela Nunes NOGUEIRA 

 

INTRODUÇÃO: A integridade do relacionamento dos arcos na dentição decídua refletirá no 

correto estabelecimento da dentição permanente. Perdas dentárias precoces podem manifestar 

um desequilíbrio caracterizado principalmente pela perda de espaço no arco. Assim, a 

reabilitação protética visa restabelecer estética e função frente a perdas dentárias precoces ou 

extensas as quais não podem mais ser recuperadas com dentística restauradora. OBJETIVO: 

Conhecer e indicar os recursos protéticos em odontopediatria através de uma revisão de 

literatura. METODOLOGIA: Foram selecionados artigos do período de 2009 a 2017 nas bases 

de dados Bireme, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os descritores: prótese dentária, 

reabilitação bucal, odontopediatria. REVISÃO DE LITERATURA: Os artigos encontrados estão 

divididos em relatos de casos que usam como recurso próteses fixas ou removíveis. Quanto 

aos materiais, os aparelhos fixos podem ser confeccionados em aço, com coroas de 

policarboneto e até mesmo dentes naturais que são fixados ao remanescente, os aparelhos 

removíveis, por sua vez, são confeccionados em resina acrílica. Dentre as vantagens das 

próteses removíveis é possível citar que estas são mais utilizadas tanto por permitirem fácil 

higienização e confecção como por serem passíveis de reembasamento, porém esse método 

exige grande cooperação do paciente. Por sua vez, os aparelhos fixos têm como vantagem 

significativa a possiblidade de instalar uma prótese que não pode ser removida, estando 

indicados em caso de reabilitação de crianças menores de cinco anos. Próteses fixas não 

necessitam de troca ou ajuste constante diferente das próteses removíveis. Nenhum dos dois 

aparelhos interfere no correto desenvolvimento dos maxilares, sendo o aparelho fixo utilizado 

para reabilitação de pacientes com poucas perdas dentárias e os removíveis em pacientes com 

várias perdas. As indicações podem variar de acordo com a necessidade do paciente, e estão 

frequentemente relacionadas a manutenção de espaço nos arcos, frente a perda total de 

estrutura dentária ou parte dela, influência das perdas no comportamento psicossocial da 

criança e pelo fato de evitarem instalação de hábitos nocivos. CONCLUSÃO: Dessa forma, a 

perda precoce de dentes decíduos requer um tratamento que aborda estética e função. A 

escolha do método dependerá de fatores como idade do paciente e extensão das perdas de 

estrutura devendo o dispositivo não interferir no crescimento ósseo e integridade dos outros 

dentes. 

Descritores: Prótese Dentária, Reabilitação Bucal, Odontopediatria 
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EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. 

Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Eliene dos Santos Mauriz, Wanderson Carvalho de 

Almeida, Nicole Cindy Fontinele Miranda, Ana de Lourdes Sá de Lira 

 

Com o avanço da medicina e do IDH, uma quantidade maior de pessoas passou a frequentar o 

consultório odontológico, tendo o cirurgiã-dentista probabilidade de deparar-se com alguma 

emergência médica, podendo relacionar-se a doenças sistêmicas. 

Caracteriza-se por aparição súbita, necessitando de atenção imediata e assistência 

especializada, sendo importante o transporte seguro e adequado do paciente até o centro 

médico, assim como um aparato adequado dentro do consultório capaz de assegurar o 

atendimento inicial. O objetivo do trabalho consistiu em relatar as principais emergências 

médicas ocorridas no consultório odontológico, enfatizando a conduta a ser tomada pelo 

cirurgião-dentista durante sua ocorrência. Realizou-se uma pesquisa nas bases de dados 

Pubmed, Scielo, Lilacs e Bireme, com os descritores ?Emergência?, ?Medicina? e 

?Odontologia?. O profissional de odontologia deve ser preparado durante a sua formação 

acadêmica para lidar com este tipo de situação, fazendo a avaliação do estado geral de saúde 

do paciente, adotando medidas preventivas, que aumentem a segurança clínica no 

atendimento. O treinamento da equipe que assiste o cirurgião-dentista é fundamental, como 

também a preparação para reconhecer e tratar os sinais e sintomas das emergências quando 

necessário. Por isso a prevenção é essencial para se evitar as intercorrências médicas, por 

meio de avaliação detalhada caracterizada por anamnese criteriosa e exame físico baseado na 

história médica e na queixa principal do paciente. 

Descritores: Emergência, Medicina, Odontologia. 
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O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

DA NEURALGIA DO NERVO TRIGÊMEO 

Wilderlan Aguiar Carvalho, Daniela Andrisia Teixeira MESSIAS, Francisco Dário Carvalho de 

SOUSA, Eliene dos Santos MAURIZ, Darklilson PEREIRA-SANTOS 

 

Introdução: A Neuralgia do Trigêmeo (NT) é a alteração patológica mais comum dentre os 

nervos faciais e também a mais dolorosa, caracterizada por paroxismos recorrentes de dor 

cruciante e súbita, semelhante a um choque, que pode durar de segundos a dois minutos. A dor 

pode atingir qualquer região da face dependendo do ramo do trigêmeo que foi afetado. 

Geralmente os ramos mais acometidos é o maxilar (V2) e o mandibular (V3), raramente é 

bilateral, nos casos unilaterais o lado direito é mais comumente acometido, produzindo dores na 

mandíbula, lábios e bochechas. Devido a NT produzir dores semelhantes a dores dentárias o 

cirurgião-dentista deve estar apto a reconhecer seus sintomas e descartar causas de origem 

odontogênica e inflamatória. Objetivo: Reconhecer as características, etiologia e sinais 

patológicos da neuralgia do trigêmeo contribuindo para realização de em um diagnóstico 

preciso, além de apresentar as formas de tratamento e até onde o profissional cirurgião-dentista 

pode intervir. Metodologia: levantamento bibliográfico em literaturas da área e artigos nos 

bancos de dados PUBMED, LILACS, SCIELO, utilizando como descritores de busca os 

seguintes termos: ?Neuralgia do trigêmeo?, ?Dor facial?, ?Diagnóstico?, ?Odontologia?, No 

período de 2005 a 2017. Resultados e discussão: A dor provocada pela NT é desencadeada ao 

falar,  beber, escovar os dentes, mastigar, podendo ocorrer diversas vezes ao longo do dia, tem 

predominância no sexo feminino, sendo incomum antes dos 40 anos de idade. Pacientes 

hipertensos tem mais chances de desenvolver a doença. Mesmo com sua etiologia não 

totalmente esclarecidas 80% a 90% dos casos classificados como idiopáticos são causados por 

compressão do nervo trigêmeo por uma alça arterial ou venosa anormal e 10% estão ligadas a 

compressão por tumores, anormalidades na base do crânio entre outras. Quanto ao diagnóstico 

é valido lembrar que muitas vezes a zona de gatilho pode ser o dente, devendo a ausência de 

doenças dentárias ser comprovada clinica e radiograficamente ou por qualquer exame 

completar necessário. O tratamento pode ser medicamentoso ou cirúrgico sendo a 

carbamazepina o fármaco de escolha. Conclusão: Reconhecer os sinais e sintomas dessa 

patologia bem como a utilização de exames clínicos são de extrema importância para auxiliar o 

cirurgião-dentista em um diagnóstico preciso e na escolha de um plano de tratamento coerente. 

Descritores: Neuralgia do trigêmeo, Dor facial, Diagnóstico, Odontologia 
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BICHECTOMIA, CIRURGIA DE REDUÇÃO DE BOCHECHAS: RELATO DE 

CASO 

DANIELA ANDRISIA TEIXEIRA MESSIAS, Brunna da Silva Firmino, Eliene dos Santos 

Mauriz, Júlio César de Paulo Cravinhos , Darklison Pereira dos Santos 

 

INTRODUÇÃO: o corpo adiposo da bochecha está anatomicamente ligado aos músculos da 

mastigação, formando um coxim adiposo entre esses músculos. Em 1802, um anatomista 

francês Marie François Xavier Bichat, descreveu esse corpo adiposo pela primeira vez e o 

denominou ?Bola de Bichat?. Embora tenha o nome de bola, sua forma é análoga a um cone, 

apresentando sua forma esférica apenas em uma extremidade superficial. O seu tamanho varia 

de acordo com a idade e o peso, mas geralmente são maiores na infância e diminui na vida 

adulta. Alguns indivíduos podem apresentar essas bolas maiores e com mais gordura, a 

tornando mais protuberante afetando a estética facial, podendo afetar a auto estima. Há alguns 

anos surgiu a técnica cirúrgica denominada Bichectomia para remoção de parte da bola de 

Bichat, permitindo harmonização facual. A Bichetomia na Odontologia também apresenta outras 

indicações clínicas como: assimetria da face em tecido mole; zigoma proeminente; ?morsicatio 

buccarum?; e como complementação de outras técnicas cirúrgicas estéticas. OBJETIVO: o 

objetivo desse trabalho é relatar o caso clínico de harmonização facial através da técnica 

cirúrgica de Bichectomia. RELATO DE CASO: paciente, gênero masculino, 21 anos de idade, 

compareceu a consulta inicial com insatisfação com a estética facial, apresentando 

modiscamento, bochechas volumosas, formato oval do rosto e traços sem definição. Após o 

exame clínico foram solicitados exames laboratoriais e realização do procedimento com 

remoção da parte oral do da bola de Bichat. CONSIDERAÇÕES FINAIS: conclui-se que a 

técnica cirúrgica de Bichectomia contribui para a redução do volume das bochechas, 

promovendo uma melhoria na harmonia facial e redução do trauma aos tecidos durante a 

mastigação, sendo uma opção viável e de baixa morbidade. 

Descritores: Cirurgia, odontologia, incisão. 
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MÉTODOS DE EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA EM PACIENTE COM 

FISSURA LABIOPALATAl: REVISÃO SISTEMÁTICA 

FRANCISCO DARIO CARVALHO DE SOUSA, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, 

Wilderlan Aguiar CARVALHO, Carlos Kelvin Campos RIBEIRO, Ana de Lourdes Sá de 

LIRA 

 

INTRODUÇÃO: Todos os pacientes portadores de fissuras labiopalatinas necessitam de 

cirurgias plásticas primárias reparadoras como o início de terapias que constituem o processo 

de reabilitação morfológica, funcional e psicossocial do paciente A expansão maxilar é 

necessária após os seis anos de idade, pois nessa fase o seu crescimento começa a se 

manifestar com mais intensidade, estando as distâncias transversais anteriores (intercaninos) 

quase sempre diminuídas, acarretando o estreitamento na região anterior da maxila, prejudicial 

ao posicionamento da língua e, consecutivamente, ao tratamento fonoaudiológico. OBJETIVO: 

Comparar as modificações maxilares após expansão com dois diferentes protocolos de 

ativação. MÉTODOS: Os artigos selecionados deveriam ser estudos clínicos em humanos, 

exceto relato de caso, com medidas feitas em radiografias ou em modelos de estudo, pacientes 

com fissura transforame incisivo bilateral ou unilateral direita ou esquerda, com mordida 

cruzada posterior, que não se submeteram a procedimentos cirúrgicos, exceto a labioplastia e 

palatoplastia na primeira infância, ou a outro tratamento ortodôntico ou ortopédico 

anteriormente a expansão maxilar, a qual deve ter sido realizada a partir da dentição mista ou 

durante o período de crescimento puberal. Com base nestes critérios de inclusão foram 

selecionados 58 artigos baseados na leitura dos resumos. Após descarte dos artigos duplicados 

e dos demais que, com base na leitura dos resumos, não estavam de acordo com os critérios 

de inclusão, 11 artigos foram selecionados para leitura completa e destes apenas 6 

preencheram todos os requisitos necessários para ser avaliados. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se que tanto a ERM quanto ERMC-Alt são métodos eficientes na 

expansão maxilar. Não houve diferenças significativas quanto ao ganho de dimensão 

transversal da maxila entre os diferentes tipos de protocolos, tanto com disjuntores do tipo Hass 

ou Hyrax quanto com parafusos expansores. CONCLUSÃO: Concluiu-se que a expansão 

maxilar foi eficaz com os diferentes protocolos de tratamento. A expansão rápida maxilar 

promoveu o aumento das dimensões transversais da maxila tanto em pacientes com fissura 

labiopalatal quanto com fissura palatal, sem comprometimento labial. 

Descritores: expansão rápida da maxila, expansão rápida da maxila alternada com contração, 

fissura labial e palatal. 
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PROJETO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA NA COMUNIDADE DE 

PESCADORE DE PARNAÍBA: DOCUMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES 

MARIANA INGRIDH DE OLIVEIRA GUIMARÃES, Ana Gabrielle Silva de OLIVEIRA, Joyce 

Pires Barros da CUNHA, Rebeca Maria Vieira PEREIRA, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO 

 

Introdução: As neoplasias bucais constituem um problema de saúde pública com grande 

morbidade e mortalidade. Aumentando principalmente em países em desenvolvimento. Daí a 

importância da aplicação de medidas preventivas que possam maximizar a possibilidade de 

diagnóstico precoce, tratamento e chances de cura, principalmente em localidades onde o 

rastreamento das lesões não é perene. Pensando nesta problemática foi desenvolvido no ano 

de 2016 o Projeto de Prevenção ao Câncer de Boca na Comunidade de Pescadores de 

Parnaíba, onde os acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí 

supervisionados por docentes desenvolvem junto à comunidade de pescadores ações 

preventivas. Objetivo: relatar intervenções realizadas visando a promoção da saúde em um 

grupo de risco e o diagnóstico precoce de desordens com potencial de malignização. Existem 

fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento das neoplasias bucais. O tabaco e o 

álcool, principalmente quando em sinergia, são os principais fatores de risco para o câncer, 

dentre outros fatores determinantes sociais, como ocupação, precária condição educacional e 

socioeconômica. Alguns trabalhos já associam o uso de próteses mal adaptadas ao surgimento 

de lesões pré cancerígenas, e associam a exposição ao sol à queilite. Tendo em vista tais 

fatores epidemiológicos foram planejadas algumas intervenções. Atividades como seminários e 

também o Primeiro Encontro Multidisciplinar de Prevenção ao Câncer de Boca em Parnaíba 

foram realizados com o objetivo de capacitar os acadêmicos no reconhecimento de lesões 

cancerizáveis. Houveram também as visitas aos pescadores, instrução sobre o autoexame, 

utilização das redes sociais para informar sobre o autoexame, fatores de risco e divulgação das 

atividades para toda comunidade eletrônica. Em 2017 foi realizado na Clínica Escola de 

Odontologia UESPI atendimento aos pescadores e suas famílias, atividade determinante para 

adesão dos pescadores ao projeto, construindo um laço de confiança e concretizando mais 

uma ação de prevenção. Metodologia:    Pesquisa  bibliográfica  na  base  de  dados  Scielo  

através  dos descritores 

?neoplasias bucais?, ?epidemiologia?, ?autoexame? e ?promoção da saúde?. Conclusão: O 

projeto promove com eficácia o acesso à informação de como prevenir o câncer bucal, 

instruindo sobre o autoexame, possibilitando o acesso ao exame bucal profissional, capacitando 

os acadêmicos e facilitando o diagnóstico precoce. 

 
 

Descritores: neoplasias bucais, epidemiologia, autoexame, promoção da saúde 
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ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA EM PACIENTES CARDIOPATAS: 

REVISÃO DE LITERATURA. 

NICOLE CINDY FONTINELE MIRANDA, Wanderson Carvalho de ALMEIDA, Maria de 

Lourdes Soares de Souza NETA, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, Darklilson 

PEREIRA-SANTOS 

 

INTRODUÇÃO: Pacientes com doenças cardiovasculares requerem maiores cuidados e cautela 

ao realizar-se um procedimento odontológico, principalmente em procedimentos com uso de 

anestésicos. A presença dos vasoconstritores oferece vantagens, tais como, diminuir a 

necessidade de uma quantidade maior do sal anestésico, com isso, reduzindo o risco de 

toxicidade. No entanto, seu uso em pacientes com cardiopatias gera controvérsias. OBJETIVO: 

O objetivo do presente trabalho é, com base em revisão de literatura, trazer informações sobre 

a prática anestésica correta e os devidos cuidados com pacientes cardiopatas, abordando as 

vantagens e desvantagens de anestesias com e sem vasoconstritores. METODOLOGIA: 

Utilizou-se como metodologia uma revisão de literatura, com artigos extraídos das bases de 

dados SciElo e BVS usando os descritores: Vasoconstritores, Cardiopatias, Anestésicos locais. 

REVISÃO DE LITERATURA: Na rotina do tratamento odontológico, quando se trata de 

pacientes com doenças cardiovasculares, a escolha do anestésico mais adequado e decisão 

sobre a dose máxima a ser utilizada são fatores de alta relevância. Dentre os artigos 

selecionados, foi visto que o uso de vasoconstritores adrenérgicos pode provocar algumas 

complicações como taquicardia, síncope, hipotensão postural, infarto agudo do miocárdio, 

confusão mental e outros, em pacientes com cardiopatias, porém, seu uso não é contraindicado 

caso seja utilizado na dosagem correta. Já anestésicos vasoconstritores não adrenérgicos, 

como a Felipressina, mostraram-se de uso seguro, sem contraindicações. CONCLUSÃO: 

Portanto, é de fundamental importância que o cirurgião-dentista esteja habilitado a reconhecer 

estas doenças cardiovasculares, bem como as vantagens e desvantagens dos vasoconstritores 

para cada paciente e com isso conduzir seguramente o procedimento odontológico. 

Descritores: vasoconstritores, cardiopatias, anestésicos locais 
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A EVOLUÇAO DOS SISTEMAS MECANIZADOS EM ENDODONTIA 

Láyla Beatriz Garcia Lopes, Rebeca Maria Vieira Pereira, Illanna Íris de Carvalho Araújo, 

Paola Sthefanie Gonçalves de Caldas, Carlos Alberto Monteiro Falcão 

 

A EVOLUÇAO DOS SISTEMAS MECANIZADOS EM ENDODONTIA 

 
Láyla Beatriz Garcia LOPES*, Rebeca Maria Vieira PEREIRA, Illanna Íris de Carvalho ARAÚJO, 

Paola Sthefanie Gonçalves de CALDAS, Carlos Alberto Monteiro FALCÃO. 

 
INTRODUÇÃO: O tratamento endodôntico consiste em restabelecer forma, função e estética ao 

dente que por algum motivo teve a polpa lesada. Para isso, faz-se uso dos métodos químico 

mecânicos, ao longo do tempo vários instrumentos foram surgindo, ligas cada vez mais 

resistentes, capazes de resistirem as forças de torção e flexão, permitindo o uso de cinemática 

mecanizada no preparo dos canais radiculares. OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura 

acerca da evolução dos sistemas mecanizados em endodontia. MATERIAIS E MÉTODOS: foi 

realizada uma pesquisa nas bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS. REVISÃO DE 

LITERATURA: Na década de 60 se disponibilizava de instrumentação mecanizada, eram 

empregados as limas de aço inoxidável que eram pouco resistentes, bastante suscetíveis a 

fraturas. Buehker nos anos 60 desenvolveu a liga de níquel-titânio, elas possuem propriedades 

de efeito de forma e superelasticidade. Esses avanços proporcionaram fabricação de 

instrumentos cada vez mais seguros e eficazes, permitindo o uso dos sistemas mecanizados, 

que contam com inúmeras vantagens, como técnica simples, redução no tempo do operador e 

estresse do profissional, proporciona melhor conformação aos canais radiculares, limpeza e 

sanificação eficiente e é possivel trabalhar em canais curvos considerados difíceis para a 

técnica convencional. CONCLUSÃO: Nesse contexto, percebe-se os inúmeros avanços na 

endodontia mecanizada desde a modificação na conformação das limas, como variação de 

conicidade, ângulo de corte, número de instrumentos utilizados, à criação de ligas de níquel-

titânio modificadas que melhoram os instrumentos, tornando-os mais resistentes, seguros, 

facilita e simplifica o sucesso no tratamento endodôntico. 

Descritores: Endodontia, Endodontia mecanizada, instrumentos rotatórios 
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A importância dos projetos de extensão para o estudante de Odontologia 

 

Illanna Íris de Carvalho Araújo , Ana Gabrielle Silva de Oliveira, Humbelina Alves da Silva, 

Láyla Beatriz Garcia Lopes, Simone da Silva Freitas 

 

Introdução: De acordo com a legislação brasileira, a universidade tem a função de promover 

ensino, pesquisa e extensão. Esta última tem papel fundamental, pois viabiliza o encontro entre 

universidade e sociedade. A participação em programas de extensão universitária amplia o 

aprendizado por permitir aproximação entre os ambientes acadêmico e comunitário. Através de 

atividades extra muros o graduando pode colocar em prática os ensinamentos adquiridos 

durante o curso, obter formação crítica e humanitária além de beneficiar uma comunidade 

carente. E com isso torna-se um profissional capacitado à atuar com ética e 

profissionalismo.Objetivo: Apresentar a importância dos projetos de extensão na vida 

acadêmica dos estudantes de odontologia.Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura 

com os artigos publicados entre os anos de 2005 a 2016, mostrando a 

importância dos projetos de extensão para o estudante de odontologia. Foram utilizados como 

fonte de pesquisas as bases de dados SciELO e LILACS utilizando as palavras chaves 

extensão comunitária, serviços de saúde bucal, ensino.Resultados e discussões: O projeto de 

extensão visa levar às comunidades carentes o desenvolvimento, a aplicação de pesquisas e 

ensinos realizados em âmbito acadêmico, buscando modificar realidades e melhorar a 

qualidade de vida das populações assistidas. Os cursos de odontologia devem formar o 

acadêmico como um todo, em um ser biológico, psíquico e cultural, que não se transforme 

apenas em um profissional, mas em um cidadão capaz de interagir com a sociedade. E a 

atividade extensionista fortalece esse processo interdisciplinar, ou seja, possibilita o encontro 

entre diferentes departamentos, que é de suma importância para a formação do futuro 

cirurgião-dentista.Conclusões: As atividades de extensão auxiliam na formação de profissionais 

mais adequados para lidar com pessoas e atuar nos serviços de saúde  de  forma  mais  

resolutiva  proporcionando  conhecimentos  e  habilidades para enfrentar  o  mercado  de  

trabalho além de contribuir para melhorar a saúde bucal da 

população mais necessitada. 

Descritores: Extensão comunitária,serviços de saúde bucal,ensino 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM AUTISMO 

Láyla Beatriz Garcia Lopes, Paola Sthefanie Gonçalves de Caldas, Ana Gabrielle Silva de 

Oliveira, Rebeca Maria Vieira Pereira, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM AUTISMO 

 
Láyla Beatriz Garcia LOPES*, Paola Sthefanie Gonçalves de CALDAS,  Ana Gabrielle  Silva de 

OLIVEIRA, Rebeca Maria Vieira PEREIRA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ. 

 
INTRODUÇÃO: O autismo é definido como um distúrbio de desenvolvimento anormal ou 

alterado. Desenvolve-se na infância e é diagnosticado por um espectro de características 

fundamentais, como dificuldade de se expressar verbalmente, comportamento restritivo e 

repetitivo, características fundamenteis para identificar o grau de envolvimento. Essa condição 

neuropsiquiátrica interfere principalmente no relacionamento social, comunicação e 

comportamento. OBJETIVO: Tem como objetivo principal,por meio de uma revisão de literatura, 

evidenciar o papel do cirurgião dentista quanto ao tratamento preventivo e curativodas 

principais doenças que acometem o paciente com esse transtorno, acolhendo e respeitando 

suas limitações e inabilidades. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Os artigos foram pesquisados na 

base de dadoseletrônicos da SCIELO, PUBMED, PUBMEDCENTRAL. RESULTADOS: O 

pacientes com autismo diante das dificuldades em higiene oral, dieta cariogênica e uso de 

medicação, tem alta prevalência decárie, doença periodontal e xerostomia. O tratamento 

odontológico aos pacientes com autismo é dificultado pela falta de comunicação, nível de 

ansiedade e a alta sensibilidade ao toque e a sons. CONCLUSÃO: Diante das dificuldades 

enfrentadas por esses pacientes as atividades comuns diárias ficam comprometidas. O 

cirurgião dentista tem que estar preparado para acolher e desenvolver estratégias para melhor 

planejar e direcionar os tratamentos junto a uma equipe multidisciplinar. 

Descritores: Transtorno autístico, assistência odontológica, pessoas com deficiência 
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SAÚDE BUCAL RELACIONADA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA - REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

RAÍSSA MARIELLY PARENTE BERNARDINO, ARYVELTO MIRANDA SILVA, JONATHAN 

FERREIRA COSTA, MARCUS VINICIUS FERREIRA BARBOSA , REGINA FERRAZ MENDES 

 

INTRODUÇÃO: Quando se associa qualidade de vida a aspectos gerais de saúde e saúde 

bucal, observa-se o quanto é fundamental a percepção subjetiva das pessoas relacionada à 

autoimagem, à apreensão de necessidades e à busca por cuidados odontológicos. Considerado 

como grupo populacional heterogêneo, a população em situação de rua é caracterizada pela 

pobreza, laços familiares interrompidos, falta de moradia, utilizando os espaços públicos como 

moradia e meio de sustento, de forma temporária ou permanente. OBJETIVO: Revisar a 

literatura sobre saúde bucal relacionada a qualidade de vida da população em situação de rua. 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO: Foram utilizadas as bases de dados PubMed, BBO e Scielo e os 

descritores ? Oral Health and Homeless Persons and Quality Of Life ? para identificar os 

estudos. Foram selecionados artigos publicados entre 2007 e 2017, escritos na língua inglesa. 

RESULTADOS: Dos 10 artigos encontrados, foram utilizados 6 para esta revisão por se 

adequarem nos critérios de seleção e tema proposto. O domínio desconforto psicológico que 

engloba a consciência com a saúde bucal e sentir-se nervoso foram as condições mais 

apresentadas como impacto na qualidade de vida (Araújo, Gusmão, Jovino-Silveira, 2006). O 

impacto da saúde bucal na qualidade de vida foi substancial e associado com problemas 

sóciodemográficos (Luo e McGrath, 2008). Os impactos mais relatados foram, dor de dente, 

desconforto (Daly et al. 2010; Richards e Keauffling, 2009), capacidade de relaxar e sentir 

vergonha sobre a aparência dos dentes (Richards  e Keauffling, 2009). A má saúde bucal é 

prevalente e afeta negativamente a qualidade de vida dos sem-teto (Ford, Cramb, Farah, 2014; 

Ozhayat, Ostergaard, Gotfredsen, 2016),mas é apenas uma das diversas dificuldades sociais 

complexas que esse grupo enfrenta (Ford, Cramb, Farah, 2014). CONCLUSÃO: Estudos 

relacionados à saúde bucal e seu impacto na qualidade de vida da população em situação de 

rua são escassos, a condição de saúde bucal influencia negativamente na qualidade de vida 

desta população que vive em condições de extrema vulnerabilidade e exposta a fatores de risco 

físicos, emocionais e sociais, com consequências para a saúde a curto ou longo prazo. 

Descritores: Oral Health, Homeless Persons, Quality of life. 
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CANINOS IMPACTADOS POR PALATINO: DIAGNÓSTICO E OPÇÕES DE 

TRATAMENTO 

ANA GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA , Illanna Íris de Carvalho Araújo, Layla Beatriz Garcia 

Lopes , Vinicius da Silva Caetano, Ana de Lourdes Sá de Lira 

 

Introdução: Caninos contribuem significativamente para as funções estéticas e mastigatórias, 

onde os ortodontistas devem diagnosticar a erupção ectópica do canino precocemente, 

tentando prevenir a impactação desses dentes. Sua etiologia multifatorial envolve fatores gerais 

e locais, onde o diagnóstico correto depende da associação entre exame clínico, radiográfico e / 

ou exames tomográficos. Objetivo: Evidenciar meios de diagnóstico e os procedimentos 

terapêuticos de canino impactado por palatino, com ênfase na duração de tração. Metodologia: 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas base de dados Medline, National Library 

of Medicine of EUA, Entrez , Pub Med, Ovídio, Cochrane, Lilacs, Web of Science, Google 

Acadêmico, Embase, Medicina Extenza, Evidence-Based, e BBO entre o período de 1992 a 

2009. Apenas relatos de casos clínicos e estudos clínicos controlados em humanos foram 

selecionados, incluindo um capítulo de livro sobre esses temas discutidos. Resultados e 

Discussão: Os caninos superiores têm o maior período de desenvolvimento na porção superior 

das fossas caninas, sendo a mais difícil trajetória de erupção entre todos os dentes. Eles, 

geralmente, surgem na arcada dentária entre 11 e 12 anos de idade, e devido à sua complexa 

trajetória de erupção, se tornam mais susceptíveis a fatores que podem interferir com tal 

processo. O diagnóstico precoce pode minimizar os problemas causados por impactação, tal 

como a reabsorção radicular de caninos e incisivos laterais, anquilose ou infecções resultantes 

dessa impactação. A tomografia computadorizada é o método de diagnóstico mais preciso em 

evidenciar estruturas adjacentes. Vários procedimentos terapêuticos podem ser adotados, onde 

dependem de alguns fatores tais como a relação entre canino e estruturas adjacentes, a 

possibilidade de movimento ortodôntico e idade do paciente. O tratamento ortodôntico e 

cirúrgico com tração do canino é o mais eficaz, onde se tem um tempo de tratamento mais curto 

em pacientes com idade inferior a 25 anos. Conclusões: O diagnóstico precoce é essencial para 

o sucesso do tratamento. O tratamento de canino impactado depende, principalmente, da sua 

localização e idade do paciente. A tração mecânica consiste em verticalização, posicionamento 

palatino e extrusão, com dentes posteriores, pré-molares, e primeiros molares que servem 

como ancoragem, sem o risco de reabsorção radicular dos dentes adjacentes ou a perda de 

rigidez nos tecidos de suporte. 

Descritores: Canino impactado, diagnóstico, tratamento. 
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INFLUÊNCIA DA DIETA E INCIDÊNCIA DA CÁRIE EM PRÉ-ESCOLARES 

Ronaldo Araújo de Carvalho, Ana Patrícia Mendes Sobral, Carlos Augusto Teixeira Santos 

Júnior, Lílian Gomes Soares 

 

INFLUÊNCIA DA DIETA E INCIDÊNCIA DA CÁRIE EM PRÉ-ESCOLARES 

CARVALHO, Ronaldo Araújo de; SOBRAL, Ana Patrícia Mendes; JÚNIOR, Carlos Augusto 

Teixeira Santos; SOARES, Lílian Gomes 

 
Introdução: A cárie é uma doença multifatorial, e um dos fatores principais envolvidos no 

processo carioso é a dieta cariogênica. Esta caracteriza-se pela presença de carboidratos 

fermentáveis, especialmente a sacarose. Objetivo: O objetivo do trabalho é estudar sobre a 

influência da dieta na incidência de cáries em crianças pré-escolares, através do índice de 

dentes cariados, extraídos e obturados-ceo. Metodologia: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica, com consulta ao banco de dados Scielo. Os artigos selecionados foram publicados 

no período 2004-2016, utilizando-se como descritores: cárie dentária, açúcar e criança. 

Resultado: Através dos estudos observou-se que a quantidade de dentes extraídos, cariados e 

restaurados é 2,41 no ano de 2010 para o Brasil. O índice ceo para o nordeste é uma média de 

2,92 no ano de 2010, média superior às demais regiões brasileiras. A dieta cariogênica é maior 

entre crianças do Nordeste como observou-se dados onde 91,1% consumiam bolacha ou doce, 

suco artificial com açúcar, refrigerantes, balas. O achocolatado era consumido por 87,5% dos 

pré-escolares e 71,4% dos participantes tomavam leite com açúcar. Tais resultados estão em 

concordância com os estudos de Rocha et al., Leite et al., Rosenblatt et al., Fraiz et al., Santos 

et al. Conclusão: Conclui-se que, de acordo com os resultados, a freqüência e consumo de 

alimentos ricos em sacarose influenciou diretamente no valor elevado no índice ceo. 

Palavras-chave: Cárie Dentária. Açúcar. Criança. 

Descritores: Cárie dentária, Açúcar, Criança 
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Controle da síndrome de dor miofacial pós-trauma devido à cirurgia de 

terceiro molar ? Relato de Caso 

Isla Rita Brito Fontenele Ramos, Beatriz Leal de Freitas, Daniel Pereira Barbosa, Lívio Portela 

de Deus Lages 

 

Introdução: A síndrome de dor miofacial é descrita como os sintomas sensoriais, motores e 

autonômicos causados por pontos gatilho miofasciais (PGm). Conhecer as causas potenciais 

dos PGm é importante para prevenir seu desenvolvimento e recorrência, mas também para 

inativar e eliminar os PGms existentes. Há um consenso geral de que o uso excessivo de 

músculo ou trauma direto para o músculo pode levar ao desenvolvimento de PGms. Relato de 

caso: Paciente I.T.I.S., 22 anos, gênero feminino, compareceu a clínica de dor orofacial do 

Uninovafapi, com queixa de dor na região pré-auricular bilateral, intensidade 7, com estalidos e 

limitação de abertura bucal, relatou início dos sintomas após cirurgia de terceiro molar a que foi 

submetida, durante exame clínico do DC/TMD, paciente relatou dor familiar na região pré-

auricular irradiando para temporal. Paciente foi tratado por técnicas minimamente invasivas da 

DTM, recebendo alta sem sintomas e melhora da abertura bucal após 30 dias. Conclusão: 

Supõe-se que a sobrecarga muscular seja o resultado de contrações musculares de baixo nível 

sustentadas ou repetitivas, podendo desenvolver PGm durante atividades que o uso do 

músculo exceda a capacidade muscular e a recuperação normal. 

Descritores: Dor facial, Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular,  Mialgia. 
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Antidepressivos e anestésicos locais: possíveis interações 

medicamentosas de interesse na clínica odontológica 

LARA NASCIMENTO FONTELES, Vinicius da Silva CAETANO, I'talo José Zacarias 

PORTELA, Ayrton Galvão de Araújo JUNIOR, Alexsandra Vitório de Sousa 

 

Atualmente, o número de usuários de antidepressivos é cada vez maior. Usados no tratamento 

da depressão e das desordens bipolares, também são indicados para tratamento da anorexia 

nervosa, bulimia, ansiedade, pânico, déficit de atenção, estresse pós-traumático e certos tipos 

de enxaqueca. Quando empregados em doses menores, podem fazer parte do tratamento 

coadjuvante da dor crônica associada às desordens da ATM, sendo prescritos pelo próprio 

cirurgião-dentista. O aumento de pessoas fazendo uso desses antidepressivos, exige dos 

cirurgiões-dentistas atualização a respeito da interação entre essa classe de medicamentos e 

os fármacos usados na clínica odontológica, principalmente anestésicos locais e 

vasoconstritores. Os vasoconstritores, como a epinefrina e a norepinefrina, interagindo com o 

antidepressivo ? especialmente os da classe dos tricíclicos e os inibidores da MAO, podem 

causar aumento da pressão arterial e  arritmia cardíaca. Outro efeito possível é a hipotensão 

ortostática, podendo causar quedas, síncopes e até acidentes vasculares. O objetivo deste 

trabalho é realizar uma revisão de literatura, demonstrando se há evidências científicas que dão 

suporte à interação medicamentosa entre os antidepressivos e os anestésicos locais com 

vasopressores utilizados na clínica odontológica. Realizou-se uma revisão de literatura nas 

plataformas de pesquisa BVS, SciELO e pubMED, utilizando os descritores ?vasoconstritor?, 

?anestésico local? e ?antidepressivo?, entre os anos 2009 e 2016, nos idiomas inglês e 

português. Os dados demonstram que os vasoconstritores simpatomiméticos (adrenalina, 

noradrenalina e fenilefrina) associados a anestésicos locais podem potencializar os efeitos 

colaterais dos antidepressivos, principalmente tricíclicos e inibidores da MAO, sobre o sistema 

cardiovascular. Entretanto, poucos são os estudos clínicos e pré-clínicos sobre o assunto; na 

sua maioria foram realizados entre as décadas de 1960 e 1980, mostrando que pesquisas 

atuais são necessárias, já que muitas drogas antidepressivas novas, com diferentes 

mecanismos de ação, foram lançadas no mercado e estão sendo usadas atualmente. Conclui-

se que, o uso de anestésicos locais associados a vasoconstritores simpatomiméticos tem de 

ser feita lentamente e com aspiração prévia, para prevenir uma administração intravascular em 

pacientes usuários de antidepressivos, principalmente tricíclicos ou inibidores da MAO, e uma 

possível situação de emergência na clínica odontológica. 

Descritores: vasoconstrictor, anestésico local, antidepressivo 
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ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA MEDICINA DO SONO 

Italo José Zacarias Portela, Ayrton Galvão De ARAUJO Junior, Cibele Dal FABBRO, Lincoln 

Damasceno ALENCAR, Cinthya Melo Do VAL 

 

INTRODUÇÃO: A medicina do sono abrange uma série de distúrbios que interferem na 

qualidade de vida e na sobrevivência dos indivíduos, impactando nas atividades do dia a dia. A 

incidência desses distúrbios vem aumentando em decorrência da privação do sono, do 

estresse, do ganho de peso e do envelhecimento populacional. Para manejo desses distúrbios 

faz se necessário o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. OBJETIVO: O presente 

trabalho tem como objetivo discorrer sobre a importância não só do controle, bem como do 

tratamento dos distúrbios relacionados ao sono, pois estes mostram um alarmante crescimento 

na sociedade contemporânea. DESENVOLVIMENTO: O cirurgião dentista tem um papel de 

destaque no diagnóstico e tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, os quais são 

prevalentes e nem sempre diagnosticados adequadamente. As consequências desses 

envolvem sonolência excessiva, riscos de acidentes de trânsito e de trabalho, além de déficits 

cognitivos e doenças cardiovasculares. A atuação do cirurgião dentista é no tratamento não 

apenas do ronco, mas principalmente da Síndrome da apneia obstrutiva do sono- SAOS por 

meio de Aparelhos Intra-Orais- AIO, dispositivos usados durante o sono com o objetivo de 

prevenir o colapso das Vias aéreas superiores-VAS (entre os tecidos da orofaringe e base da 

língua). A SAOS é uma doença de causa multifatorial, decorrente em parte, de alterações 

anatômicas das VAS e do esqueleto facial associada a alterações neuromusculares da faringe. 

Os sinais e sintomas mais comuns da SAOS são o ronco, a sonolência excessiva e a presença 

de pausas respiratórias durante o sono. METODOLOGIA: O trabalho foi realizado através de 

uma revisão bibliográfica utilizando como fontes de pesquisa livros e as bases de dados Scielo 

e LILACS, foi estabelecida uma cronologia entre os anos de 2012 a 2017 e adotou-se como 

descritores sono, apneia, distúrbios, aparelho intra-oral. CONCLUSÃO: Os cirurgiões-dentistas 

atuam nas modalidades de tratamento clínico para distúrbios respiratórios do sono, as quais 

compreendem não só os aparelhos de pressão positiva CPAP, bem como Aparelhos intra-orais, 

sendo que ambos podem ser utilizados concomitantemente à higiene do sono em auxílio com 

as mudanças no estilo de vida do paciente. 

Descritores: sono, apneia, distúrbios, aparelho intra-oral 
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TESTE DE EXTRATO E ADESÃO CELULAR NA AVALIAÇÃO DA 

CITOTOXIDADE DE SCAFFOLDS ? REVISÃO DE LITERATURA 

Luma Ribeiro Rodrigues Gomes, Fabianne Soares Lima , Maryse Araújo Nogueira, Isnayra 

Kerolaynne Carneiro Pacheco, Ana Cristina Vasconcelos Fialho 

 

Introdução: Os scaffolds são biomateriais que atuam mimetizando fisicamente a matriz 

extracelular natural e agem como arcabouço para a formação de novo tecido. Para a 

comprovação de biocompatibilidade, a norma ISO 10993-5 apresenta três categorias de testes 

de citotoxicidade in vitro: testes de extrato e de adesão celular, que possibilitam a avaliação da 

viabilidade das células quando em contato com os materiais, e teste de contato indireto. 

Objetivo: Revisar a literatura a respeito da citotoxicidade de scaffolds utilizados para engenharia 

dos tecidos avaliada com testes de extrato e de adesão celular. Critérios de seleção dos 

trabalhos: Foram pesquisados na base de dados Pubmed os descritores scaffold, bone 

regeneration e cytotoxicity. Estudos publicados nos últimos 10 anos, com texto completo 

disponível e publicados em inglês foram selecionados. Resultados: Dos 27 estudos 

encontrados sobre biocompatibilidade de scaffolds na reparação tecidual, 21 realizaram o teste 

de extrato na qual a viabilidade celular manteve-se acima para todas as concentrações, 

comparadas ao controle. 19 estudos comprovaram o grau de citotoxicidade através do teste de 

adesão celular, relatando uma maior tendência em filmes produzidos a partir de soluções 

poliméricas pelo perfil hidrofílico mais elevado. Conclusão: Os testes iniciais de citotoxicidade 

apresentam limitações quanto à sua correlação direta com situações clínicas, no entanto, esta 

revisão de literatura demonstrou a influência dos testes de extrato e de adesão celular para 

determinação de um biomaterial como potencial candidato à aplicação suporte no crescimento 

celular. 

Descritores: Scaffold, bone regeneration, cytotoxicity. 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 132 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UMA 

REVISÃO SISTEMATIZADA 

Guilherme Nilson Alves dos Santos, Nádia Maria Pires Silva, Allan David Araújo Lima, Cacilda 

Castelo Branco Lima, Marcoeli Silva de Moura 

 

Introdução: Integração ensino-serviço é o trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes 

e professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores que compõem as 

equipes dos serviços de saúde, incluindo os gestores, visando à qualidade da atenção à saúde 

individual e coletiva, da formação profissional e ao desenvolvimento/satisfação dos 

trabalhadores dos serviços. Objetivo: Revisar a literatura sobre a integração ensino-serviço e 

sua relevância na formação superior dos profissionais de saúde. Metodologia: Foram 

pesquisados artigos na base de dados Scielo e na Revista da Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico (ABENO), dos últimos 10 anos, em inglês e português, usando os descritores: 

?integração?, ?ensino? e ?serviço? ?formação profissional?. Foram incluídos artigos originais, 

estudos longitudinais, observacionais, de caso, pesquisas quantitativas e qualitativas. Foram 

excluídos artigos de revisão e fora do tema proposto. Resultados: Sobre o tema foram 

encontrados 20 artigos. Os refinamentos da busca utilizados geraram ao final um total de 07 

trabalhos. A prática nos equipamentos do Sistema único de Saúde (SUS) permite aos alunos 

visualizarem possibilidades do exercício da profissão, além de promover melhorias nos serviços 

de saúde e possibilita ampliar o olhar do estudante para o processo saúde-doença e sua 

complexidade. A integração ensino-serviço pode favorecer a quebra da dicotomia entre teoria e 

prática, que ainda aparece no discurso dos profissionais. Os espaços onde se dá o diálogo 

entre o trabalho e a educação assumem lugar privilegiado para a percepção que o estudante 

vai desenvolvendo acerca do outro no cotidiano do cuidado. Mas ainda assim, são necessários 

projetos que propiciem a realização de um maior número de capacitações e discussões entre 

docentes e trabalhadores, tendo em vista a metodologia de problematização na prática 

docente-assistencial. Conclusão: A interseção entre serviços e ensino são de grande 

importância para a formação profissional em saúde e para a consolidação do SUS. 

Descritores: integração, ensino, serviço, formação profissional 
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TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM MOLAR INFERIOR USANDO 

INSTRUMENTO PROGLIDER E SISTEMA PROTAPER NEXT NO SERVIÇO 

PÚBLICO: RELATO DE CASO 

Luma Ribeiro Rodrigues Gomes, Ana Paula Ribeiro de Carvalho, Juliana Caroline da Silva 

Soares, Maryse Araújo Nogueira, Josete Veras Viana Portela 

 

Introdução: A endodontia vem sofrendo avanços tecnológicos que tem possibilitado ao clínico a 

realização de casos complexos e favorecendo o alcance dos objetivos biológicos na terapia 

endodôntica. A incorporação da tecnologia auxilia o profissional e traz um enorme benefício à 

população, aumentando as chances de preservação de dentes naturais. Objetivos: O presente 

trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico realizado no posto de saúde Vila da Paz, 

por alunos do 8? período do curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí ? UFPI. 

Relato de Caso: Paciente do gênero masculino, 10 anos de idade, pouco cooperativo, com 

necrose pulpar no elemento 46, relatando histórico de abscesso agudo. Durante o primeiro 

atendimento foi realizada a cirurgia de acesso, seguida da penetração desinfectante e 

odontometria eletrônica. Durante a segunda sessão concluiu-se a instrumentação de 4 canais, 

usando o instrumento Proglider para o Glide Path e Sistema ProTaper Next para conclusão do 

preparo, tendo hipoclorito de sódio 2,5% como solução irrigadora em todos os atendimentos. A 

obturação dos canais foi realizada na terceira visita, pela técnica de condensação lateral. 

Conclusão: O uso da tecnologia permite a otimização do atendimento de casos complexos em 

pacientes pouco cooperativos na prática odontológica. 

Descritores: Saúde pública, Necrose da Polpa Dentária, Endodontia 
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REMOÇAÕ CIRÚRGICA DE CANINOS INCLUSOS NA MANDÍBULA NA 

REGIÃO DO MENTO 

Ranna Sousa Amorim , Hamilton Bruno Santos Costa, João Victor Batista Lustosa, Renara 

Natália Cerqueira Silva, Maria Cândida de Almeida Lopes 

 

INTRODUÇÃO: A impactação dos caninos mandibulares permanentes é uma situação clínica 

comum, principalmente devido à falta de espaço no arco dentário, pois os caninos são os 

penúltimos dentes a erupcionar na arcada. As causas da impacção incluem: fatores 

traumáticos, falta de espaço no arco dentário, perda prematura da dentição decídua, fatores 

hereditários, distúrbios funcionais das glândulas endócrinas, tumores e o longo trajeto do germe 

dentário do canino. OBJETIVO: Revisar a literatura, discorrendo sobre a remoção cirúrgica 

como tratamento de canino incluso na região mentoniana da mandíbula. MÉTODOS: Para tal, 

foram levantadas informações relacionadas ao tema nas principais bases de literatura científica 

(Bireme, Scielo e LILACS), utilizando alguns descritores: cuspid, jaw, Foram selecionados 

artigos no período de 2011 a 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No caso de inclusão 

dentária, a remoção cirúrgica está indicada devido à possível associação com lesões 

patológicas, infecção e dor. É importante o planejamento adequado para cada caso, baseado 

nos achados clínicos e radiográficos, como localização, grau de formação radicular, existência 

de espaços para o dente impactado. CONCLUSÃO: Conclui-se que o tratamento para 

transmigração de caninos inferiores deve incluir um planejamento clínico e radiográfico, a fim de 

estabelecer a terapia adequada. Considerando a possibilidade do tracionamento ortodôntico e 

da remoção cirúrgica, além do controle radiográfico nos casos assintomáticos. 

Descritores: Canino, Incluso, Mandíbula. 
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IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EM SAÚDE COLETIVA DURANTE A 

GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

Ítalo Santiago Dias Barbosa Lima, Hitalo Ramon Assunção Oliveira, Cacilda Castelo Branco 

Lima, Marcoeli Silva de Moura, Patrícia Ferreira de Sousa Viana 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino de 

Graduação em Odontologia, os cirurgiões-dentistas formados devem ter um perfil generalista, 

humanista e reflexivo, capacitados para o exercício de atividades referentes à saúde bucal da 

população, pautados nos princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, 

cultural, e econômica do seu meio. Entretanto, os cursos de graduação em Odontologia 

historicamente têm privilegiado uma formação direcionada para o desenvolvimento puramente 

técnico, curativista e individualista, sendo assim uma formação essencialmente pautada na 

clínica, capacitando-os essencialmente para o diagnóstico, tratamento e recuperação da 

doença. OBJETIVO: Revisar a literatura sobre a importância do estudo em Saúde Coletiva 

pelos acadêmicos de Odontologia. METODOLOGIA: Foram analisados artigos publicados de 

2013 a 2017, no idioma português, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizando os seguintes descritores: ?odontologia?, 

?ensino? e ?saúde pública?. RESULTADOS: Foram encontrados 29 artigos, dentre os quais, 

três foram selecionados. Os estudos mostraram que a aproximação dos acadêmicos com a 

realidade da comunidade é capaz de auxiliar na formação do profissional na esfera da 

cidadania e humanização, ajudando o discente a atuar na saúde em equipes multidisciplinar. A 

saúde coletiva auxilia na habilidade de interagir com o público, formando um profissional que 

entenda o paciente de forma integral, que vise a promoção de saúde, prevenção e cuidado com 

a pessoa, fugindo do modelo centrado no diagnóstico, tratamento e recuperação da doença. 

Além disso, movimentos de integração ensino-serviço-comunidade propostos pelas DCN 

beneficia todos os envolvidos, despertando a consciência para as ações em saúde através da 

prevenção, promoção e proteção, maior interesse e participação da comunidade, e troca de 

conhecimento através da integração com outros profissionais da saúde. CONCLUSÃO: Os 

estudos na área de Saúde Coletiva contribuem para o desenvolvimento das habilidades 

propostas nas DCN, tais como atenção à saúde, comunicação, liderança e educação 

permanente, formando um cirurgião-dentista mais humanizado, capaz de atender as 

necessidades individuais e coletivas da população com qualidade, eficiência e resolutividade, 

sendo assim mais apto a integrar o Sistema Único de Saúde, e a trabalhar de forma 

multiprofissional. 

Descritores: Odontologia, Ensino, Saúde Pública. 
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MORDIDA ABERTA ANTERIOR ? DIFERENTES ABORDAGENS NO 

TRATAMENTO. 

LORENA FERREIRA RABELO, ITALO JOSE ZACARIAS PORTELA, AYRTON GALVAO DE 

ARAUJO JUNIOR, AGEU LIMA DA COSTA , LEONARD EULER ANDRADE GOMES DO 

NASCIMENTO 

 

A mordida aberta anterior é uma das maloclusões de maior comprometimento esquelético-

funcional, com diversos fatores etiológicos envolvidos. O tratamento dessa maloclusão 

apresenta um prognóstico que varia de bom a deficiente, dependendo da classificação, 

severidade e da etiologia a ela associada. A maior predileção para o tratamento é nos 

indivíduos infanto-juvenis quando se consegue melhores resultados. Como tratamento podem 

ser indicadas diversas modalidades de abordagens: autocorreção, grade palatina, aparelho 

ortodônticos, aparelhos ortopédicos, miniimplantes/miniplacas e cirurgia ortognatica. O 

tratamento requer diagnostico e planejamento precisos para atingir um resultado satisfatório e 

estável. Nesse trabalho, tem-se como objetivo apresentar diferentes formas de tratamento de 

mordida aberta anterior dento alveolar e esquelética, por revisão de literatura e a demonstração 

de um caso clínico. 

Descritores:  Ortodontia,  má oclusão; mordida aberta anterior. 
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE DENTE DESLOCADO PARA O SEIO MAXILAR: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

João Victor Batista Lustosa, Victória Lima Carvalho, Marcus Vinícius Oliveira, Ranna Sousa 

Amorim, Maria Cândida de Almeida Lopes 

 

INTRODUÇÃO: O deslocamento de dentes para os seios maxilares, que são cavidades 

anatômicas pneumáticas situadas no interior do osso maxila, é uma complicação associada a 

forças indevidas durante o procedimento cirúrgico, quando este é realizado próximo a esses 

espaços anatômicos. O seio maxilar possui intrínseca relação com as raízes dos pré-molares e 

molares superiores, que pode ocasionar uma série de complicações durante e após os 

procedimentos cirúrgicos. Dessa forma, uma das mais frequentes é a introdução acidental de 

dentes para o interior da cavidade paranasal. OBJETIVOS: A finalidade deste trabalho foi 

relatar a abordagem da remoção cirúrgica do elemento dental 28 deslocado acidentalmente 

para o seio maxilar durante uma tentativa de extração. Enfatizando a importância de um correto 

planejamento do caso e condutas preventivas a esta possível intercorrência, bem como a forma 

de tratamento para remoção deste antrolito. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 

leucoderma, 35 anos, procurou o consultório odontológico por sentir um discreto desconforto na 

região infraorbitária. Na anamnese, foi relatado que havia passado por uma tentativa de 

exodontia há 30 dias em que o cirurgião-dentista disse não conseguir fazer a extração e a 

mesma sentia a ausência do dente na cavidade bucal. No exame clínico, foi verificada a 

ausência de fístula na região do terceiro molar. 

Como conduta clínica, a paciente foi submetida à cirurgia, sob anestesia geral, com incisão em 

fundo de sulco vestibular na altura do dente 24 à raiz mésio-vestibular do dente 26 e acesso de 

Caldwell-Luc. Abertura do seio maxilar com instrumento rotatório e remoção do elemento 

dentário com pinça. Como recomendações pós-operatórias, foi prescrito antibioticoterapia 

iniciado nos transoperatório, anti-inflamatório e descongestionante nasal. CONCLUSÃO: Nota-

se que é imprescindível um planejamento adequado e conhecimento por parte do cirurgião-

dentista quanto à anatomia e técnicas cirúrgicas com a finalidade de evitar acidentes durante os 

atendimentos odontológicos. 

Descritores: Seio Maxilar, Cirurgia Bucal, Alvéolo Dental. 
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HIPERPLASIA GENGIVAL MEDICAMENTOSA INDUZIDA POR 

ANTICONVULSIVANTE: RELATO DE CASO 

LETÍCIA FRANKLIN SILVA, VANESSA LIMA BRUNO, JOYCE SAMANDRA SILVA MOURA, 

CAMILA COUTINHO LEAL, SIMEI ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES FREIRE 

 

INTRODUÇÃO: A Hiperplasia Gengival é uma patologia caracterizada por aumento anormal do 

volume da matriz extracelular encontrada no tecido periodontal normal e está associada a 

muitos fatores etiológicos como: inflamação local devido à existência de placa, doenças 

sistêmicas, causas fisiológicas e utilização de determinados medicamentos. Quando induzida 

por fármacos, ela é denominada Hiperplasia Gengival Medicamentosa e geralmente ocorre por 

uso prolongado de anti-hipertensivos, antiepilépticos e imunossupressores. OBJETIVO: Relatar 

caso com indução do anticonvulsivante para uma hiperplasia gengival e sua respectiva 

abordagem terapêutica. RELATO DE CASO: Paciente do gênero masculino, 40 anos, e sob 

tratamento prolongado com Gardenal procurou atendimento odontológico queixando-se de 

dificuldade para engolir e falar. Ao realizar o exame clínico e radiográfico, foi constatada 

presença de exacerbada hiperplasia no palato. O diagnóstico realizado foi de Hiperplasia 

Gengival Medicamentosa associada ao fenobarbital, princípio ativo do Gardenal. O paciente foi 

submetido a procedimento cirúrgico com anestesia local e bisturi elétrico para a remoção da 

hiperplasia. Foi realizada a prescrição medicamentosa pós-cirúrgica de analgésico, anti-

inflamatório, antibiótico e bochechos com clorexidina 0,12% por 7 dias. No pós-operatório, 

observou-se uma boa cicatrização da ferida cirúrgica, bem como uma significativa melhora na 

deglutição e fonação do paciente. DISCUSSÃO: A hiperplasia gengival induzida por 

medicamentos está relacionada, geralmente, ao uso em longo prazo de fenitoína, ciclosporina A 

e bloqueadores dos canais de cálcio, cuja prevalência é, respectivamente, 50%, 25-81% e 3,3% 

(PAZ et al., 2011). No entanto, na literatura científica relatos de casos de hiperplasia associada 

ao uso de anticonvulsivante, principalmente o fenobarbital, são raros. O tratamento dessa 

hiperplasia envolve desde condutas menos invasivas, a exemplo da alteração de 

medicamentos, até a execução de técnicas cirúrgicas excisionais. CONCLUSÃO: Hiperplasia 

Gengival Medicamentosa induzida por anticonvulsivante é uma condição que pode interferir no 

desempenho funcional do paciente. O tratamento cirúrgico em casos de grande quantidade de 

tecido hiperplásico é uma alternativa viável e que apresentou bons resultados clínicos. 

Descritores: Hiperplasia gengival, Palato, Fenobarbital. 
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USO DE IMPLANTE IMEDIATO E PRÓTESE DE COROA NATURAL NO 

REESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA E FUNÇÃO 

Gabriela Neiva Teixeira Silva, Maria Carolina de Sousa Melo, Thais Karoline da Silva 

Campelo, Júlio César de Paulo Cravinhos, Valdimar da Silva Valente 

 

Introdução: A reabilitação oral baseada em próteses sobre implantes unitários de carga 

imediata é uma técnica cada vez mais usada devido aos resultados favoráveis no que diz 

respeito à devolução da estética e da função em um tempo reduzido de tratamento. O protocolo 

original para a instalação de implantes sugere uma espera de 6 a 12 meses após a extração 

dentária, período necessário para a cicatrização do alvéolo antes da instalação do implante. No 

entanto, o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas e do tratamento à superfície dos implantes 

passou a permitir sua instalação imediatamente após a extração do elemento dentário. 

Objetivo: A fim da devolução imediata da estética em áreas anteriores, alem da utilização da 

carga imediata, optou-se pela prótese de coroa natural do dente extraído do próprio paciente 

como coroa provisória. Relato de caso: paciente G.M.I.S, gênero feminino, 27 anos, 

compareceu à clínica de Implantodontia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) apresentando 

extrusão e mobilidade no elemento 11, causada por doença periodontal e exacerbada, segundo 

a paciente, por trauma sofrido na região. Optou-se por realizar a exodontia do órgão dental 

envolvido, com instalação imediata de um implante dental. Em seguida, a própria coroa do 

dente removido, que estava hígida, foi preparada e serviu de provisório imediato para 

restabelecimento da estética anterior. Considerações finais: assim sendo, a técnica de 

instalação de implantes imediatos com aproveitamento da coroa pré-existente demonstra ser 

efetiva e eficaz para devolução rápida da estética e função, sendo bem aceita pelo paciente 

Descritores: Extração dentária, Implantes dentários, Reabilitação bucal 
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A HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO AO IDOSO 

Thamara Almeida Araújo, Jefferson Diego Lobo do Nascimento, Raylane Bezerra Ribeiro, 

Ruanna Caroline Soares Dias, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

INTRODUÇÃO: A humanização, que é definida como ato de tornar humano, dar condição 

humana a alguma ação ou atitude, humanar vem sendo recomendada na legislação vigente 

como essencial no processo de formação do cirurgião-dentista, bem como na prática diária 

profissional. O idoso, como parte importante da sociedade e responsável por uma parcela 

significativa no número de habitantes do Brasil, devem dispor de serviços de saúde de 

qualidade e que atenda os seus anseios. Visto isso, todos os profissionais devem oferecer a 

eles e sua família uma atenção humanizada com orientação, acompanhamento e apoio. 

OBIJETIVO: Abordar a cerca do acolhimento odontológico humanizado, observando o grau de 

importância dessa prática no atendimento ao idoso. METODOLOGIA: Revisão integrativa da 

literatura nacional sobre o atendimento odontológico humanizado ao paciente idoso. A coleta 

dos dados foi realizada em outubro de 2017, nas bases de dados eletrônicos SCIELO, BVS e 

PubMed; os critérios de inclusão adotados para seleção das produções científicas foram as 

produções publicadas no período de 2008 a 2017. RESULTADOS: A Odontologia atual procura 

se enquadrar num modelo de formação de profissional generalista em que este procura atender 

os pacientes sem focar exclusivamente na queixa odontológica, mas encará-los como parte de 

um sistema mais complexo. Assim, as peculiaridades de cada pessoa se apresentam inseridas 

numa conjuntura social, cultural, econômica e psicológica que intervém nas reações sistêmicas 

do organismo humano e por isso não podem ser rejeitadas ou até mesmo ignoradas no 

momento da realização de um diagnóstico e plano de tratamento. CONCLUSÃO: Conclui-se 

que o atendimento odontológico humanizado ao idoso é de imensurável valor, uma vez que 

esses pacientes constituem um grupo com necessidades e características específicas, que 

estão expostos a maiores riscos e que necessitam de um acompanhamento mais próximo. 

 
 
 

 
Descritores: Humanização da assistência, Odontologia e Idoso. 
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Tratamento ortodôntico em indivíduos portadores de anomalia de raízes 

curtas:uma revisão de literatura 

caio franco müller , Paulo Roberto Barroso Picanço 

 

A raiz curta caracteriza-se pelo seu tamanho radicular igual ou menor que a coroa dentária , 

apresentando significativa etiologia genética rara que acomete na maioria dos casos pacientes 

do sexo feminino. O objetivo do presente trabalho é revisar a literatura quanto às raízes curtas 

no contexto do paciente ortodôntico. Realizou-se uma revisão de literatura nas bases de dados 

Scielo, Pubmed e Lilacs, com os seguintes descritores: Reabsorção, Ortodontia, Raízes curtas, 

com o total de 23 artigos encontrados dos últimos 5 anos e 5 selecionados para a revisão. O 

conhecimento e a confecção de um melhor planejamento devem ser considerados importantes, 

pois pacientes ortodônticos com a anomalia de raízes curtas tendem a ter perdas dentárias e 

diminuição ainda maior do tamanho de suas raízes durante o tratamento. Foi notada a 

importância de uma boa previsibilidade de radiografias para se evitar ocorrências de 

reabsorções e perdas dentárias que acometem na maioria dos casos os dentes incisivos e 

segundo pré-molares inferiores, sendo mais difícil, mas não impossível o acometimento dessa 

anomalia também em outros dentes. O conhecimento da existência dessa anomalia dá ao 

cirurgião dentista a possibilidade de prever e prevenir reabsorções e perdas de estruturas 

dentárias durante a evolução da ortodontia de seus pacientes. Portanto, conclui-se que o 

tratamento ortodôntico, é contra indicado para pacientes com anomalia de raízes curtas em 

casos extremos, pois, poucas forças poderão ser exercidas com grandes chances de 

acontecerem reabsorções radiculares limitando-se ao tratamento, devido a isto, é necessário 

um bom monitoramento desses pacientes para um desenvolvimento harmônico da ortodontia 

Descritores: Reabsorção,ortodontia,raízes curtas. 
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PROTOCOLO DA DISTRAÇÃO OSTEOGÊNICA NA SÍNFISE MANDIBULAR: 

RELATO DE CASO 

Luis Paulo da Silva Dias, Matheus Santos CARVALHO, Cassius Wander Coelho MARTINS, 

Keila Rejane de Jesus MARTINS, Leonard Euler Andrade Gomes do NASCIMENTO 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Brodie, também conhecida como "mordida de tesoura? é uma 

anomalia transversal da mandíbula. Há basicamente duas causas, a maxila excessivamente 

larga ou estreitamento mandibular excessivo, na qual a maxila é afetada menos 

frequentemente, sendo possível em casos raros, a aflição simultânea de ambos os arcos. A 

distração osteogênica é a solução mais fácil para a correção desses defeitos, na qual permite 

aumentar consideravelmente a largura do tecido ósseo, melhorando não somente a função e 

estética, mas também ajuda a garantir a estabilidade oclusal. A distração osteogênica é um 

procedimento que permite o processo biológico de formação óssea entre segmentos ósseos 

preexistentes gradualmente separados por tração controlada, estimulando a formação óssea. 

Inicialmente foi usada em ortopedia médica para tratamento de deficiências de comprimento em 

ossos longos e depois se tornou uma alternativa para o tratamento de deformidades 

craniofaciais, variando desde a movimentação dentária, a avanços da mandíbula ou porção 

média da face. O risco de lesão para uma raiz incisiva mandibular durante a cirurgia é relativa, 

pois embora os procedimentos cirúrgicos sejam simples, a cirurgia deve ser realizada com 

cuidado, pois em casos de remoção excessiva de tecido ósseo ou lesão no o ligamento 

periodontal podem causar defeitos periodontais ou anquilose dos dentes envolvidos. 

OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho é relatar o protocolo da distração osteogênica na 

sínfise mandibular de um paciente, do gênero masculino que apresentava comprometimento 

periodontal e síndrome de Brodie bilateral. RELATO DE CASO: O tratamento de escolha foi à 

distração osteogênica da sínfise mandibular seguida de avanço mandibular. Os resultados 

obtidos foram satisfatórios a partir dos parâmetros funcionais, periodontais e estéticos. 

CONCLUSÃO: Na conclusão do tratamento, obteve-se uma boa relação oclusal, com normal 

sobre mordida, sobre jato e intercuspidação. O periodonto mostrou-se melhor no final de 

tratamento devido à remoção dos traumas oclusais. Concluiu-se com isso que, a distração 

osteogênica da sínfise mostrou ser um aliado importante na clínica de ortodontia quando há 

presença de Brodie bilateral. 

Descritores: Odontologia, saúde, mandíbula. 
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Ativação dos receptores TLR2 e TLR4 pela Porphyromonas gingivalis 

aumentam a resposta inflamatória das placas ateroscleróticas 

Jennifer Milena Rodrigues, Plínio da Silva Macedo 

 

Introdução: Bactérias do tipo Porphyromonas gingivalis, um patógeno periodontal, são 

comumente encontradas em placas ateroscleróticas. Indicando a relação entre doença 

periodontal e doenças cardiovasculares. Estudos recentes indicam que os receptores Toll-Like 

2 e 4 (TLR2 e TLR4) produzidos pelos fibroblastos e ativados pela bactéria, podem contribuir na 

resposta pró-inflamatória das placas ateroscleróticas. TRL2 e TRL4 são receptores de 

reconhecimento de padrões pertencentes à imunidade inata, onde sua ativação estimula o 

recrutamento de mastócitos no local alvo, acelerando o processo de inflamação no subíntimo 

do vaso. Objetivo: Por meio da literatura conseguir evidências da relação entre os receptores 

TRL2 e TRL4 ativados pela bactéria P.gingivalis na estimulação da inflamação na placa 

aterosclerótica. Metodologia: Utilizou-se artigos publicados na plataforma PUBMED Central, 

com os seguintes descritores: Toll like Receptors, Periodontal disease, Cholesterol, 

Atherosclerosis, Porphyromonas gingivalis, totalizando 128 artigos. Os critérios de inclusão 

foram: artigos publicados nos últimos 5 anos e que possuíam livre acesso, tendo como 

resultado 59 artigos. Já os critérios de exclusão foram: artigos não relacionados ao tema 

proposto ou que o tangenciavam. Assim, foram encontrados 128 artigos com as palavras-chave 

propostas, onde 59 se encaixavam nos critérios de inclusão. Destes, 54 foram excluídos, de 

modo que 5 foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. Resultados: Infecção oral 

com P. gingivalis estimulou os receptores TLR2 e TLR4 com consequente expressão de 

citocinas pró-inflamatórias envolvidas na ativação das células endoteliais, além de recrutamento 

e ativação de monócitos, tanto em pesquisas com células humanas quanto em camundongos. 

Conclusão: A P.gingivalis pode induzir e manter um estado crônico de inflamação em locais 

distantes da infecção oral, aumentando os riscos de doenças cardiovasculares. Logo, é 

necessário prevenir, diagnosticar e tratar doenças periodontais devido sua correlação com 

doenças sistêmicas. 

Descritores: TLR2, TLR4, Aterosclerose, P. gingivalis e Doença periodontal 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 144 

INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO NA 

ADESÃO DOS PACIENTES AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: REVISÃO 

SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

João Pedro Pio Rodrigues , Anderson Nixon da Silva AMORIM, Marcoeli Silva de MOURA, 

Patrícia Ferreira de Sousa VIANA, Cacilda Castelo Branco LIMA 

 

INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Humanização (PNH) surgiu como um avanço do Sistema 

Único de Saúde (SUS), por meio da valorização das dimensões subjetiva e social em todas as 

práticas de atenção e gestão. Nesse contexto, as ações de saúde bucal devem buscar a 

humanização do atendimento. São escassos os trabalhos desenvolvidos a partir da avaliação 

do usuário, focando os aspectos humanísticos do atendimento, sobretudo em Odontologia. 

OBJETIVO: Realizar uma revisão sistematizada a fim de analisar a influência do atendimento 

humanizado na adesão dos pacientes ao tratamento odontológico. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma revisão sistematizada da literatura, nas bases Scielo e Pubmed, durante o 

mês de outubro de 2017, utilizando os descritores: 

?Humanização  da  assistência?,  ?Avaliação  em  saúde?,  ?Tratamento  odontológico?  e 

?SUS?, sendo pesquisados individualmente e combinados, assim como seus respectivos na 

língua inglesa. Foram selecionados trabalhos completos disponíveis na íntegra, publicados nos 

últimos 10 anos e que tratassem da percepção dos usuários dos serviços odontológicos do 

SUS baseados na prática das ações da PNH. Foram excluídos trabalhos que não abordassem 

o tema proposto, publicados fora do período estabelecido e revisões de literatura. 

RESULTADOS: Foram encontradas 587.943 produções cientificas sendo 0,05% (311) 

referentes ao descritor Humanização da Assistência; 72,86% (428.419) ao descritor Avaliação 

em Saúde; 24,35% (143.207) relacionados ao Tratamento Odontológico e 2,74% ao SUS 

(16.006). Após a combinação destes descritores, foram obtidos 69 artigos. Desses, apenas 13 

foram incluídos neste trabalho. CONCLUSÃO: Um adequado tratamento odontológico deve 

valorizar a interação profissional/paciente, a participação ativa do paciente e da família e 

observando o paciente como um todo, respeitando suas limitações, crenças e cultura. 

Observou-se também que a qualidade do serviço influencia de forma positiva na adesão e no 

bom relacionamento com o paciente. Além disso, pode-se destacar que consultas de boa 

qualidade, baseadas em práticas de humanização, são uma maneira capaz de despertar na 

comunidade o interesse e compromisso pela saúde bucal. 

Descritores: Humanização da Assistência, Avaliação em Saúde, Tratamento Odontológico, SUS 
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OSTEONECROSE MANDIBULAR INDUZIDA PELO USO DE 

BIFOSFONATOS: RELATO DE CASO. 

Amanda Maria Lopes da Silva, Matheus Santos Carvalho, Brunna da Silva Firmino, Luis Paulo 

da Silva Dias, Jean de Pinto Mendes 

 

INTRODUÇÃO: Os bisfosfonatos (BF) são medicamentos amplamente administrados a 

pacientes portadores de metástases tumorais em tecido ósseo e osteoporose. A droga reduz a 

reabsorção óssea, estimula a atividade osteoblástica, assim como inibe o recrutamento e 

promove a apoptose de osteoclastos. A osteonecrose dos maxilares (OM) é o principal efeito 

adverso desse medicamento que embora possa acontecer de forma espontânea, em sua 

maioria vem ocorrendo após intervenções odontológicas, principalmente após extrações 

dentárias. Clinicamente apresenta-se como ulcerações na mucosa oral, com exposição do osso 

subjacente e sintomatologia dolorosa. RELATO DO CASO: O objetivo do presente trabalho é 

relatar o caso de uma paciente de 46 anos, do gênero feminino, que foi encaminhada ao 

consultório odontológico por motivo de apresentar lesão dolorosa com secreção purulenta na 

mandíbula, cuja localização correspondia às extrações dos molares ao quadrante 

correspondente há aproximadamente 2 anos. A paciente relatou câncer da mama e metástase 

óssea tratados com radioterapia e uso de BF desde 2012, sem uma devida avaliação 

odontológica para tal. Após exames clínicos e de imagens, chegou-se ao diagnóstico de OM 

onde a mesma encontra-se em tratamento com antibioticoterapia e uso de colutórios. 

CONCLUSÃO: A OM induzida por BF vem se tornando cada vez mais incidente, sendo de 

fundamental importância que o cirurgião-dentista detenha conhecimento técnico-científico para 

o estabelecimento de um diagnóstico preciso e recorra à conduta mais adequada. 

Descritores: Osteonecrose, bifosfonatos, odontologia. 
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE SCAFFOLDS PARA 

REPAROS ÓSSEOS: REVISÃO DE LITERATURA 

Angela Maria Lopes Duarte, Isnayra Kerolaynne Carneiro Pachêco, Laiane Fernandes 

Pereira, Artur de Sousa Lima, Ana Cristina Vasconcelos Fialho 

 

Introdução: A engenharia de tecido ósseo é uma área com potencial notável no domínio da 

reparação e regeneração de lesões ósseas. Sua abordagem envolve o uso de sistemas de 

scaffolds biodegradáveis como substitutos teciduais capazes de restaurar as características 

estruturais e funções fisiológicas dos tecidos naturais in vivo. Estes biomateriais desempenham 

papel de matriz extracelular sintética que facilita a organização das células e aborda os 

estímulos mecânicos convenientes que governam o crescimento e a formação do tecido 

desejado. Uma característica fundamental dos scaffolds é proporcionar integridade mecânica 

temporária no local instalado até o tecido ósseo ser reparado ou regenerado e a função 

biomecânica normal restaurada. Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar, com base na 

revisão de literatura, as propriedades mecânicas dos materiais utilizados para confecção de 

scaffolds ósseos. Metodologia: Foram feitas buscas na base de dados PUBMED, utilizando a 

palavra-chave ?scaffold and mechanical properties and bone regeneration? sendo encontrados 

497 artigos. Destes, foram selecionados apenas artigos completos, publicados em inglês nos 

últimos 5 anos e estritamente relacionados ao tema. Resultados: Atualmente existem vários 

compósitos utilizados na confecção de scaffolds, cada um com suas vantagens e 

desvantagens. Os scaffolds de polímeros naturais, são prontamente aceitos pelo organismo e 

possuem alta bioatividade e biocompatibilidade. No entanto, a falta de rigidez estrutural limita 

seu uso em áreas que demandam estabilidade mecânica. Os scaffolds baseados em minerais 

possuem osteocondutividade e boa integração óssea, no entanto, possuem fortes forças de 

compressão, mas forças de tração comparativamente muito menores, o que limita seu uso em 

cargas de maiores aplicações. Finalmente, os polímeros sintéticos foram recentemente 

desenvolvidos com maior resistência mecânica sobre os scaffolds naturais e minerais, e 

embora possam ser mais vantajosos nas regiões que necessitam de maior suporte mecânico, 

geralmente não possuem as propriedades osteoindutivas dos outros biomateriais. Conclusão: 

Devido às limitações próprias de cada um dos biomateriais, combinações de materiais de 

diferentes características são comumente desenvolvidas com o objetivo de melhorar as 

propriedades mecânicas e biológicas dos scaffolds. 

Descritores: Scaffolds; Propriedades mecânicas; Engenharia tecidual 



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

ISSN 2317 – 658X 

 

 
 147 

UTILIZAÇÃO DE COROAS METÁLICAS COMO GUIA PARA PREPARO EM 

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL: RELATO DE CASO 

João Pedro Pio Rodrigues , Bruna da Costa ALMEIDA, Anderson Nixon da Silva AMORIM, 

Jonathan Ferreira COSTA, Valdimar da Silva VALENTE 

 

INTRODUÇÃO: Existem vários fatores que possibilitam o sucesso de uma Prótese Parcial 

Removível (PPR), dentre eles, destaca-se o uso de planos-guia, que tem demonstrado 

benefícios na construção de uma PPR. OBJETIVO: Aplicar uma técnica prática e segura, 

usando coroa metálica para a transferência de plano guia, através de delineador, para o 

paciente com necessidade de uma PPR inferior. RELATO DE CASO: Paciente de iniciais L. 

M. C. G., 47 anos, sexo feminino, atendida na Clínica Odontológica da UFPI, fazia uso de uma 

PPR superior e necessitava de outra prótese inferior classe III de Kennedy com 2 modificações, 

ausentes os elementos 35, 36, 37, 46 e 47. Realizou-se o preparo do plano guia no modelo de 

estudo. Posteriormente, foram confeccionados guias de transferência por meio de ?coroas? em 

cera sobre os dentes preparados no modelo de estudo. Em seguida, foi enviado para 

laboratório para fundição do metal e confecção da coroa metálica. Os guias de transferência 

foram colocados nos dentes pilares da PPR inferior da paciente, ficando expostas as paredes 

de esmalte a serem desgastadas, utilizando ponta diamantada tronco-cônica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que essa técnica possibilita um excelente controle e 

visualização do futuro plano-guia por parte do profissional, garantindo que a PPR tenha seus 

princípios biomecânicos preservados, assegurando uma única trajetória de inserção e remoção 

e eliminando forças tangenciais nocivas ao dente suporte. 

Descritores: Prótese Parcial Removível, Reabilitação Bucal, Planejamento Protético 
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MARSUPIALIZAÇÃO DE GLÂNDULA SUBMANDIBULAR PARA 

TRATAMENTO DE RÂNULA: RELATO DE CASO 

Eliene dos Santos mauriz, Daniela Andrisia Teixeira Messias , Matheus Santos Carvalho, 

João Marques Mendes Neto, Alan Leandro Carvalho de Farias 

 
 

INTRODUÇÃO: A rânula é uma lesão comum na mucosa oral após a ruptura ou obstrução de 

um ou mais ductos excretores da glândula submandibular resultando no extravasamento de 

mucina para os tecidos moles circunjacentes. Este extravasamento muitas vezes é resultante 

de um trauma local. Geralmente, apresentam-se com aumento de volume bem definido dos 

tecidos moles adjacentes, sendo mais comum em crianças e adultos jovens. 

Caracteristicamente, apresenta-se como uma coloração azulada que pode atingir muitos 

centímetros de diâmetro e ocupar todo o soalho da boca e elevar a língua. O tratamento varia 

de simples marsupialização ou mesmo ressecção da glândula, sendo este último destinado a 

caso de recidivas. OBJETIVO: Apresentar um caso clínico de rânula que foi tratado 

conservadoramente por marsupialização. RELATO DE CASO: Paciente do gênero feminino, 20 

anos, normossistêmica, procurou atendimento com queixa de aumento de volume em assoalho 

bucal. Após exame clínico e de imagem chegou-se ao diagnóstico de rânula onde a mesma foi 

submetida a marsupialização. Na consulta de acompanhamento de 14 dias foi observada 

recidiva da lesão e então foi submetida mais uma vez ao mesmo procedimento que teve 

resultado satisfatório. A paciente encontra-se em acompanhamento sem sinais de recidivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em vista do exposto, o tratamento da rânula deve, quando 

possível, ter uma abordagem conservadora, pois quando bem indicado e bem executado 

apresenta ótimos resultados para o profissional e paciente. 

 
 

 
Descritores: Descritores: rânula, glândula submandibular, cirurgia bucal. 
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Diagnóstico e tratamento da Hipomineralização Molar-Incisivo 

Lara Tuanna de Brito, Bruno Rafael Gomes dos ANJOS, Márcia Regina Soares CRUZ 

 

Introdução: A hipomineralização molar-incisivo (MIH) corresponde a um defeito de origem 

sistêmica do esmalte dentário, afetando de 1 a 4 primeiros molares permanentes e é 

frequentemente associada a alterações nos incisivos permanentes. É importante que o dentista 

conheça sua etiologia, diagnóstico e tratamento. Objetivo: O estudo objetiva esclarecer 

aspectos da etiologia, diagnóstico e tratamento da MIH, através de uma revisão da literatura. 

Revisão de literatura: Apesar da etiologia desconhecida, muitas causas são apontadas: 

nascimento prematuro, problemas de saúde da criança na primeira infância, utilização de 

antibióticos nos três primeiros anos de vida, complicações durante o parto e puerpério e fatores 

genéticos. Os manchamentos se caracterizam por terem áreas de coloração branca, creme, 

castanhas ou amarelas, assimétricas, porosas e frágeis, podendo ocorrer desintegração pós-

eruptiva, principalmente pela influência das forças mastigatórias, deixando a dentina 

desprotegida e, assim, favorecendo o desenvolvimento de lesões cariosas. O tratamento vai 

desde orientações de higiene bucal e aplicação tópica de flúor até restaurações e exodontias. 

Para obter a decisão de extrair ou restaurar os dentes afetados deve ser levado em 

consideração alguns fatores: idade do paciente, número de dentes envolvidos, vitalidade, 

possibilidade de realizar a sua restauração, na cooperação do paciente e na fase de erupção 

em que se encontra o dente. Metodologia: Foram selecionados artigos disponíveis no formato 

completo nas bases de dados Pubmed, Scielo e Bireme, publicados nos últimos cinco anos. 

Considerações finais: Frequentemente a dentina torna-se desprotegida, favorecendo o 

aparecimento de lesões cariosas, gerando sensibilidade e afetando a estética. Assim, é 

importante que o dentista saiba diagnosticar corretamente esta patologia e diferenciá-la de 

outras alterações para que seja estabelecido um plano de tratamento apropriado para o 

paciente infantil. 

Descritores: Hipomineralização dentária, esmalte dentário, dente molar 
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Colagem de fragmento dental na clínica infantil 

Lara Tuanna de Brito, Daniela Nunes NOGUEIRA, Leandro Alves de SOUSA, Gabriela Barros 

de CARVALHO, Eliana Campelo LAGO 

 

INTRODUÇÃO: Os traumas dentais são acontecimentos comuns na infância, comprometendo 

não só o remanescente dentário, bem como as regiões adjacentes (mucosa, osso alveolar, 

tecidos moles). Há vários tipos de traumatismos que podem ser desde fratura no esmalte até à 

avulsão dentária. A estética dental pode influenciar tanto no comportamento social quanto na 

autoestima de crianças, que quando ocorrem os traumas dentais nelas, revelam insegurança ao 

sorrir, brincar e até mesmo trazendo problemas de socialização. Os incisivos centrais 

correspondem a 96% das fraturas em dente, sendo 13% destas em menos de 12 anos de 

idade. A região anterior corresponde a área de estética do sorriso, comprometendo, além disso, 

alteração funcional de fonação e de mastigação. O atendimento inicial ao paciente, a conduta 

realizada de maneira correta frente ao trauma e a agilidade para encaminhar o caso ao 

especialista são de fundamental importância para o prognóstico. OBJETIVO Relatar caso 

clínico de uma fratura em esmalte e dentina em paciente infantil com seu tratamento. RELATO 

DE CASO: Menor, M. R. S. N., 8 anos, deu entrada na clínica de odontologia da Facid com 

história de trauma dentário por acidente de motocicleta. Ao exame clínico evidenciou-se fratura 

de esmalte e dentina sem exposição pulpar. Na radiografia periapical observou-se a fratura 

coronária em esmalte e dentina, e também a ausência de alterações radiográficas na região 

periapical. Foi realizado descolamento da margem cervical gengival, com exposição e 

tratamento do remanescente e dos fragmentos e posterior colagem. Paciente segue em 

acompanhamento. CONCLUSÃO: É importante a avaliação do trauma dentário o mais precoce, 

a fim de minimizar problemas estéticos e funcionais futuros. O prognóstico dependerá do tipo 

de trauma e do correto manejo do tratamento no momento do ocorrido e no pós-trauma. 

Descritores: Traumatismos dentários, colagem dentária, saúde bucal 
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DEFEITOS DO DESENVOLVIMENTO DO ESMALTE EM INDIVÍDUOS COM 

PARALISIA CEREBRAL: REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

Bruna da Costa Almeida, Básia Rabelo Nogueira, Tainá de Castelo Branco Araújo, Regina 

Ferraz Mendes, Raimundo Rosendo Prado Júnior 

 

INTRODUÇÃO: A etiologia dos Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte (DDE) inclui fatores 

sistêmicos como prematuridade, baixo peso ao nascer, desnutrição, problemas respiratórios, 

infecções e doenças na primeira infância. Alguns desses fatores estão presentes em pacientes 

com Paralisia Cerebral (PC) tornando-os hipoteticamente mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de DDE. OBJETIVO: Revisar de forma sistematizada a literatura sobre a 

prevalência e os fatores associados aos DDE em crianças e adolescentes com PC. 

METODOLOGIA: Foram buscados artigos relacionados a esse tema na base de dados 

PUBMED utilizando os descritores: "dental enamel", "enamel defect", "developmental defects of 

enamel", "cerebral palsy" e "intellectual disability" utilizando o sistema de busca avançada e os 

operadores boleanos ?AND? e ?OR? sem restrição de data e linguagem. Os artigos foram 

analisados pelo título, em seguida pelo resumo e na última etapa pela leitura do texto completo. 

Relatos de caso, revisão de literatura e artigos não relacionados ao tema foram excluídos. 

RESULTADOS: A busca resultou em um total de 74 artigos. Após a adoção dos critérios de 

inclusão e exclusão, 4 artigos foram selecionados sendo 2 do tipo transversal e 2 caso-controle. 

Em todos os estudos o diagnóstico de DDE foi feito com base no Indice de Defeito de 

Desenvolvimento do Esmalte modificado (mDDE). A prevalência de DDE em indivíduos com PC 

variou entre 27,78% e 87,7%. Um estudo mostrou diferença significativa na prevalência de DDE 

entre crianças com e sem PC, contrastando com outro estudo no qual não houve diferença 

quando comparado esses dois grupos. Quanto aos fatores associados, foi encontrado que 

crianças com PC nascidas pré-termas (<37semanas) tinham maior prevalência de DDE do que 

crianças nascidas em termo (p<0,05). CONCLUSÃO: A prevalência de DDE em crianças e 

adolescentes com PC é alta e está associada a idade gestacional. 

Descritores: Dental enamel, cerebral palsy, enamel defect 
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A relevância das ações socioeducativas na promoção da saúde de pessoas 

com necessidades especiais: um relato de experiência 

Letícia Meireles Melo Fagundes, Júlia de Sousa CAROBA, Luana Sales MONTENEGRO, 

Tereza Cristina de Carvalho Souza GARCÊS 

 

INTRODUÇÃO: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) visa estabelecer 

ações socioeducacionais para pessoas com necessidades especiais, proporcionando 

a?formação necessária?ao desenvolvimento de?suas potencialidades. Nessa perspectiva, uma 

formação médica humanizada e interdisciplinar é fundamental para um atendimento efetivo. 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por alunos do 2ª período do curso de Medicina 

durante uma visita à APAE, a fim de relacionar os principais aspectos da citogenética clínica e 

agregar valores na formação humana dos acadêmicos. MÉTODOS: Durante uma visita técnica 

da disciplina de Sistemas Orgânicos Integrados II - Genética/Embriologia do Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), realizada na APAE do município de 

Parnaíba-PI, em Agosto de 2017, sob orientação da professora da disciplina, os discentes 

realizaram atividades educativas de promoção à saúde entre elas palestra sobre a importância 

da saúde bucal, musicoterapia e atividades que estimulassem a psicomotricidade dos 

portadores de necessidades especiais. Essas dinâmicas foram realizadas através do uso de 

macromodelos bucais (escova dental, dentes sadios e lesionados), distribuição de kits de 

higiene oral, música e brincadeiras. Ao final foram doados brinquedos e livros de leitura infantil 

com o objetivo de contribuir para educação e atividades de recreação. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O resultado foi positivo, pois observou-se a interação entre os participantes e os 

discentes durante as dinâmicas desenvolvidas. A atividade proporcionou aos acadêmicos um 

contato direto com as pessoas com deficiência, os quais demandam uma atenção diferenciada 

do médico. Além de enfatizar a relevância da humanização, da sensibilidade e do altruísmo 

bem como entender as limitações desse grupo de indivíduos. CONCLUSÃO: Logo, foi possível 

perceber a importância da promoção e prevenção em saúde desse público, mas para que essa 

ação seja efetiva é essencial a interdisciplinaridade entre profissionais da saúde. Ademais, a 

visita técnica proporcionou aos discentes a oportunidade de aliar o conhecimento teórico-

prático, tornando o aprendizado mais dinâmico. Além de promover o envolvimento com a 

comunidade, auxiliando na formação humanística, estimulando o cuidado integral e equitativo 

ao próximo. 

Descritores: Saúde, Promoção, Síndromes, Interdisciplinaridade. 
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EDENTULISMO COMO UMA CAUSA SOCIOECONÔMICA NO BRASIL 

Joyce Carvalho Portela, Adilson Rener Sousa Rodrigues , Nayra Raissa Martins Pinheiro , 

Thamara Almeida Araújo, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços da odontologia, o edentulismo é ainda um grave problema 

de saúde pública, principalmente entre idosos. Esse fato é o reflexo da falta de prevenção, de 

informação e, consequentemente, de cuidados com a higiene bucal, que deveriam ser 

destinados principalmente à população adulta, possibilitando a manutenção dos dentes naturais 

até idades mais avançadas, de forma funcional e saudável. OBJETIVO: Relatar as causas 

socioeconômicas do edentulismo no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura integrativa realizada nas bases de dados, Scielo, BVS e Pubmed, no período de 2010 

a 2016. RESULTADOS: A população idosa residente no Brasil não raro está sujeita a 

debilidades socioeconômicas, que repercutem negativamente sobre sua condição de saúde 

bucal. Essa é uma explicação para o fenômeno tão comum do edentulismo nessa população. A 

perda dos dentes limita funções diretamente ligadas à manutenção da qualidade de vida. Seus 

impactos podem ser expressos pela diminuição das capacidades de mastigação e fonação, 

bem como por prejuízos de ordem nutricional, estética e psicológica, com reduções da 

autoestima e da integração social. CONCLUSÃO: A progressão da doença cárie, crença na 

perda de dentes como consequência natural do envelhecimento, incapacidade do sistema de 

saúde pública e as características socioeconômicas da população brasileira, são as principais 

causas que configuram o edentulismo no Brasil. Portanto, torna-se necessário que o governo 

realize campanhas sobre a prevenção da perca dentária e melhore a qualidade e o acesso do 

atendimento odontológico. 

Descritores: Idosos, Idosos e Odontologia, Edentulismo. 
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TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR EM 

PACIENTES ADULTOS 

FRANCISCO DARIO CARVALHO DE SOUSA, Maria Karen Vasconcelos FONTENELE, 

Wilderlan Aguiar CARVALHO, Andressa dos Santos SOUSA, Joaquim Teles de Menezes 

FILHO 

 

INTRODUÇÃO: Define-se a mordida aberta anterior (MAA) como ausência de trespasse vertical 

positivo entre os dentes anteriores superiores e inferiores, apresentando-se como uma má 

oclusão fácil de ser reconhecida e que causa grandes problemas estéticos e funcionais. O 

tratamento realizado na fase adulta, apresenta grande dificuldade, uma vez que sua correção, 

na maioria dos casos, está associada à terapia cirúrgica. A cirurgia ortognática pode ser uma 

opção para tratamentos de MAA, embora muitos pacientes recusem esta alternativa, devido à 

resistência a cirurgia, ou devido a fatores sócio-econômicos e psicológicos, optando por 

tratamentos de camuflagem. OBJETIVO: Apresentar tratamentos não cirúrgicos para a mordida 

aberta anterior em pacientes adultos. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão de literatura 

nas bases de dados Scielo e Pubmed, entre 2014 e 2016, com os descritores ?mordida 

aberta?, ?adulto? e ?tratamento não cirúrgico?. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Não restam 

dúvidas, de que o melhor protocolo terapêutico para o tratamento da mordida aberta anterior 

seja a realização da cirurgia ortognática, O tratamento através de camuflagem ortodôntica por 

compensações dentárias, algumas estratégias em relação à planificação do tratamento e à 

mecanoterapia instituída podem estar relacionadas com o maior sucesso e sua estabilidade em 

adultos, o tratamento de escolha geralmente se utiliza de aparelhos fixos, proporcionando 

compensações dentárias suficientes para a resolução do problema. A mordida aberta anterior 

pode ser corrigida ortodonticamente utilizando-se de elásticos intermaxilares, na região anterior, 

promovendo a extrusão dos dentes anteriores como também, a intrusão de dentes posteriores, 

esse é um artifício que produz um resultado bastante satisfatório o que é passível de recidivar. 

Existem várias evidências científicas que demonstram a efetividade das extrações dentárias no 

tratamento apresentando maior estabilidade clínica, em longo prazo, quando comparado ao 

tratamento realizado sem extrações. CONCLUSÃO: Em pacientes adultos, o tratamento 

ortodôntico da mordida aberta anterior apresenta muitas limitações e a terapêutica adequada 

seria a cirurgia. Mas respeitando as limitações econômicas e psicológicas desses pacientes 

verificamos que tratamentos ortodônticos compensatórios avaliados pelo paciente e seus 

familiares como bastante satisfatório, apesar de produzir pouca influência na estética facial, 

sendo o resultado essencialmente dentário. 

Descritores: mordida aberta, adulto, tratamento não cirúrgico. 
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GENGIVECTOMIA PELA TÉCNICA DE BISEL INTERNO NA REABILITAÇÃO 

ESTÉTICA 

BRUNO RAFAEL GOMES DOS ANJOS, Débborah Brill Negreiros Damasceno Silva 

GOMES, Lara Tuanna de BRITO, Gessyca da Costa Silveira MOURA, Valéria Leopoldino de 

Arêa LEÃO 

 

Introdução: A estética do sorriso nos dias de hoje é de suma importância para a população, e a 

cada dia surgem novos métodos e novas técnicas que buscam proporcionar o bem estar do 

paciente, aliado a uma condição de manutenção da saúde bucal. A gengivectomia é uma das 

formas de alcançar estes resultados através de uma cirurgia que retira excesso de gengiva, 

harmonizando as proporções da Estética Branca X Estética Vermelha durante um sorriso. 

Quando bem indicada e executada, essa técnica de gengivectomia proporciona um resultado 

imediato satisfatório e um pós-cirúrgico confortável. Assim, o objetivo do presente trabalho é 

demonstrar a técnica e seus resultados. Relato de caso: Paciente DSSC, 35 anos, gênero 

feminino, compareceu em uma clínica escola procurando solução estética para sua queixa de 

não estar ?satisfeita com o meu sorriso, mesmo após ter feito tratamento ortodôntico e meus 

dentes são muito pequenos?. Feita avaliação criteriosa, com análise dentária e facial, para 

planejamento reabilitador estético, Foram indicados sequencialmente os seguintes 

procedimentos: Gengivectomia, Clareamento Dentário e Facetas Diretas em Resina Composta. 

Para efetivação do plano, foi realizada, em primeiro momento, a técnica de gengivectomia por 

bisel interno, com finalidade de aumentar a coroa clínica de caninos e incisivos superiores, ao 

mesmo tempo em que era corrigida a arquitetura gengival. Considerações finais: A 

gengivectomia por bisel interno é uma técnica cirúrgica que proporciona uma remodelação 

imediata da estética vermelha em um planejamento de reabilitação estética. 

Descritores: Gengivectomia, Cirurgia Odontológica, Estética Dentária 
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PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DO FRÊNULO LINGUAL EM UM 

PROJETO DE EXTENSÃO PARA GESTANTES E BEBÊS 

Mirelle de Sousa Soares, Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira, Ana Victória Lopes 

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

 

Introdução: O exame do frênulo lingual em bebês foi evidenciado no Brasil com a Lei Federal Nº 

13.002/2014, a qual torna obrigatória a realização do protocolo de avaliação do frênulo lingual 

em bebês, em todos os hospitais e maternidades do país, conhecido como 

?Teste da Linguinha?. O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês (PPGB), implantado em 

1997 no Instituto de Perinatologia Social do Piauí, é um projeto de extensão de atenção 

materno-infantil do curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí que atende uma 

média diária de dezoito crianças, na faixa etária de zero a três anos. Em abril de 2015, o PPGB 

instituiu o "Teste da Linguinha" cujo exame possibilita diagnosticar e indicar o tratamento 

precoce das limitações dos movimentos linguais causados pela anquiloglossia que podem 

comprometer as funções exercidas pela língua, como a sucção, amamentação, mastigação e a 

fonação. Relato da experiência: O diagnóstico de anquiloglossia no PPGB é realizado de forma 

simplificada com base na observação da mobilidade lingual, com a criança chorando, para 

permitir a avaliação dos movimentos de retração e protrusão da língua e as inserções do 

frênulo no ventre lingual e no assoalho bucal. Conclusão: Como não existe protocolo validado 

para avaliação do frênulo lingual em bebês, os critérios adotados no PPGB visam possibilitar ao 

clínico que atende crianças a realizar o ?teste da linguinha?. 

Descritores: Saúde Bucal, Assistência à Saúde Materno-Infantil, Frênulo lingual. 
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SCAFFOLDS POLIMÉRICOS ASSOCIADO A CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS PARA ENGENHARIA DO TECIDO ÓSSEO 

Fabianne Soares Lima, Nádia Maria Pires Silva, João Pedro Pereira de Morais, Isnayra 

Kerolaynne Carneiro Pacheco, Ana Cristina Vasconcelos Fialho 

 

Introdução: A engenharia do tecido ósseo é uma abordagem promissora para tratamento de 

defeitos ósseos críticos, que podem ser ocasionados por fraturas e neoplasias. Scaffolds 3D 

associados a células-tronco mesenquimais são utilizados como alternativa terapêutica nesse 

campo. Estudos com scaffolds produzidos a partir de polímeros têm sido frequentes devido ao 

potencial osteogênico e à biodegradabilidade satisfatória encontrados nestes materiais. 

Objetivo: Revisar pesquisas publicadas que avaliem, in vivo, a utilização de scaffolds 

poliméricos associados a células-tronco para regeneração de tecido ósseo. Critérios de seleção 

dos trabalhos: A busca foi realizada na base de dados Pubmed, utilizando a chave ?scaffold? 

AND ?polymer? AND ?stem cell? AND ?bone regeneration?. Foram selecionados 19 estudos 

que realizaram avaliação in vivo, publicados de 2007 a 2017. Resultados: Nos estudos 

encontrados, scaffolds de polímeros sintéticos dos grupos dos poliésteres e poliéteres 

apresentaram melhores resultados de regeneração óssea in vivo, associados a células-tronco 

mesenquimais quando comparado ao uso do scaffold sozinho. Apesar das propriedades físicas 

deficientes, scaffolds de polímeros naturais associados a células-tronco também apresentaram 

vantagem na neoformação óssea. Conclusão: A associação de células-tronco mesenquimais a 

scaffolds de polímeros sintéticos e naturais potencializa a regeneração óssea quando 

comparada ao uso do scaffold sozinho. 

Descritores: Stem cells, Tissue engineering, Polymers 
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INFLUÊNCIA DA MICROFLORA PERIODONTAL COMO FATOR 

ETIOLÓGICO DA OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA A 

MEDICAMENTOS 

Fabianne Soares Lima, Maryse Araújo Nogueira, Luma Ribeiro Rodrigues Gomes, Isnayra 

Kerolaynne Carneiro Pacheco, Ana Cristina Vasconcelos Fialho 

 

Introdução: A osteonecrose dos maxilares está frequentemente associada a medicamentos 

como bifosfonatos e denosumab por seus efeitos no metabolismo ósseo, utilizados para tratar 

distúrbios como osteoporose e metástases ósseas. Entretanto, a infecção do tecido ósseo 

através de bactérias do periodonto tem se mostrado fundamental para o desenvolvimento de 

osteonecrose. Tem sido observado que a alteração no balanço da renovação/remodelação 

óssea reduz a eficácia da defesa contra infecção, fazendo com que essas bactérias consigam 

atingir o osso. Objetivo: Apresentar uma revisão da literatura acerca do papel da microflora 

periodontal na etiologia de osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos. Critérios de 

seleção dos trabalhos: Foram coletados, da base de dados eletrônicos SCIELO e PUBMED, 9 

artigos originais publicados nos últimos 7 anos, utilizando a chave ?Bisphosphonate? AND 

?osteonecrosis? AND ?bacteria?. Resultados: De acordo com 9 artigos, após procedimentos 

dentários invasivos, traumatismo ou infecção de tecidos moles, bactérias da microflora 

periodontal ganham acesso ao osso desempenhando, juntamente com o tratamento 

medicamentoso antirreabsortivo, papel significativo no processo. Desse modo, a patogênese da 

osteonecrose se apresenta de forma multifatorial, já que a microflora precisa de outros 

estímulos para agir no tecido ósseo. Conclusão: Os pacientes que estão sob tratamento com 

estes fármacos devem ser instruídos sobre higiene bucal e os riscos de osteonecrose, sendo 

fundamental para a prevenção de complicações ósseas. 

Descritores: Bisphosphonate, osteonecrosis, bacteria 
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EXÉRESE DE TÓRUS MANDIBULAR: RELATO DE CASO 

LETÍCIA FRANKLIN SILVA, VANESSA LIMA BRUNO, LUÍS FELIPHE MATOS REZENDE, 

SIMEI ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES FREIRE, RENATO DA COSTA RIBEIRO 

 

INTRODUÇÃO: O tórus mandibular ou exostose mandibular é um crescimento de tecido ósseo 

que ocorre de forma lenta, desenvolvendo-se ao longo da superfície lingual da mandíbula, 

geralmente na região entre caninos e pré-molares sobre a linha milohiódea. Não se trata de 

uma patologia ou uma formação tumoral, mas uma peculiaridade anatômica rara assintomática 

que, em geral, não causa grandes danos ao paciente e nem sempre requer tratamento, mas 

quando este faz-se necessário, é indicada a sua remoção cirúrgica. Mesmo com seu caráter 

assintomático, há casos em que a mucosa que recobre esse crescimento ósseo é fina e pode 

ulcerar em razão do traumatismo secundário, portanto a indicação cirúrgica deve ser realizada, 

em casos que impossibilite a função do aparelho estomatognático, causando incômodo ao 

paciente, problemas na deglutição, fonação, mastigação, e na instabilidade protética. A exérese 

corresponde a manobra cirúrgica utilizada para a remoção propriamente dita de uma estrutura. 

OBJETIVO: O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de exérese de tórus 

mandibular com grandes dimensões. RELATO DE CASO: Paciente do gênero masculino, 41 

anos, procurou o serviço de cirurgia oral queixando-se de fonética dificultada por ?caroços 

duros próximo a língua?. Ao exame clinico notou-se aumento de volume significativo situado na 

lingual, na região que compreende de canino a segundo molar, bilateral, multilobular, indolor e 

duro à palpação, confirmando o diagnóstico de tórus mandibular através dos exames 

complementares. Optou-se pela exérese do tórus como tratamento, em razão dos prejuízos 

funcionais dado por suas características. Depois da realização da anestesia, o acesso intra-

sulcular, seguido do descolamento da mucosa oral lingual foi realizado para exposição do tórus. 

No tempo cirúrgico correspondente a exérese fez-se a osteotomia e separação do tórus da 

mandíbula seguido da sua remoção com a regularização da superfície óssea. O pós-operatório 

de 30 dias demonstrou-se satisfatório. O paciente encontra-se em acompanhamento clínico 

ambulatorial períodico há 6 meses, sem queixas, e afirmou melhora significativa na fonação, 

sua principal queixa. CONCLUSÃO: Podemos concluir que o tórus mandibular dependendo de 

suas características, causa desconforto e perturbação funcional, e há casos especiais em que 

impede a mobilidade da língua comprometendo a fonética do paciente, sendo a exérese 

cirúrgica a melhor conduta a ser realizada. 

Descritores: Torús mandibular, Osso, Exostose, Exérese, Remoção cirúrgica 
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REGENERAÇÃO PULPAR: MOMENTO ATUAL 

Ana Sara Matos Araújo, Thaís Karoline da Silva CAMPELO, Josilda Floriano Melo MARTINS, 

Josete Veras Viana PORTELA 

 

INTRODUÇÃO: Os procedimentos endodônticos regenerativos incluem revascularização , 

pulpotomia parcial e apexogênese. Há diversos desafios clínicos no tratamento endodôntico de 

dentes permanentes imaturos com polpa necrótica , com ou sem lesão apical. OBJETIVO: O 

objetivo deste estudo foi rever a literatura recente sobre tratamento endodôntico regenerativo 

utilizando a revascularização em dente com rizogênese incompleta e necrose pulpar. 

METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão sistematizada da literatura baseada em vinte e um 

artigos científicos selecionados a partir da análise de conteúdo e similaridade dentre vinte e oito 

resultados de busca utilizando os descritores 

?endodontic revascularization?, ?immature permanent? e ?dental pulp necrosis? para o banco 

de dados PubMed nas publicações dos últimos dez anos. CONCLUSÕES: Os procedimentos 

endodônticos de revascularização em dentes permanentes imaturos com polpa necróticas, 

quando bem-sucedidos , alcançam bons resultados clínicos e radiográficos , como o 

desenvolvimento da rizogênese , espessamento e alongamento da paredes radiculares. São 

necessários mais estudos prospectivos randomizados para desenvolver metodologias 

baseadas em evidências e melhor conhecimento do conteúdo do espaço da polpa após 

procedimentos de revascularização. 

Descritores: endodontic revascularization, immature permanent, dental pulp necrosis. 
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CISTO MUCOSO DA CAVIDADE BUCAL DO RECÉM NASCIDO 

Mércia Vanessa Rocha Portela, Thiago Bruno da Silva ROCHA, Marina De Deus Moura De 

LIMA, Teresinha Soares Pereira LOPES 

 

Os cistos gengivais e palatinos são lesões de ocorrência comum na cavidade oral de recém-

nascidos podendo desaparecer ainda na fase intrauterina. São classificadas, de acordo com a 

localização e origem histológica como: nódulos de Bohn, pérolas de Epstein e cistos da lâmina 

dentária. Estes cistos derivam de remanescentes epiteliais retidos, que ocasionalmente não são 

reabsorvidos de glândulas salivares palatinas, da rafe mediana do palato duro e de restos da 

lâmina dentária, sendo este último considerado cisto de origem odontogênica. Estas lesões são 

observadas em grupos, embora possam ocorrer isoladamente, possuem coloração branca, 

branco-amarelada ou acinzentada, localizadas na mucosa bucal. Este trabalho tem como 

objetivo relatar casos de dois bebês que procuraram atendimento no Programa de Prevenção 

para Bebês e Gestantes situado na Maternidade Dona Evangelina Rosa em parceria com UFPI. 

Os bebes tinham menos de um mês de nascido e estavam acompanhados de seus genitores. 

Ao exame clínico foram detectadas alterações na cavidade bucal, com aspecto de pápulas de 

coloração branco-amarelada, localizada na crista alveolar e rebordo gengival (caso 1), e o outro 

com uma pápula branco-amarelado, situadas lateralmente a rafe palatina (caso 2). Em razão da 

localização e aspecto clínico, as alterações foram diagnosticadas como do cisto da lâmina 

dentária e nódulos de Bohn, e no segundo caso, como pérolas de Epstein. Não foi necessário 

qualquer intervenção, uma vez que estes desaparecem espontaneamente dentro de poucos 

meses, apenas foi orientado o acompanhamento trimestral do bebê durante as consultas no 

PPGB. Devido à alta prevalência, é de grande importância que odontopediatras e profissionais 

de saúde reconheçam clinicamente estes cistos, mediante à origem, levando em conta a sua 

localização, para que se possa denominá-los convenientemente. Evitando assim, diagnósticos 

errôneos, intervenções desnecessárias, inclusive a biópsia, além de, tranquilizar os pais que 

normalmente se apresentam preocupados ao observar essas anomalias em seus filhos. 

Descritores: Odontopediatria , Recém-Nascido, Cisto. 
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE HIPERPLASIA FIBROSA CAUSADA POR 

PRÓTESE 

Alexandre Mascarenhas Lustosa de Alvarenga, Priscilla Maia, João Paulo Pereira Boiba, 

Bárbara Mirelly dos Santos Carvalho, Márcia Socorro da Costa Borba 

 

A hiperplasia fibrosa inflamatória é considerada uma lesão proliferativa benigna da cavidade 

oral, causada na maioria das vezes por um traumatismo crônico de baixa intensidade, 

geralmente próteses mal adaptadas ou com muito tempo de uso, causando assim um trauma 

constante aos tecidos bucais. Essas lesões comumente estão localizadas nas regiões de fundo 

de sulco, mucosa labial e palato. Suas características clínicas geralmente possuem aspecto 

variando entre firme á flácida, frequentemente com base, e em alguns casos pediculada, a 

coloração pode variar equivalente a da mucosa do paciente á eritematosa. O tratamento é a 

remoção do fator etiológico, no caso a prótese mal adaptada, ajustando a mesma ou 

confeccionando uma nova, é aguardado um determinado tempo, se a lesão não regredir é 

realizada a remoção cirúrgica. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um caso de 

remoção de hiperplasia fibrosa inflamatória causada por prótese mal adaptada, paciente J.R 

melanoderma, sexo masculino, 55 anos de idade, compareceu à Clínica de prótese removível 

do Curso de Odontologia da DeVry-FACID, com queixa de substituição da prótese superior, 

clinicamente o paciente apresentou prótese parcial superior mal adaptada em decorrência da 

presença de lesão em fundo de sulco na região ântero-lateral esquerda de base séssil e móvel, 

superfície lisa, coloração eritematosa, adjacente à mucosa normal, medindo aproximadamente 

15 mm de extensão. Pelas características clínicas e relação com a prótese, foi sugerido o 

diagnóstico clínico de hiperplasia fibrosa causada por prótese. Foi realizada a exérese da lesão 

e a mesma encaminhada para análise histopatológica. A hiperplasia fibrosa inflamatória é uma 

lesão que pode promover uma instabilidade da prótese, portando, diante dos fatos, essa 

cirurgia torna-se de suma importância, especificamente nesse caso onde se faz necessária a 

confecção de uma nova prótese. 

Descritores: hiperplasia fibrosa, patologia bucal, cirurgia bucal 
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ADENOMA PLEOMÓRFICO: UM CASO CLÍNICO 

JOÃO PAULO PEREIRA BOIBA, Leandro Italo Rodrigues ARAÚJO, Letícia Monteiro Moreira 

SOUSA, Fabrício PASSADOR SANTOS, Lara Eunice CÂNDIDO-SOARES5 

 

Introdução. O adenoma pleomórfico (AP) é um tumor que acomete com mais frequência as 

glândulas salivares maiores e em casos mais raros, pode ocorrer em glândulas salivares 

menores. Possui crescimento lento e apresenta-se como aumento de volume firme, 

encapsulado e assintomático. O tratamento baseia-se na excisão cirúrgica e apresenta baixas 

taxas de recidiva. Este trabalho objetiva relatar um caso incomum de AP em lábio superior e 

discutir o tratamento instituído. 

Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 24 anos, negra e sistemicamente saudável, 

procurou atendimento em uma clínica escola de odontologia referindo incomodo no lábio 

superior, causado por um aumento de volume com 5 anos de evolução. Ao exame clínico 

observou-se um nódulo indolor, de consistência endurecida, flutuante e localizado no fundo de 

vestíbulo ocupando a região de incisivo central a canino esquerdo. O tratamento para a lesão 

foi uma biópsia excisional. O espécime foi encaminhado para o exame histopatológico e o 

diagnóstico de AP, confirmado. 

Considerações finais. As patologias das glândulas salivares, bem como seus tratamentos 

devem ser de conhecimento do cirurgião-dentista, pois diagnósticos precoces resultam, na 

maioria, dos casos em tratamentos mais conservadores e melhor prognóstico para o paciente. 

Apesar de ser uma neoplasia benigna, o AP pode apresentar comportamento clínico instável, 

sendo portanto, recomendados como tratamento a remoção cirúrgica completa seguida do 

exame histopatológico. 

Descritores: Glândulas Salivares, Tumores Odontogênicos, Neoplasias 
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ESPAÇOS FASCIAIS: DISSEMINAÇÃO DAS INFECÇÕES 

Alexandre Mascarenhas Lustosa de Alvarenga, Priscilla Maia, IvinnaMarques Pereira Ferreira, 

João Paulo Pereira Boiba, Márcia Socorro da Costa Borba 

 

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

infecções profundas. Falhas no reconhecimento e tratamento adequado da infecção dos 

espaços podem resultar em óbito devido à obstrução das vias aéreas ou mediastite. Na região 

maxilofacial, a fáscia de revestimento divide-se para formar os espaços submandibular, 

sublingual, mastigatório e parotídeo, sendo as principais vias para a disseminação dos 

processos inflamatórios. O presente estudo objetiva expor a relevância do conhecimento dos 

espaços fasciais, abordando as formas de disseminação, o diagnóstico e o tratamento das 

infecções. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura em bancos de dados SCIELO e 

PUMED, tendo como critérios de inclusão artigos publicados entre 2011 a 2015, na área 

maxilofacial. O exame mais utilizado na avaliação das infecções fasciais é a tomografia 

computadorizada, que fornece informações sobre a extensão do processo inflamatório e 

provável epicentro, diferenciando os tipos de infecção. Além disso, a infecção de alguns 

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

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

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

dos espaços fasciais geralmente tem grande desconforto e incapacidade de ficarem imóveis 

devido ao excesso de secreções, dificuldade respiratória e dor associada. Conclui-se que o 

estudo dos espaços fasciais é de extrema importância, já que o cirurgião dentista deve 

conhecer a anatomia desses espaços para melhor compreensão e utilização das técnicas 

necessárias para tratar os pacientes 

Descritores: Espaços fasciais, infecções, Anatomia 
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ALVEOLOPLASTIA COM APLICABILIDADE PROTÉTICA 

JOÃO PAULO PEREIRA BOIBA, Ívinna Marques Pereira FERREIRA, Bárbara Mirelly dos 

Santos CARVALHO, Alexandre Mascarenhas Lustosa de ALVARENGA, Márcia Socorro da 

Costa BORBA 

 

Introdução: A alveloplastia é uma das cirurgias pré-protéicas mais realizadas na odontologia, 

que tem como objetivo promover estruturas de suporte adequadas, para posterior adaptação de 

uma prótese. Esse tipo de alveloplastia é uma regularização da crista alveolar, sendo indicado 

para corrigir irregularidades do rebordo alveolar residual e preparar o rebordo residual para a 

colocação de uma prótese, visto que essa irregularidade no rebordo residual promove uma 

instabilidade da prótese. Relato do caso: Paciente leucoderma, gênero masculino, 51 anos de 

idade, compareceu à Clínica de prótese removível do Curso de Odontologia da DeVry-FACID, 

queixando-se de desconforto e instabilidade no momento que usava a prótese, foi constatada 

no ato do exame clínico uma área irregular do rebordo alveolar, sendo assim o presente 

trabalho, tem como objetivo relatar um caso de irregularidade do rebordo alveolar, descrevendo 

uma alveloplastia e posterior adaptação de uma prótese total removível. Considerações finais: 

É importante ressaltar que os pacientes cujos dentes foram extraídos em épocas diferentes 

podem apresentar irregularidades grosseiras no contorno do rebordo alveolar, principalmente 

se o cirurgião-dentista no momento da exodontia não realizou a regularização do mesmo. 

Dessa forma essa cirurgia torna-se de fundamental importância, para que essa prótese tenha 

uma boa adaptação e consequentemente um bom prognóstico, levando o paciente há um 

tempo maior de uso da mesma. 

Descritores: alveoloplastia, rebordo alveolar, odontologia. 
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ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES BULÍMICOS 

Ariane Matildes de Oliveira , Maria de Lourdes Soares de Souza NETA, Dhérick do Rego 

VIEIRA, Elen Maria Carvalho da SILVA, Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ 

 

INTRODUÇÃO: A modernidade é marcada por estabelecer padrões de beleza rígidos, os quais 

em determinadas situações são responsáveis pela adesão de medidas extremas na busca por 

atingir a beleza ideal. Dentro de tais decisões radicais destaca-se a Bulimia, distúrbio alimentar 

de caráter fisiológico e psicológico que afeta principalmente jovens e mulheres. O constante 

hábito da hiperfagia seguido pela ação compensatória da regurgitação auto induzida, uso 

abusivo de laxantes e diuréticos, dietas severas e atividades físicas em excesso caracterizam o 

quadro dessa doença que pode ser identificada inicialmente pelo cirurgião-dentista por meio da 

observação das alterações bucais. OBJETIVO: fornecer informações sobre as principais 

alterações bucais que afetam pacientes bulímicos. METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa 

e revisão de artigos por meio dos bancos de dados SCIELO publicados no período de 2009 a 

2017. Foram usados os descritores bulimia, alterações bucais, perimólise, saúde bucal. 

RESULTADOS: Dentro dos problemas de saúde bucal apresentada por esses indivíduos 

destacam-se a perimólise, bruxismo, transformações ortodônticas, quielite, mucosite, o 

intumescimento das glândulas salivares e a alterações na quantidade e qualidade da saliva. 

CONCLUSÃO: Infere-se o papel significativo do cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento 

da bulimia. 

 
 

Descritores: DESCRITORES: saúde bucal, bulimia, alterações bucais. 
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A importância da língua inglesa para o estudante de Odontologia 

Wanderson Carvalho de Almeida, Maria Karen Vasconcelos Fontenele, Nicole Cindy Fontinele 

Miranda, Isabela Dutra Araújo Ribeiro, Maria Ângela Arêa Leão Ferraz 

 

Introdução: O inglês é o idioma mais usado internacionalmente nos aspectos culturais e 

turísticos, na Odontologia é de salutar importância para a aquisição de conhecimento científico 

atualizado, uma vez que os principais periódicos científicos são publicados nesse idioma. 

Soma-se a tal importância, o engajamento cada vez mais crescente de acadêmicos em projetos 

de pesquisa e na qualificação stricto sensu com consequente necessidade da proficiência na 

língua inglesa. Objetivo: Destacar a relevância do estudo da língua inglesa no âmbito 

acadêmico e profissional para os alunos do curso de Odontologia e evidenciar que as 

produções científicas de maior relevância no mundo são oportunizadas neste idioma. 

Metodologia: Utilizou-se como metodologia uma revisão de literatura, com artigos extraídos das 

bases de dados Scielo, Bireme, Lilacs, com os descritores Odontologia, Resumo em Inglês e 

Currículo para identificação de artigos sobre a relevância deste  idioma na Odontologia. Na 

plataforma Sucupira relacionaram-se os periódicos de maior Qualis com o idioma apresentado. 

Resultados: 100% (N-277) periódicos classificados como Qualis A são veiculados em Inglês, 

assim como 97,53% (N-277), dos 284 periódicos classificados como A2, também são 

disponibilizados no idioma em questão. Conclusão: A importância do conhecimento de Inglês 

na aquisição do saber científico atualizado e relevante para os estudantes de Odontologia é 

evidente. 

Descritores: Odontologia, Resumo em inglês, Currículo 
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NOVO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DE CANAL 

RADICULAR E RAIZ: UM MÉTODO SIMPLES, PRÁTICO E UNIVERSAL. 

Dhérick do Rego Vieira, Maria de Lourdes Soares de Souza NETA., André Luca Araujo de 

SOUSA., Ariane Matildes de OLIVEIRA., Maria Ângela Arêa Leão FERRAZ. 

 

Introdução: O conhecimento morfológico sobre raiz e canal radicular é imprescindível na 

realização do tratamento eficaz dos mesmos e de cirurgias endodônticas. A constante 

expansão do conhecimento na endodontia requereu a criação de um sistema de categorização 

que, de forma simples e concreta, descrevesse as configurações de canal e, desta forma, 

possibilitasse a aplicação em todas as variações do canal radicular e raiz, em todos os grupos 

de dentes. Objetivo: conceder informações minuciosas da anatomia de canal radicular e raiz, 

abrangendo anomalias de desenvolvimento da raiz e variações nas configurações dessas 

citadas. Através da exclusão, na classificação, de elementos considerados úteis por muitos 

anos, mas que adicionavam uma complexidade ao sistema (o grau de curvatura radicular e da 

raiz, grau de separação de raiz/canal, nível exato de bifurcação de canais, entre outras 

características), foi possível uma categorização de forma simples, prática e universal. 

Metodologia: o referente trabalho utilizou de artigos científicos internacionais e do jornal oficial 

da sociedade endodôntica britânica e a sociedade europeia da endodontia. Com a revisão 

literária das pesquisas realizadas, conclui-se que, os esforços de pesquisadores como Weine 

et. Al, Vertucci et. al e Christie et. al., para descrever sistematicamente as diversas variações do 

canal, contribuíram para o trabalho. O novo método consiste na utilização de diferentes códigos 

referentes ao número do dente (TN), orifício (O), canal (C) e forame (F), agregados a inserção 

de números que classificam as variações dos elementos a que se referem os códigos. Assim, 

há uma abrangência na variação morfológica da anatomia radicular e do canal. Conclusão: o 

fornecimento de um método que classifique as variadas configurações de canal radicular e raiz 

de forma concreta e simples possibilita a adoção universal do novo sistema e ajuda a 

compreensão anatômica de estudantes, odontologistas e pesquisadores. Com isso, ficamos 

mais à margem de uma endodontia unificada e prática. 

Descritores: Anatomia, Canal Radicular, Raiz, Morfologia, Classificação. 
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DOENÇA DO BEIJO: Realidade ou Mito? 

Beatriz Leal de Freitas, Erika de Sousa SILVA, Thiago Lima MONTE, Luana Kelle Batista 

MOURA, Francisca Tereza Coelho MATOS 

 

INTRODUÇÃO : Beijar na boca é uma das expressões de carinho mais frequente entre os 

jovens! No entanto, é preciso ficar alerta, visto que algumas doenças infecciosas podem ser 

transmitidas pelo beijo, inclusive como a Mononucleose Infecciosa, Sífilis, Herpes Labial. 

OBJETIVO  : Este trabalho tem como objetivo discutir sobre as doenças que podem ser 

transmitidas pelo beijo. METODOLOGIA : A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, 

onde realizou-se um levantamento bibliográfico nos bancos de dados biblioteca virtual em 

saúde ?BVS, nas bases do PUBMED, LILACS e BBO. DISCUSSÃO: Dentre as doenças que 

são transmitidas pelo beijo, está a mononucleose Infecciosa que é uma doença resultante da 

exposição ao vírus Epstein-Barr, A mononucleose é pouco conhecida porém é a doença que a 

transmissão da mesma é através da saliva devido a isso ganhou a alcunha de ?doença do 

beijo?. Outra doença está a Sífilis que é uma infecção crónica sistêmica causada pelo 

espiroqueta anaeróbica Treponema pallidum e pode envolver diferentes órgãos e tecidos 

dependendo do estágio da doença. Na última década, sua incidência aumentou muito e tornou-

se grande problema de saúde pública no mundo. O diagnóstico das lesões sifilíticas orais, 

representa um desafio para dentistas, que são freqüentemente  os  primeiros a observá-las. E 

a Herpes Labial É uma infeção viral e contagiosas nos lábios, boca ou gengivas. A doença é 

caracterizada principalmente pelo surgimento de bolhas pequenas e doloridas. Essas doenças 

poucas pessoas desconhecem que as mesmas podem ser transmitidas pelo beijo, o que com 

isso é negligenciado o cuidado quanto ao não beijar pessoas que possivelmente possam estar 

contaminadas com algumas dessas doenças. O cirurgião dentista é o profissional da saúde que 

convive diariamente com possíveis quadros de patologias relacionadas a essas doenças, dessa 

maneira, é o um dos grandes responsáveis a alertar quando aos cuidados necessários quanto 

as doenças transmitidas pelo beijo. CONCLUSÃO : Conclui-se que é necessário um cuidado e 

conhecimento por parte dos indivíduos sobre as doenças que podem ser transmitidas por um 

simples beijo. E o cirurgião dentista deve alertar quando as medidas necessárias para não se 

adquirir as doenças. 

Descritores: DESCRITORES : Herpes Labial; Mononucleose Infecciosa; Syphilis 
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CAPACIDADE ANTIOXIDANTE SALIVAR EM INDIVÍDUOS COM CÁRIE: UMA 

REVISÃO SISTEMATIZADA 

Ana Flávia Barbosa Matos, Guilherme Nilson Alves dos Santos, Allan David de Araújo Lima, 

Claudielly Mota da Silva, Urias Silva Vasconcelos 

 

INTRODUÇÃO: Na presença de cárie dentária pode ocorrer um desequilíbrio entre produção de 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e capacidade de as enzimas antioxidantes eliminá-las, 

definido como estresse oxidativo, o que pode causar injúrias teciduais. Para analisar este 

fenômeno bioquímico, biomarcadores salivares têm sido mensurados em indivíduos com cárie 

dentária. OBJETIVO: Revisar de forma sistematizada a capacidade antioxidante salivar em 

indivíduos com cárie dentária. METODOLOGIA: Foram pesquisados artigos na base de dados 

PUBMED publicados nos últimos 10 anos, utilizando como descritores: ?saliva?, ?antioxidants? 

e ?dental caries? em combinação com operador booleano ?AND?. O filtro inicial gerou um total 

de 28 artigos. Os critérios de inclusão foram artigos longitudinais, transversais, caso-controle e 

de coorte. Os critérios de exclusão foram dissertações, teses, artigos incompletos, revisões 

sistemáticas e sistematizadas. Os refinamentos da busca utilizados geraram ao final 10 artigos. 

RESULTADOS: Os indivíduos com cárie tiveram uma maior capacidade antioxidante, sugerindo 

que os níveis antioxidantes pudessem ser alterados em resposta a uma infecção ou doença. O 

maior nível da capacidade antioxidante em crianças com cárie é um mecanismo compensatório 

contra o estresse oxidativo. CONCLUSÃO: A capacidade antioxidante da saliva pode ser 

considerada como um marcador sensível e confiável para determinar mudanças no estresse 

oxidativo. 

Descritores: saliva, antioxidante, cárie dentária 
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ESTUDO IN VITRO DA RUGOSIDADE DE MATERIAIS RESTAURADORES 

ADESIVOS 

ANA GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA , Glaúber Campos Vale, Mariana ingridh de Oliveira 

Guimarães, Samuel Fontes Batista, Carlos da Cunha Oliveira Júnior 

 

Introdução: A associação entre textura superficial e acúmulo de biofilme tem sido largamente 

pesquisada pois adesão de bactérias em superfícies sólidas na cavidade oral está relacionada 

também ao grau de rugosidade apresentado pelo material restaurador. Superfícies lisas ou 

polidas dificultam a instalação e desenvolvimento de colônias de bactérias diminuindo o 

acúmulo de biofilme e consequentemente o risco à cárie e à doença periodontal. Acabamento e 

polimento de materiais restauradores são passos importantes na dentística restauradora, pois 

permitem otimização da estética da restauração, além de prover superfícies lisas, as quais 

dificultam a deposição de placa bacteriana. Materiais e métodos: Os seguintes materiais foram 

compósito resinosos, ionômero de vidro convencional, ionômero de vidro com nanoparticulas, 

ionômero de vidro modificado por resina. No entanto, foram utilizados em 40 blocos de dentes 

bovinos medindo 4 mm x 4 mm x 2 mm, verificando-as as dimensões com um paquímetro 

digital. Os fragmentos dentais foram fixados em cera utilidade para facilitar a execução dos 

preparos cavitários e, então, armazenados na estufa, em ambiente úmido a 37°C (+ 2°), por 12 

horas. Cavidades retangulares (2mm x 2mm x 1mm) foram confeccionadas no centro dos 

fragmentos, utilizando-se pontas diamantadas no1034 (KG Sorensen, Cotia, SP), em alta 

rotação, sob refrigeração com spray ar/água, tendo as dimensões da ponta ativa como 

referência. As pontas diamantadas foram trocadas a cada oito cavidades. Os blocos dentais 

foram esterilizados com radiação gama na dose de 14,5 Kgy por 33 horas e 24 min, numa taxa 

de 0,434 nas datas do dia 13 a 15/08/2010.O teste foi feito em placas de 24 poços. Os blocos 

restaurados foram exposto a 20 ?l de suspensão de caldo de BHI com sacarose a 1% para 

formação de biofilme nas superfície. Resultado e discursão: Um dos aspectos dos materiais 

restauradores de grande importância clinica é a lisura superficial, pois uma superfície rugosa e 

irregular serve de retenção mecânica para pigmentos e microrganismos, facilitando o acúmulo 

de placa, e através da produção de ácidos promover a degradação superficial do material 

restaurador. Conclusão: Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que os materiais 

restauradores com partículas resinosas permitem uma melhor textura superficial. O compósito 

resinoso mostrou menor rugosidade, seguido do ionômero de vidro com nanopartículas e 

modificado por monômeros resinosos. 

Descritores: dentistica restauradora,biofilme ,ionomero de vidro,dentistica restauradora. 
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PRECISÃO DO CONJUNTO PILAR DE TRANSFERÊNCIA 

PERSONALIZADO EM MOLDAGEM FECHADA DE MÚLTIPLOS 

PILARES IMPLANTOSSUPORTADOS 
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1 (Cirurgiã-Dentista - apresentadora) 
2(Professor orientador – CCS - Departamento de Odontologia Restauradora - UFPI) 
3 (CCS - Departamento de Odontologia Restauradora – UFPI) 
4(Mestre em clínica odontológica – UFPI) 
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Resumo 

O estudo das técnicas de impressão de implantes torna-se importante porque, embora o uso de 

uma técnica de impressão direta comumente apresente bons resultados, existem inúmeras 

variações clínicas e considerações anatômicas e cirúrgicas. A compreensão do grau de erro a 

ser esperado com o uso de técnicas alternativas é de importância clínica. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar in vitro, a precisão da técnica de moldeira fechada na transferência de 

múltiplos pilares cônicos implantossuportados, utilizando um conjunto pilar de transferência 

personalizado. Um modelo mestre em resina termopolimerizável foi confeccionado, simulando 

um arco inferior com quatro pilares cônicos na região intermentoniana estando paralelos entre 

si e equidistantes. Foram avaliados três grupos, utilizando técnicas de impressão diferentes e 

mesmo material de moldagem para ambos os grupos. Grupo 1(n=10): Técnica da moldeira 

aberta, transferentes quadrados e unidos com fio dental e resina acrílica; Grupo 2(n=10): 

Técnica da moldeira fechada e transferentes cônicos; Grupo 3(n=10): técnica da moldeira 

fechada e um conjunto pilar de transferência personalizado. Uma supraestrutura em níquel 

cromo foi confeccionada, de modo a alcançar a adaptação passiva sobre o modelo mestre e com 

auxílio de câmera profissional e software específicos, avaliamos a precisão dimensional dos 

demais modelos duplicados. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

de referência e experimental. O conjunto pilar de transferência personalizado apresentou a 

mesma precisão dimensional quando comparado a técnica da moldeira aberta e fechada, 

portanto pode ser indicado para uso. 

 
Palavras-chave: Adaptação marginal, Técnica de moldagem odontológica, Implantes dentários. 
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1 Introdução 

Os implantes dentários não reagem da mesma forma que o ligamento periodontal; 

quando forças de tração, compressão e flexão são introduzidas. Para obter sucesso em longo 

prazo, é necessário que exista um ajuste passivo da prótese sobre o implante. A passividade foi 

referida como contato simultâneo e circunferencial de toda a superfície de assentamento da 

prótese com os respectivos pilares de suporte, e é fator significativo por sua influência no 

sucesso da osseointegração e da estabilidade mecânica da prótese. Ainda que o ajuste 

completamente passivo seja difícil, é importante minimizar a discrepância dos erros cometidos 

durante o procedimento de impressão do implante. Portanto, um molde definitivo que transfira 

exatamente a posição intraoral do implante ou do pilar é essencial para longevidade da prótese 

de implante (Fernandez et.al 2013; Al-abdullah et. al 2013; Pjetursson et. al 2012; Avila et. al 

2013; Stimmelmayr et. al 2012; Calesini, 2014; Ebadian, et. al 2015; Callegari, 2016; Buzayan, 

2013; Avila et. al 2014; Katsoulis et. al, 2014; Reddy, 2013). 

O estudo das técnicas de impressão de implantes torna-se importante porque, 

embora o uso de uma técnica de impressão direta comumente apresente bons resultados, 

existem inúmeras variações clínicas e considerações anatômicas e cirúrgicas. A compreensão 

do grau de erro a ser esperado com o uso de técnicas alternativas é de importância clínica (Al 

Quran et. al, 2012). Considerando as vantagens de cada técnica, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar, in vitro, a precisão da moldagem de transferência de múltiplos pilares cônicos 

implantossuportados, através da utilização de um conjunto pilar. 

 
2 Metodologia 

Utilizou-se um modelo mestre em resina termopolimerizável incolor, simulando um 

arco inferior com quatro análogos de pilares cônicos fixados na região intermentoniana, 

equidistantes e paralelos entre si. A partir do modelo mestre, o experimento foi delineado em 

função de três grupos (n=10) descritos a seguir, sendo os grupos 1 e 2 utilizados para controle. 

Grupo 1: modelos de gesso obtidos em moldes de silicone de adição por meio da técnica de 

transferência com moldeira aberta, transferentes quadrados e unidos com fio dental e resina; 

Grupo 2: modelos de gesso obtidos em moldes de silicone de adição, utilizando transferentes 

cônicos através da técnica da moldeira fechada; Grupo 3: modelos de gesso obtidos em moldes 

de silicone de adição com conjunto pilar de transferência personalizado (composto por duas 

peças, uma parafusada no pilar como um munhão para prótese cimentada e a outra que, 

encaixada no munhão, ficará retida no molde – semelhante ao transferente de munhão) com a 

união dos pilares de transferência com resina acrílica através da técnica da moldeira fechada. A 



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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 175 

moldagem foi realizada em passo único (técnica da dupla mistura), utilizando silicone de adição 

e as instruções foram seguidas conforme recomendação do fabricante. Para obtenção dos 

modelos de gesso, realizou-se o aparafusamento manual dos análogos nos transferentes dos 

moldes, e em seguida, o vazamento foi realizado com gesso de tipo IV. Foi confeccionada 

supraestrutura em Níquel Cromo a partir de enceramento com componentes tipo Pilar Longo 

Moldável Universal (Universal Castable Long Abutment – UCLA) com base em cobalto- 

cromo, visando adaptação passiva ao modelo mestre. Esta supraestrutura foi a referência para 

avaliação da precisão da técnica de transferência. A supraestrutura foi parafusada manualmente 

a cada modelo confeccionado. Uma câmera profissional foi utilizada para captura das imagens. 

Cada modelo gerou quatro registros fotográficos, uma fotografia para cada pilar da amostra a 

ser medida. 

Posteriormente, foram realizados os procedimentos de fotografia, para registro do 

assentamento da supraestrutura aos análogos de pilar cônico dos modelos de gesso dos três 

grupos. Todas as 120 mensurações foram realizadas utilizando-se software de edição de 

imagens (UTHSCSA ImageTool IT Version 2.0). O segmento selecionado da sonda 

milimetrada (Hu Friedy 15 UNC Color- Coded Probe – Apêndice F) foi medido com 

paquímetro digital e o valor foi utilizado para calibrar a ferramenta de medida do software 

mencionado. A análise estatística foi realizada com as médias dos gaps de cada modelo. Os 

dados foram analisados no programa SPSS versão 20.0 para Windows. Foi realizada análise 

descritiva. O teste Kolmogorov-Sminorv foi aplicado para verificar a normalidade dos dados. 

Para os dados normais, aplicou-se teste t de Student para amostras independentes, e para os 

dados não normais, teste de Mann-Whitney para comparação das médias entre os grupos. O 

nível de significância estabelecido foi p<0,05. 

 

Resultados 

A tabela 01 mostra as médias e desvio-padrão dos gaps em mm dos grupos de 

referência e experimental. 

Tabela 01. Média e desvio-padrão dos gaps em mm dos grupos de referência e experimental. 
 

Grupos Médias e desvio-padrão 
  

G1 0,031±0,008 

G2 0,031±0,012 

G3 0,032±0,011 

G1: grupo de referência (maior precisão); G2: grupo de referência (maior praticidade); G3: grupo experimental. 
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A tabela 02 revela que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos de referência e experimental. 

 
Tabela 02. Comparação dos gaps entre os grupos de referência e experimental. 

 

Grupos Médias p 

G1 

G2 

0,031±0,008 

0,031±0,012 

0,720* 

 

G1 

G3 

 

0,031±0,008 

0,032±0,011 

 

0,896* 

G2 

G3 

 

0,031±0,012 

0,032±0,011 

 

0,688** 

*valor de p (Teste de Mann-Whitney); 

**valor de p (Teste t de Student para amostras independentes); 

O nível de significância estabelecido foi p<0,05. 

 

Discussão 

Neste estudo, a moldagem utilizando conjunto pilar de transferência personalizado 

não diferiu significativamente das demais técnicas quanto à desadaptação marginal, 

comprovando que a primeira pode ser utilizada para obter adaptação passiva. Estes resultados 

corroboram o concluído pela revisão sistemática de Kim et al. 2015, sobre a avaliação crítica 

da precisão das impressões dos implantes onde, embora o desajuste vertical médio usando a 

técnica de moldeira aberta nos dentes molares tenha sido menor que com a de moldeira fechada, 

não foi observada diferença estatística entre a moldeira aberta e a moldeira fechada, de modo 

semelhante ao relatado por Haghi et al. 2017, que comparou a precisão entre os moldes 

fabricados usando a técnica de moldeira aberta e a técnica da moldeira fechada e não encontrou 

diferença significativa entre as técnicas. 

 

Conclusão 

Dentro das limitações deste estudo in vitro, pode-se concluir que a técnica do 

conjunto pilar de transferência personalizado apresentou a mesma precisão dimensional das 

técnicas de moldeira aberta e fechada, podendo, portanto, ser indicada para uso. Dentre as 

vantagens da técnica estudada, há a possibilidade de esplintagem dos transferentes de 

moldagem sem a necessidade de utilização da moldeira aberta. 
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Resumo: 

A biossegurança é a ciência que cuida da segurança do homem, do ambiente e da vida. Exerce 

papel fundamental nas atividades profissionais. No atendimento odontológico, o uso de 

instrumentos rotatórios e ultras-sônicos geram aerossóis, e a manipulação de materiais 

pontiagudos em uma pequena área, justifica a possibilidade de acidentes perfurocortantes. Os 

acadêmicos são o grupo para o qual a educação em biossegurança e o controle de infecção 

cruzada são imprescindíveis ao treinamento e cumprimento dos protocolos rotineiramente. 

Objetivou-se avaliar o índice de ocorrências e as características dos acidentes, envolvendo 

materiais perfurocortantes em acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI). Delineou-se um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado 

com estudantes do curso de odontologia da UESPI – Parnaíba. Foram incluídos acadêmicos 

com atividades em clínica (5º ao 9º períodos). O instrumento avaliativo, um questionário 

semiestruturado, autoaplicável e padronizado, foi elaborado pelos pesquisadores. Pôde-se 

concluir que 28,85% dos acadêmicos acidentaram-se com material perfurocortante, onde 

66,66% destes foram no 5º período, sendo 40% na disciplina de cirurgia e 33,33% em 

endodontia. 20% dos acadêmicos acidentados informaram ao professor, mas nenhuma medida 

foi tomada. Apenas 29 (55,77%) dos alunos estavam com o calendário vacinal completo e 

atualizado. O momento de maior prevalência à acidentes foi durante o atendimento, na lavagem 

de materiais e outros; cada um com 05 eventos (33,33%). Dentre os materiais que mais causaram 

acidentes destacam-se a sonda exploradora com 07 (46,67%), a agulha com 04 ocorrências (26,67%) e 

lima endodôntica com 02 (13,34%). 

 

 

Palavras chaves: 

Biossegurança 

Acidentes ocupacionais 

Estudantes Odontologia 

 
Introdução: 

A biossegurança pode ser definida como a ciência que cuida da segurança do homem, 

do ambiente e da vida. Na saúde, exerce papel fundamental no exercício seguro das atividades 

dos profissionais, principalmente, no que se refere à prevenção de acidentes ocupacionais com 

materiais perfurocortantes e fluidos biológicos. Uma vez há alto risco de exposição a diversas 

patologias, como, Hepatites B e C, HIV entre outras que implicam diretamente na morbidade e 

mortalidade de vários trabalhadores da saúde. (NASCIMENTO et al., 2012) 

Exposições acidentais com instrumento perfurocortante contendo material biológico é 

o acidente ocupacional mais comum envolvendo profissionais da área de saúde. O risco de o 

profissional acidentado adquirir uma infecção por meio dessas exposições depende de diversos 

fatores, como extensão da lesão, volume de fluído biológico presente, das condições sistêmicas 

do profissional, das características dos microrganismos presentes e das condições clínicas do 

paciente-fonte, bem como das condutas realizadas após a exposição. (BROZOSKI et al., 2010) 

No atendimento odontológico, o uso de instrumentos rotatórios e ultras-sônicos favorecem a 

ocorrência de respingos, e a manipulação constante de materiais pontiagudos em 
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uma pequena área, justifica o alto índice de acidentes com instrumentais perfurocortantes. Além 

disso, a posição dentista/paciente e dos equipamentos no consultório odontológico pode 

contribuir para a ocorrência de acidentes. (ANDRADE, et al 2013) 

A prática odontológica, por abranger uma grande variedade de procedimentos com 

diferentes níveis de complexidade, geralmente implica em contato com secreções da cavidade 

oral, a exemplo de saliva, sangue e outros tipos de secreções, como as das vias aéreas superiores, 

além de aerossóis, sendo fator de risco para a transmissão de infecções entre profissionais e 

pacientes. (ORESTES CARDOSO et al., 2009) 

Dentro da Odontologia, os acadêmicos têm sido apontados como o grupo para o qual a 

educação em Biossegurança e o controle de infecção cruzada são imprescindíveis para correto 

treinamento e cumprimento dos protocolos rotineiramente (PINELLIet al., 2011). Entende-se 

que uma atenção especial às rotinas de acadêmicos envolvidos no trabalho de cuidado de saúde 

odontológica e o manejo dos acidentes ocupacionais irão prover estratégias de cuidado e revisão 

de protocolos sistemáticos não operacionais na prática universitária e profissional. 

(NASCIMENTO et al., 2012) 

Os acidentes ocupacionais devem ser prevenidos e analisados tanto no ambiente 

profissional como entre os estudantes universitários por meio da divulgação de métodos que 

ressaltem a importância da biossegurança, o manuseio correto dos instrumentos e materiais 

biológicos, a imunização completa e como proceder em casos de acidentes. (ANDRADE, et al 

2013) 

Embora exista um número significativo de faculdades de odontologia no Brasil, a 

literatura é muito escassa em estudos epidemiológicos relacionados aos acidentes 

perfurocortantes em estudantes de odontologia. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é 

avaliar o índice de ocorrências e as características dos acidentes, envolvendo materiais 

perfurocortantes em acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí, além de 

examinar o conhecimento desses acerca do tema e as medidas preventivas adotadas. 

 
Metodologia: 

Todos os procedimentos deste estudo seguiram os princípios éticos estabelecidos pela 

legislação em vigor, deste modo o presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UESPI sob o número do parecer 1.643.862. 

Delineou-se um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado 

com estudantes do curso de odontologia da Universidade Estadual do Piauí, Campus Professor 

Alexandre Alves Oliveira, Parnaíba - PI. Foram incluídos como sujeitos da pesquisa, 

acadêmicos com atividades na clínica odontológica (5º ao 9º períodos), totalizando uma amostra 

de 60 estudantes. Como critérios de exclusão foi adotado: acadêmicos que ainda não realizam 

atividades na clínica odontológica do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí, 

ou que não concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, não 

respondessem o questionário. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado autoaplicável e 

padronizado, elaborado pelos pesquisadores. O questionário abordou: 

I – Histórico de acidentes perfuro cortantes durante as atividades clínicas; 

II - Conhecimento das condutas imediatas profiláticas pós-acidente; 

III - Conhecimento, percepção do risco e esclarecimentos formalmente preconizados; 

IV- Medidas de proteção 

O questionário foi aplicado na Clínica Escola de Odontologia da Universidade Estadual do 

Piauí após a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Somente após leitura e 

concordância com o mesmo, os acadêmicos tiveram acesso ao questionário. 
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Riscos mínimos para o grupo estudado, por se tratar de questionário aplicado mediante 

concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido e sem identificação, não 

permitindo que dados pessoais sejam usados para fins não acadêmicos. 

Informações sobre o índice de ocorrências e as características dos acidentes, envolvendo 

materiais perfurocortantes em acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí, 

geraram dados para nortear possíveis ajustes de treinamentos, priorizando condutas e 

reavaliando medidas de biossegurança e prevenção. 

Os dados foram digitados em tabelas do programa Word. 

 
Resultados e discussões: 

O universo de alunos matriculados em atividade clínica foi 58 discentes, onde 06 não 

aceitaram participar da pesquisa. 

Quanto ao gênero do corpo discente verificou-se um equilíbrio entre os resultados, o 

que confirma que não existe uma maior prevalência entre os gêneros dos acadêmicos de 

odontologia da UESPI, com exatos 50 % de cada. 

Mesmo com várias disciplinas moduladoras da conduta do futuro profissional, ainda 

ocorreram 28,85% (15 acadêmicos) de acidentes com materiais pérfuro cortantes, resultado da 

falha no cuidados em biossegurança, fato este preocupante, pois, mesmo com pouco tempo de 

atividade clínica, de cada quatro alunos, aproximadamente um já esteve exposto a material 

biológico potencialmente contaminado, o qual pode ocasionar doenças que oferecem risco à 

vida, como a hepatite (vírus tipo B) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), 

entre outras. (ORESTES CARDOSO, et al 2009) 

Logicamente pode-se chegar à conclusão de que a inexperiência por parte do acadêmico 

pode de alguma forma contribuir para que ocorram incidentes com pérfuro cortantes, pois a 

pouca familiaridade com os procedimentos, o nervosismo, a ansiedade e a supervisão constante 

do professor, como avaliador, aumentariam o risco de acidentes entre os estudantes 

(PANAGAKOS; SILVERSTEIN, 1997; RIBEIRO, 2005). Essa afirmação se comprova ao 

passo que a maioria dos acidentes aconteceram no primeiro semestre de atendimento clínico, 

nos quais a vivência clínica foi insuficiente para garantir uma maior segurança aos estudantes. 

Tabela 01: Em qual período da graduação ocorreu o acidente? 

Resposta Total Parcial % 

5º 10 66,66 

7º 04 26,67 

8 01 6,67 

Total geral 15 100,00 

Fonte: direta 

 
 

Tabela 02: Em qual disciplina ocorreu o acidente? 

Resposta Total Parcial % 

Cirurgia 06 40,00 

Dentística operatória 01 6,67 

Dentística restautadora 02 13,33 

Endodontia 05 33,33 

Implantodontia 00 0,00 

Odontopediatria 00 0,00 

Periodontia 01 6,67 

Prótese 00 0,00 

Total geral 15 100,00 

Fonte: direta 



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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 181 

 

Tabela 03: Notificação do acidente perfuro cortante ocorrido. 

Resposta Total Parcial % 

Sim 03 20,00 

Não 12 80,00 

Total geral 15 100,00 

Fonte: direta 

 

Observou-se que 61,53% dos acadêmicos apresenta deficiência teórica em relação às 

condutas à serem tomadas em casos de exposição acidental com materiais pérfuro cortantes 

contaminados, corroborado pela tabela 1 que confirma que existem falhas na conduta pós 

exposição com materiais pérfuro cortantes, conduta esta que se inicia com a notificação formal 

em ficha padronizada que visa exemplificar a característica deste incidente com perfuro 

cortantes, concordando com estudo de Cleveland et al (1996) que verificou deficiência nos 

registros dos acidentes atendidos sugerindo a necessidade de treinamento e supervisão quanto 

à importância do registro dos acidentes. 

Na pesquisa realizada na UESPI apenas 20% dos acadêmicos comunicaram o acidente, 

mas ainda assim, o fizeram ao professor da disciplina e não aos órgãos competentes, em 

desacordo com preconizado pelo Ministério da Saúde que traz como orientação a ser seguida 

nas instituições de saúde de todo o país, que acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos 

potencialmente contaminados sejam tratados como casos de emergência médica (BRASIL, 

2006). 

Em relação ao calendário de vacinas 29 dos discentes (55,77%) estavam com a cobertura 

vacinal completa e atualizada; em contrapartida aos 23 (44,23%) que não estavam. Isso 

demonstra uma falha nas coberturas vacinais de doenças imunopreviníveis passíveis de 

transmissão em caso de acidentes perfurocortantes como a hepatite B. 

A sonda exploradora foi o material que mais causou acidentes, 07 (46,67%) no total, 

seguido pela agulha 04 ocorrências (26,67%) e pela lima endodôntica 02 (13,34%); ao passo 

que brocas e curetas foram responsáveis por 01 acidente cada, correspondendo à 6,66%. O 

momento em que ocorreram os acidentes foi durante o atendimento ao cliente, lavagem de 

materiais e outros; cada um com 05 eventos e 33,33% de prevalência. 

 

Tabela 04: Qual o instrumental causador do acidente? 

Resposta Total Parcial % 

Agulha 04 26,67 

Bisturi 00 0,00 

Alavanca 00 0,00 

Broca 01 6,66 

Sonda exploradora 07 46,67 

Lima endodôntica 02 13,34 

Cureta 01 6,66 

Fio ortodôntico 00 0,00 

Total geral 15 100,00 

Fonte: direta 

 

Observa-se, portanto, a necessidade de se implementar ações educativas permanentes 

sobre as Precauções Padrão, e a conscientização da necessidade de empregá-las 

adequadamente. As precauções-padrão são formas de prevenção a serem utilizadas na 

assistência a todos os pacientes, na manipulação de sangue, secreções e excreções e contato 
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com mucosas e pele não-íntegra. Tais medidas incluem a utilização de equipamentos de 

proteção individual e os cuidados específicos recomendados para manipulação e descarte de 

materiais contaminados por material orgânico (ALMEIDA; PAGLIUCA; LEITE, 2005). 

Recomenda-se uma busca ativa dos discentes que estão com calendário vacinal em 

atraso, a fim de orientá-los à regularização dos esquemas de vacina o mais rápido possível. Esta 

medida é crucial para o início das atividades de atendimento ao paciente na clínica. Sem o 

esquema vacinal completo, o aluno fica barrado das atividades práticas junto ao usuário. 

 
Conclusões: 

Pode-se concluir que 28,85% dos acadêmicos já se acidentaram com material perfuro 

cortante acidente perfuro cortantes, onde 66,66% destes acidentes foram no 5º período, sendo 

40% na disciplina de cirurgia e 33,33% na de endodontia. 20% dos acadêmicos acidentados 

informaram ao professor responsável, mas nenhuma medida pós exposição foi tomada. Apenas 

29 (55,77%) dos alunos estavam com o calendário de vacinal completo e atualizado. O 

momento de maior prevalência a acidentes foi o atendimento ao cliente, a lavagem de materiais 

e outros; cada um com 05 eventos correspondendo à 33,33%. Dentre os materiais que mais causaram 

acidentes destacam-se a sonda exploradora com 07 (46,67%) no total, seguido pela agulha com 04 

ocorrências (26,67%) e pela lima endodôntica com 02 (13,34%). 
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RESUMO 

 

A dieta líquida está diretamente relacionada com a cariogenicidade e erosividade dentária. 

A cajuína é uma bebida artesanal produzida a partir do pseudofruto do cajueiro e é 

amplamente consumida no Brasil, especialmente na região nordeste. O objetivo desse 

trabalho foi analisar o pH e os Sólidos Solúveis Totais (SST) de três marcas de cajuína e 

relacionar com a possível cariogênicidade e erosividade dentária. Foram analisadas o pH 

de três marcas de cajuína A, B e C, por meio de um pHmetro de acordo com a metodologia 

do Instituto Adolfo Lutz (1985) e a quantidade de SST, por refratometria em graus °Brix. 

A marca A apresentou um pH 3,97, a B 4,46 e a C 4,18, sendo todas as amostras 

consideradas cariogênicas e erosivas, pois apresentaram valores menores do que o pH 

crítico para desmineralização dentária. Com relação aos SST a marca A 7,7 °Brix, B 

11,46°Brix e C 12,43°Brix, confirmando-se a cariogenicidade. Foi constatado que as 

marcas analisadas são cariogênicas e erosivas. 

 
 

Descritores: Cárie, Erosão Dentária, Dieta Cariogênica 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença cárie tem uma etiologia multifatorial em que há interação de três fatores 

principais: o hospedeiro (saliva e dentes), a microflora (placa) e o substrato (dieta), e um 

quarto fator: o tempo. O papel do açúcar e outros carboidratos, como fator de risco na 

iniciação e progressão da cárie é fundamental. Se uma desmineralização inicial procede 

as cáries clinicamente detectáveis ou se a lesão é remineralizada por minerais da saliva 

depende de uma série de fatores, dos quais a quantidade e a frequência do consumo de 

mais açúcares são de extrema importância (GUPTA., et al, 2013). 

 

A erosão dentária é uma doença crônica, definida como a perda superficial de 

tecido dental duro como resultado de um processo químico sem envolvimento bacteriano, 

causada por ácidos, no qual podem ter origem intrínseca que pode ser causada por 

distúrbios somáticos ou psicosomáticos, extrínseca devido a dieta alimentar ou idiopática, 

provocando a perda irreversível de tecido mineralizado e hipersensibilidade dentinária 

(CASTELLAN; GUEDES; SANTOS, 2010; SOUZA.,et al, 2010). 

 

O consumo de bebidas cítricas, naturais ou artificiais, causa uma queda expressiva 
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no pH salivar, que se encontra em contato com o esmalte dentário, o qual possui certo 

grau de tolerância à acidez, levando o consumidor das mesmas a terem problemas como 

erosão ácida e futuramente cárie dentária (MARMITT; BETTI; OLIVEIRA, 2016). 

 

O objeto estudado, a cajuína, é o suco do caju puro, clarificado, sem adição de 

açúcar e conservantes que posteriormente é acondicionado em garrafas que são colocadas 

por um período de cozimento em banho-maria para o líquido adquirir uma coloração 

âmbar e um sabor característico, resultante da caramelização dos açúcares do próprio suco 

(DAMASCENO.,et al, 2008). 

 

Segundo o Instituto Adolfo Lutz 1985, os métodos de determinação da acidez 

podem ser os que avaliam a acidez titulável ou fornecem a concentração de íons de 

hidrogênio livres, por meio do pH. Já os SST, são os Sólidos Solúveis Totais dissolvidos 

em determinada substância no qual é determinado pela alteração do índice de refração de 

uma substância pura. 

 

Levando-se em consideração o amplo consumo da cajuína por indivíduos de 

diferentes idades, principalmente no Nordeste brasileiro, justifica-se a análise das suas 

propriedades físico-químicas, como pH e Sólidos Solúveis Totais (°Brix) e a relação 

desses com cárie dentária e a possível presença de erosão ácida, visto que, a cárie dentária 

é um agravo de saúde pública. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo quantitativo e analítico que utilizou revisão bibliográfica 

para ampliar os conhecimentos. Esse estudo laboratorial foi realizado no laboratório de 

Físico-Química da Universidade Estadual do Piauí, campus Alexandre Alves de Oliveira. 

Foram utilizadas três marcas de cajuína, sendo três frascos de cada marca, de lotes 

diferentes. 

A determinação do pH foi realizado obedecendo a metodologia do Instituto 

Adolfo Lutz 1985. E como materiais utilizados, pHmetro com compensador de 

temperatura e eletrodo de vidro combinado da marca (HANNA INSTRUMENTS 

BRASIL, São Paulo, Brasil), béqueres de 50 mL, água destilada e soluções tampão, 

solução-tampão de biftalato pH 4 (25°C) da marca (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil), 

solução-tampão de fosfato pH 7 (25°C) da marca (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil), 

solução-tampão de borato pH 10 (25°C) da marca (Dinâmica química contemporânea 

Ltda, Diadema, São Paulo, Brasil). A calibração do aparelho com o uso de eletrodo de 

vidro combinado foi efetuada como indicado no manual do aparelho. 

Inicialmente o eletrodo de vidro foi lavado com água destilada e seco com papel 

absorvente fino e colocado o eletrodo na solução-tampão de biftalato (béquer de 50 mL) 

com agitação suave e constante. Em seguida foi feita a leitura da temperatura da solução 

e verificado o valor do pH do tampão para esta temperatura. Na sequência foi retirado o 

eletrodo da solução e lavado com água destilada para verificação da linearidade do 

eletrodo com o segundo tampão de pH 7 e o terceiro de pH 10, seguindo os mesmos 

processos citados da primeira solução-tampão. 

Então transferida 50 mL de cajuína para um béquer 50 mL e lavado o eletrodo e 

o compensador de temperatura com água destilada, secado suavemente e colocado ambos 

dentro do béquer com a amostra e com agitação laminar. Esperou-se a leitura ficar 

constante e anotado o valor de pH da amostra de cajuína. Procedeu-se três aferições de 
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cada bebida, o pH final foi obtido pela média aritmética referente aos três registros de 

cada marca. 

Para o índice de refração o material utilizado foi o refratômetro digital da marca 

Atago (Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil) e água destilada. O equipamento foi 

previamente calibrado com água destilada, que teve o índice de refração a 20°C de 0. 

Antes de colocar a cajuína no instrumento, o mesmo estava a temperatura de 20 °C na 

qual a medida foi efetuada, posteriormente colocando-se 2 gotas da cajuína no prisma do 

refratômetro . Efetuando-se três vezes o processo em cada marca e o resultado foi obtido 

através da média aritmética dos três índices de refração. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O conhecimento dos dados qualificados das propriedades físico-químicas das 

bebidas presentes nas dietas modernas são evidências científicas necessárias para que os 

cirurgiões-dentistas possam tomar suas decisões clínicas e alertarem as pessoas sobre as 

implicações dessas bebidas nos dentes (CARDOSO.,et al, 2013). O crescente consumo 

de bebidas açucaradas e com pH ácido tem sido notado como uma causa de risco para o 

desenvolvimento de lesões nas superfícies dentais (NÓBREGA.,et al, 2010). 

 

Os Sólidos Sóluveis Totais (°Brix) são representados pelo índice de refração em 

uma substância aquosa de açúcar, ou seja, ao medir o índice de refração de uma solução 

de açúcar, a leitura em percentagem de °Brix deve combinar com a concentração real de 

açúcares presentes na solução analisada (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985). A 

quantidade de SST é uma característica importante na perspectiva de se conhecer o 

potencial cariogênico de constituintes da dieta líquida (NÓBREGA.,et al, 2010). 

 

No gráfico 1 estão dispostas as médias de pH e SST (°Brix) de cada marca 

analisada. Os valores das médias de pH foram 3,97 da marca A, da marca B 4,46 e 4,18 

da marca C. Sendo o pH da marca A o de menor valor, sendo considerado o mais crítico 

para desmineralização dentária. Visto que, o valor crítico para a desmineralização do 

esmalte é 5,5 e da dentina 6,5 (VIDAL., et al, 2017; SOBRAL., et al, 2000; ARATO; 

FUSCO, 2016). Considerando-se que a ingestão de constituintes da dieta líquida 

considerados ácidos são relacionados ao desenvolvimento de lesões de erosão ácida 

(NÓBREGA.,et al, 2010). 

 

Segundo pesquisa realizada por Arato e Fusco no ano de 2016, onde foi realizado 

estudo experimental com amostras constituídas por 5 marcas diferentes de refrigerantes 

gaseificados (Coca-Cola®, Coca-Cola Zero®, Guaraná Antarctica® e Guaraná 

Antarctica Zero®), não gaseificados (Gatorade Maracujá®) e suco em pó (TANG 

Maracujá®, TANG Limão® e TANG Laranja®), realizados através de mensurações de 

pH por pHmetro e fitas rápidas de pH. No qual entre as amostras das bebidas gaseificadas 

analisadas, a Coca-Cola® comum apresentou menor pH, que foi entre 2,54 e 2,65. Das 

amostras das bebidas gaseificadas e não gaseificadas analisadas na pesquisa, todas 

indicam potencial erosivo para o esmalte, uma vez que todas se mostraram ter o pH menor 

que 5,5. 

Com relação aos Sólidos Sóluveis (°Brix) pode-se observar no gráfico 1 os 

resultado da marca A (7,7), B (11,46) e C (12,43), sendo a marca A de menor quantidade 

de sólidos solúveis e a C de maior quantidade, ou seja, a marca A é menos cariogênica do 

que a C se forem avaliadas os SST separadamente do pH, pois nesse caso possuirá menor 
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quantidade de açucares dissolvidos do que as outras marcas analisadas. No entanto, a 

marca A se torna mais erosiva do que as demais analisadas se forem avaliadas apenas o 

pH, no qual se mostrou ser o mais ácido das 3 marcas das cajuínas analisadas. 

 

No estudo de OLIVEIRA., et al, 2012, no qual avaliou o pH, a concentração de 

Sólidos Solúveis Totais - SST (°Brix), a titrabilidade ácida, e o teor de cálcio e fosfato de 

três bebidas à base de soja, sabor maçã (AdeS®, Sollys®, AdeS Zero®). Em que os 

valores de pH variaram de 4,01 (Sollys®) a 4,25 (AdeS Zero®). Para os SST a variação 

obtida foi de 4,17°Brix (AdeS Zero®) a 8,00°Brix (AdeS®). Assim as bebidas analisadas 

neste estudo revelaram-se potencialmente erosivas e cariogênicas. 

 

Já em na pesquisa feita por LIMA;LIMA e GALVAO, 2011, que objetivou 

avaliar a quantidade de SST e o valor do pH em bebidas lácteas (iogurtes e 

achocolatados), comercializadas em Teresina e consumidas por crianças. Nesse estudo 

foram avaliadas 20 bebidas lácteas. O teor médio de SST variou de 11,0 Brix a 22,0 Brix. 

Com relação ao pH, os valores médios mínimo 3,79 e máximo 6,71 para as bebidas 

lácteas. Por meio dos resultados obtidos, pôde-se concluir que a elevada concentração de 

SST, verificada nas bebidas lácteas, associada a um baixo pH, pode contribuir para o 

desenvolvimento de lesões de cárie e erosão dental, caso esses alimentos sejam 

consumidos, em excesso, pelas crianças. 

 

Contudo, ao analisar-se os resultados obtidos das cajuínas e compara-se com os 

dados obtidos de alimentos da dieta líquida considerados cariogênicos, nota-se que as três 

marcas se demonstraram cariogênicas e erosivas por apresentarem valores elevados de 

SST e baixos de pH. 
 

 

MARCA A MARCA B MARCA C 
 

Gráfico 1: Média do pH e teor de SST(° Brix) das marcas de cajuína analisadas. 

12,43 
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CONCLUSÃO 

 

As marcas de cajuínas que tiveram o pH e os Sólidos Solúveis Totais analisados, 

demonstraram ser cariogênicas e erosivas. 
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A formação de profissionais completos e capacitados depende da instituição a qual estes 

fizeram parte. É papel de toda universidade, seja ela pública ou privada, conhecer o perfil 

dos discentes e assim estabelecer medidas que visam a melhoria de vida dos acadêmicos. 

Com o objetivo de traçar o perfil acadêmico e sociodemográfico dos estudantes de 

Odontologia da Universidade Estadual do Piauí, foi aplicado um questionário envolvendo 

perguntas sobre aspectos socioeconômicos e acadêmicos. Dos 92 estudantes matriculados 

no período de 2016.2, 66 aceitaram participar do estudo. A maior parte dos estudantes 

são mulheres (59%), solteiros(as) (92%) e jovens com idade entre 21-24 anos (59%), 

dependentes dos pais (86%) e de classe econômica favorecida. Em relação a formação 

acadêmica, 93,94% dos estudantes entrevistados acreditam que a pesquisa científica tenha 

grande importância. As expectativas quanto a profissão se relacionam a realização 

pessoal/profissional e promoção de saúde. 90,91% dos estudantes pretendem exercer a 

profissão tanto no âmbito particular quanto público e 97% desejam se especializar, 

especialmente nas áreas de cirurgia (24%), ortodontia (20%) e endodontia (12%). Os 

dados obtidos na pesquisa permitiram conhecer o perfil do estudante de odontologia da 

Universidade Estadual do Piauí, suas perspectivas quanto ao curso e o que pretendem 

realizar após a formação. 

Palavras-chave: Odontologia, estudantes, mercado de trabalho 

Introdução 

A avaliação do ensino público e privado pelo Ministério da Educação, tem instigado 

debates e revisões nas diferentes áreas de atividade, estimulando as universidades a 

conhecerem melhor seus alunos, como forma de aprimorar a qualidade de ensino e 

entregando ao mercado de trabalho profissional capacitado (JUNQUEIRA et. al. 2002). 

Em fevereiro de 2002, quando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos 

cursos de graduação em Odontologia foram estabelecidas, traçaram um perfil generalista 

do profissional a ser formado no Brasil e enunciaram habilidades e competências que 

deveriam ser desenvolvidas pelo cirurgião-dentista, novos caminhos foram buscados para 

responder ao desafio proposto e isso incluiu a construção de projetos pedagógicos nos 

cursos e mudanças curriculares. Desde então, as pesquisas foram realizadas buscando 

mailto:bmroocha@gmail.com
mailto:mariacsodonto@gmail.com
mailto:adrianamerciass@gmail.com
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entender o perfil do estudante de odontologia formado nas instituições de ensino superior 

do Brasil frente a essas e outras mudanças (TOASSI et.al. 2012). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP/MEC 2012), o número de vagas dos cursos de graduação em Odontologia, segundo 

as regiões do Brasil, aumentou de forma considerada na região Norte/Nordeste. A 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) implantou o curso de bacharelado em 

Odontologia em 2005 e desde 2012, a seleção é realizada através do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), com reservas de vagas para estudantes de escolas públicas e negros, e 

com isso, levando uma maior diversidade e promovendo à Odontologia diferentes perfis. 

Conhecer o perfil do aluno de graduação dá ao docente subsídio para que sejam 

selecionadas estratégias que favoreçam melhora na qualidade do ensino-aprendizagem 

(COSTA et.al. 2002). E, além disso, fornece à instituição dados suficientes para adequar 

a grade curricular as necessidades sentidas pelos estudantes pesquisados. Nesse sentido, 

houve interesse em conhecer o perfil acadêmico e sócio demográfico dos estudantes do 

curso de Odontologia da Universidade Estadual do Piauí-UESPI, campus Professor 

Alexandre Alves de Oliveira, Parnaíba-PI, buscando conhecer também, suas expectativas 

e dificuldades esperadas quanto à futura profissão. 

Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI com parecer 

número 1.775.484. O levantamento bibliográfico foi feito utilizando os bancos de dados 

SCIELLO, PUBMED e LILACS. Durante o mês de Outubro, obteve-se, junto à 

coordenação do curso de Odontologia da UESPI, a lista de discentes devidamente 

matriculados no período de 2016.2, totalizando 92 estudantes. A aplicação dos 

questionários juntamente com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

realizada durante o mês de dezembro de 2016. O questionário era composto por vinte 

questões, sendo dezenove questões fechadas e uma questão aberta, todas adequadas aos 

objetivos do estudo. 

A coleta de dados aconteceu na Clínica Escola de odontologia da UESPI (CEO- 

UESPI), durante período de aula e após contato prévio com o professor da disciplina que 

estava sendo ministrada. O tempo de aplicação do questionário foi de aproximadamente 

30 min. 

Resultados e Discussão 

Dos 92 estudantes, 66 aceitaram participar da pesquisa, destes a taxa de resposta foi 

100%. 

Dos 66 estudantes investigados, 59% são mulheres jovens com idade entre 21-24 anos 

(59%), e solteiros(as) (92%), concordando com resultados de uma pesquisa realizada em 

2011 numa universidade do Sul do Brasil, na qual foi observado e discutido o predomínio 

de mulheres na odontologia e confirmando o que chamaram de “processo de feminização” 

nos cursos de graduação em odontologia (TOASSI et.al., 2011). 

Lamentavelmente, os negros ainda são minoria (11%) no curso de odontologia da 

UESPI, pois, 42% se autodeclararam brancos, semelhante ao que foi identificado numa 

pesquisa realizada por Dália et.al (2008) na Universidade Federal de Pernambuco. 

63,64% são do estado do Piauí (9,09% do Ceará; 7,58% do Maranhão; 3,04% do 

Distrito Federal; 3,04% de São Paulo), sendo 86% dependentes financeiramente dos pais. 

Dados referentes à família dos estudantes indicam 44% dos pais ou responsáveis têm 

nível superior completo. No tocante renda familiar, 38% das famílias possui de 4-6 

salários mínimos e 30% dos entrevistados concentram 1-3 salários mínimos, igualmente 

os que possuem mais de 6 salários mínimos. Observando-se assim que não existe um 

maior domínio de pessoas de classe alta na universidade como visto no estudo de 
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Brustolin et.al (2006). Dados positivos para o aumento de estudantes da classe média são 

parecidos ao encontrados no estudo de Ludmila, et.al (2010). 

A maior parte desses estudantes realizou ensino fundamental e médio em escola 

particular, 50% e 53%, respectivamente, semelhante ao encontrado nas pesquisas de 

Toassi et.al (2011) e Gurgel et.al (2012). 

Sobre a participação em programas relacionados a pesquisa científica na faculdade, 

36,36% dos alunos responderam que participavam frequentemente, sendo que 9,10% 

responderam que nunca se envolveram com projetos de pesquisas durante a formação. 

Mas com relação à participação em eventos científicos (congressos, jornadas e etc.) 

63,64% afirmaram que participam com frequência e 93,94% dos alunos responderam que 

a pesquisa científica durante o período de formação é muito importante. 

Em relação a monitorias que são oferecidas no curso, 66,67% dos alunos entrevistados 

responderam que se interessavam. Apenas 25,75% fazem estágios e desses 82,35% não 

são remunerados. 

Quanto ao motivo de escolha para cursar odontologia, o desejo pessoal foi a resposta 

escolhida por 48,50% dos discentes, 27,27% responderam que foi a 2º opção de curso, 

concordando com Bastos et.al (2008), que na faculdade de Odontologia de Bauru da USP 

constatou que o motivo que levaram a maior parte dos alunos a escolherem o curso foi 

afinidade/vocação. 

Após o término da graduação, 90,91% pretendem trabalhar no âmbito particular e 

público, 4,55% no setor particular e 3,03% no serviço público, discordando de um estudo 

realizado por Ponte (2012) na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 

onde a maioria (58,07) dos alunos preferem um emprego privado. Concordando com a 

realidade da UESPI, Unfer et.al. (2004), fez um estudo na Universidade de Santa Maria 

e na Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde mostrou que apenas 

uma minora (3% e 11% respectivamente) pretende exercer exclusivamente na clínica 

particular. 40,90% dos estudantes estimam como renda inicial mais de R$3.000 reais em 

desacordo com estudos realizados na Universidade Federal de Santa Maria e da PUC que 

evidenciaram estimativa inicial de até R$ 1.500,00 reais (UNFER et.al, 2004). 

97% dos alunos pretendem realizar especialização após graduação, 3% não se 

interessam. As duas áreas de maiores interesses são Cirurgia (24%) e Ortodontia (20%), 

21% ainda não sabem qual área pretendem seguir, concordando em parte com estudos 

realizados no Sul do Brasil (UNFER et.al., 2004; TOASSI et.al., 2011) onde a área de 

maior interesse foi ortodontia e prótese, respectivamente. 

No exercício da profissão, 68,19% espera se realizar pessoal e profissionalmente, 

25,75% pretende fazer promoção de saúde e somente 6,06% deseja realização financeira, 

concordando com estudos onde a promoção de saúde não teve domínio sobre as demais, 

mas também não foi deixada em último plano (UNFER et.al.2004; PONTE, 2012). 

Foi feita uma pergunta aberta, onde os alunos deveriam dizer de forma concisa qual 

era sua expectativa quanto a sua futura profissão, 90,9% dos alunos responderam e 

somente 9,1% não souberam responder a mesma. Dentre as respostas mais citadas estão 

a realização pessoal e financeira, valorização e reconhecimento profissional, bem como 

promoção de saúde e contribuição para o bem estar da população. 

Conclusão 

Os resultados do presente estudo demonstraram que o perfil do estudante de 

odontologia da UESPI é caracterizado com dominância de jovens, solteiros e maioria 

mulheres. A maioria dos estudantes vindo de escolas particulares e filhos de pais com 

escolaridade de nível alto. Observando-se que os estudantes são muito engajados com 

pesquisa e iniciação científica dentro e fora da universidade. As perspectivas dos 
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estudantes quanto a profissão vão desde realização pessoal à promoção de saúde e 

valorização da classe. 
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RESUMO 

 

Recomenda-se o uso de instrumentos que produzam ação mecânica associada a substâncias 

químicas que possuam atividade antimicrobiana, capacidade de dissolução de matéria 

orgânica, e com baixa citotoxicidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de 

desintegração tecidual da polpa em diferentes soluções associadas ou não a bromelaína. Foram 

utilizados 50 incisivos mandibulares bovinos. As polpas foram removidas e lavadas  em soro 

fisiológico, armazenadas a -20 °C, divididas em cinco grupos : C: Controle, H: Hipoclorito de 

Sódio 2,5%, B: Bromelaína, BL: Bromelaína + L-cysteína, BH: Bromelaína + Hipoclorito de 

Sódio 2,5%. Os fragmentos de polpa passaram de -20 ℃ para a temperatura ambiente, 

colocados em eppendorf com 1 mL da substância a ser analisada após 30 minutos. Para 

avaliação histomorfométrica, os fragmentos das polpas foram preparados como de rotina 

histológica e posteriormente as imagens foram capturadas e, depois avaliadas no software 

ImageJ 1.49. Todos os resultados estão expressos na forma de média ± erro padrão (e.p.) dos 

parâmetros obtidos no software Graph Pad Prism 5®, sendo p < 0,05 estatisticamente 

significante. Os resultados histomorfométricos demonstraram que, em C: não houve alteração 

tecidual; H: houve uma desintegração tecidual periférica e central (p < 0,05); B: houve um 

padrão de degradação proteica e celular, da região periférica para a central; BL: houve uma 

degradação central. Já no BH, pode-se notar houve um efeito potencializado pela bromelaína, 

quando associada ao hipoclorito de sódio, demonstrando maior degradação tecidual. A 
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bromelaína apresentou capacidade de potencializar a ação das demais soluções, abrindo 

possibilidades para diversas aplicações odontológicas. 

 

 
 

Palavras-Chave: Bromelaínas; Irrigantes do Canal Radicular; Hipoclorito de Sódio. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Uma das causas do insucesso do tratamento endodôntico pode ocorrer devido ao tecido 

orgânico residual ou ao tecido infectado deixado no canal radicular após a instrumentação do 

mesmo (ALMEIDA et. al., 2013). Desta forma, recomenda-se o uso de instrumentos que 

produzam ação mecânica associada às substâncias químicas que possuam atividade 

antimicrobiana, capacidade de dissolução de matéria orgânica, propriedades lubrificantes e 

com baixa citotoxicidade (FERRAZ, et. al., 2013). O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a 

solução irrigadora mais utilizada atualmente, porém, muitos estudos propuseram outras 

alternativas, considerando que NaOCl é muito citotóxico, tem potencial alergênico e 

compromete a ligação de cimento de resina (MOREIRA, et. al. 2009) , além dos efeitos 

indesejáveis que podem ocorrer em caso de extravasamento de hipoclorito (Paschoalino, et al., 

2012). Isso sugere a realização de estudos que busquem desenvolver testes laboratoriais com o 

objetivo de chegar a uma solução irrigadora que melhor desempenhe sua função sem 

prejudicar os tecidos periapicais (GARCIA, et al., 2012). 

 

A bromelaína atua principalmente por ação proteolítica direta, hidrolisando l igações 

peptídicas, esta ação proteolítica ocorre sobre proteínas, atuando  também  sobre  os 

receptores e marcadores de superfície, apresentando diversas propriedades biológicas 

(MAURER, 2001). Diante disso, hipotetizamos que a associação da bromelaína com o 

hipoclorito de sódio pode potencializar essa ação proteolítica, quando em contato com o 

tecido pulpar. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de desintegração 

tecidual da polpa em diferentes soluções associadas ou não com a bromelaína. 

 
METODOLOGIA 

Um total de 50 incisivos mandibulares bovinos foram extraídos e armazenados em solução 

fisiológica durante o transporte para o laboratório de Análise e Processamento histológico da 

UFPI. Os dentes foram extraídos de mandíbulas bovinas dissecadas após a morte em uma sala 

refrigerada, dado que o estudo não interferiu com ou causou a morte ou o abate de animais, 
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não houve a necessidade de permissão do comitê de ética animal para a realização desse 

trabalho. As polpas foram removidas por meio de uma secção transversal na região cervical, 

separando a coroa da raiz. A polpa radicular foi completamente removida com o auxílio de 

limas endodônticas do tipo Hedstroem (Dentsply). As polpas foram lavadas por 30 segundos 

em soro fisiológico e, posteriormente armazenadas em eppendorf e mantidos em temperatura - 

20 ° C até serem utilizadas para o experimento. O hipoclorito de sódio foi formulado a uma 

concentração de 2,5% e ajustado para um pH de 9,0 . 

Cinco grupos experimentais foram estabelecidos com 10 experimentos para cada grupo (n 

=10) segue, 

Grupo 1: Controle 

 

Grupo 2: Hipoclorito de Sódio 2,5% 

 

Grupo 3: Bromelaína 

 

Grupo 4: Bromelaína + L-cysteína 

 

Grupo 5: Bromelaína + Hipoclorito de Sódio 2,5% 

 

Os fragmentos de polpa no processo de dissolução passaram de -20 ℃ para a temperatura 

ambiente, posteriormente lavou-se com solução salina por 30 segundos, seca com papel 

absorvente por 5 segundos. Foram colocados em eppendorf com 1 mL da substância a ser 

analisada no final de cada intervalo de tempo de 30 minutos. 

Para avaliação histomorfométrica o tecido das polpas foi fixado, desidratado, diafanizado, e 

incluído em parafina liquida e montado em blocos para microtomia com secções de 6 µm de 

espessura. Os cortes foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE) e montadas com 

bálsamo do Canadá. Após analise das lâminas e a captura das imagens, as mesmas foram 

mensuradas utilizando ImageJ 1.49, onde foram feitas medidas lineares e da área das polpas. 

Todos os resultados estão expressos na forma de média ± erro padrão (e.p.) dos parâmetros 

obtidos. Foi usado o software Graph Pad Prism 5® com o teste de ANOVA one-way seguido 

do teste Newman-Keuls, considerando o valor de p < 0,05 como estatisticamente significante. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Estudos comprovam a eficácia da bromelaína uma enzima encontrada no sumo e na haste do 

ananás comosus (abacaxi), que possui potencial terapêutico em atividades fibrinolíticas, 

antiedematosas, antitrombóticas e anti-inflamatórias, tanto in vitro como in vivo (PRAVEEN 

et al., 2014). 

 

Não foram achados na literatura, trabalhos relacionando a bromelaína com soluções 

irrigadoras utilizadas em endodontia. 

 

Os resultados histomorfométricos demonstraram que nas medidas lineares dos tecidos 

avaliados em sua extremidade e em área, que no gupo controle não houve alteração tecidual 

em nenhuma das amostras. No grupo onde foi utilizado o hipoclorito de sódio a 2,5% como 

solução irrigadora, houve uma desintegração do tecido o tanto perifericamente como em sua 

região central (p < 0,05). No Grupo onde utilizou-se a bromelaína isolada como solução, 

houve um padrão de degradação proteica, da região periférica para a central. O grupo onde 

teve como solução irrigadora a bromelaina associada à L-cysteína, houve uma degradação 

central do tecido. Já no grupo da bromelaína associada ao hipoclorito de sódio 2,5%, pode-se 

notar um efeito potencializador da bromelaína quando associada ao hipoclorito de sódio, 

demonstrando maior degradação tecidual da polpa, que os outros grupos quando testados sem 

combinação, 

 

 

 

Figura 1. Efeito da dissolução da polpa nos grupos testados . Cada coluna representa a méda ± EP . Letras 

diferentes representam diferença estatística p<0,05 . C – Controle; H – Hipoclorito; B- Bromelaína; BL- 

Bromelaína + L-cysteína; BH- Bromelaína + Hipoclorito 
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CONCLUSÕES 

 
A associação da bromelaína com o hipoclorito de sódio potencializou a ação de desintegração 

da polpa, não só da bromelaína isolada, como também do hipoclorito associado a mesma. 

Dessa forma, a bromelaína apresentou capacidade de potencializar a ação das demais soluções 

, o que abre possibilidades para diversas aplicações odontológicas. 
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Resumo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial de liberação de Flúor (F) de Cimentos de 

ionômero de vidro (CIVs) envelhecidos após a recarga com dentifrício com alta concentração 

de Flúor. Quinze amostras de CIV (convencional, modificado por resina e de alta viscosidade) 

e resina composta medindo 4x2 mm (diâmetro x espessura) foram confeccionadas utilizando 

uma matriz de teflon e, após serem acondicionadas por 24h a 37º C e 100% de umidade, 

foram imersas em 2 ml de água deionizada, permanecendo durante 36 semanas para simular o 

envelhecimento. Leituras utilizando eletrodo específico para detecção de F foram realizadas 

nos dias 1º, 5º, 10 º e 15º após tratamento das amostras por 3min com suspensão do dentifrício 

(0, 1100 ou 5000 ppm F). Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey com p 

fixado em 5%. Verificou-se que a maior liberação de F para todos os CIVs ocorreu no 

primeiro dia após os tratamentos, especialmente quando se utilizou dentifrício com maior 

concentração de F, com decrescente liberação com o decorrer do tempo. A média (±DP) da 

liberação de F pelos CIVs agrupados no primeiro dia quando tratados com os dentifrícios 

contendo 0, 1100 ou 5000 ppm F foram respectivamente: 3,32±0,84a; 5,38±1,28a e 

9,46±3,97b. Os resultados sugerem que todos os CIVs envelhecidos testados liberaram F após 

a recarga, porém, maior liberação foi observada quando o tratamento com dentifrício de alta 

concentração de F foi utilizado. 

 
Introdução 

A eficácia do flúor ocorre por meio da atuação no processo de desmineralização 

eremineralizaçãodental (TEN CATE&VAN DUINEN, 1995; HARA et al., 2003; PERIS et 

al., 2007). A presença de fluoretos nos materiais restauradores, como cimento de ionômero de 

vidro (CIV), auxilia a reposição de minerais nas estruturas adjacentes às restaurações, 

minimizando a ocorrência de lesões de cárie recorrentes (MICKENAUTSCH et al., 2010). 

Além da propriedade de liberação de flúor, alguns materiais são capazes de se recarregar com 

o fluoreto advindo do meio, como aquele presente em dentifrícios. Dentifrícios fluoretados 

são amplamente utilizados na prevenção da cárie dental, porém a recarga e liberação de F por 

mailto:allandavid.odonto97@gmail.com
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parte de CIV envelhecido não está suficientemente clara. Particularmente, a utilização de 

dentifrício com alta concentração de F (5000 ppm F) parece ser efetivo no controle da cárie 

radicular frente ao dentifrício convencional (1100 ppm F) em pacientes idosos (BAYSAN et 

al., 2001). Dessa forma, torna-se importante comparar a recarga de Flúor nos cimentos de 

ionômero de vidro envelhecido após utilização de dentifrício com alta concentração. 

 
Metodologia 

Quinze amostras de CIV (convencional, modificado por resina e de alta viscosidade) e resina 

composta medindo 4x2 mm (diâmetro x espessura) foram confeccionadas utilizando uma 

matriz de teflon e tira de poliéster Em seguida, cada unidade foi acondicionada em tubo de 

poliestireno contendo 3 mL de água deionizada, permanecendo em estufa a 37 °C durante 36 

semanas para simular o envelhecimento. Procedeu-se com o tratamento das amostras por 3 

min com suspensão do dentifrício (0, 1100 ou 5000 ppm F). Durante 15 dias, as amostras 

foram trocadas de recipiente. Leituras utilizando eletrodo específico para detecção de F foram 

realizadas nos dias 1º, 5º, 10 º e 15º. Em cada um dos frascos contendo água deionizada foi 

adicionado 3 ml de TISAB II (Total IonicStrengthAdjustment Buffer Solution), para ocorrer a 

dissociação do flúor. Os dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey com p fixado 

em 5%. 

 
Resultados e Discussão 

Para todos os materiais houve maior liberação de F no primeiro dia (Tabela 01), bem como 

maior liberação com a utilização de dentifrício de maior concentração de flúor (5000 ppmF). 

Os materiais ionoméricos apresentaram maior liberação de flúor em relação à resina 

composta. Dentre os CIV houve maior liberação de flúor no cimento de ionômero de vidro 

fotopolimerizável, independentemente das concentrações de F. 

Tabela 01. Média (±DP) da liberação de Flúor dos materiais restauradores envelhecidos após 

o primeiro dia (dia 1) do tratamento com dentifrícios com diferentes concentrações de Flúor 

(n=5). 

 
CIV foto 

Material  
CIV auto 

 

 

 

 

Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa nas colunas e letras maiúsculas 

diferentes indicam diferença significativa nas linhas (p<0,05). 

O envelhecimento de restaurações de cimento de ionômero de vidro, fator importante a ser 

analisado no que se refere à liberação de F, pode reduzir o efeito inibitório de cárie in situ, 

visto que essa característica tende a ser maior imediatamente após a realização da restauração 

(HAYACIBARA et al., 2003). Em estudo realizado por PUPO et al. 2015, por meio da 

imersão de corpos de prova de CIV em soluções de ciclagem de pH, observou-se aumento 

significativo na concentração de fluoreto liberado nas primeiras 24 horas subseqüentes. No 

entanto, a capacidade de recarga do cimento de ionômero de vidro é potencialmente benéfica 

Dentifrício  

 Resina   CIV ART 

0 ppm F 0,42 (0,26) a,A 3,65 (0.58) a,B 2,90 (1,28) a,B 3,42 (0,34) a,B 

1100 ppm F 0,78 (0,17) a,A 6,62 (1,20) a,B 4,66 (0,62) a,C 4,85 (1,02) b,C 

5000 ppm F 4,45 (2,56) b,A 12,06 (4,53) b,B 10,29 (3,12) b,B 6,04 (0,94) b,A 
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na prevenção da cárie, pois permite a formação de um sistema de armazenagem e liberação 

lenta para o processo de remineralização dental em longo prazo (PRESTON et al. 2003). 

 
No presente estudo utilizou-se resina composta (Filtek™ Z350 XT) como grupo controle. Os 

resultados corroboram com a literatura, pois revelam a baixa liberação de F por parte da  

resina em relação aos cimentos de ionômero de vidro utilizados, para os três dentifrícios de 

diferentes concentrações (0, 1100 e 5000 ppmF). Observa-se ainda que a maior liberação de F 

da resina ocorreu no primeiro dia analisado, sendo sob a ação do dentifrício de concentração 

5000 ppmF a maior taxa de flúor liberado. 

 
Para todos os CIV analisados ocorreu maior liberação de flúor no dia 1, sendo este mais 

acentuado do que nos outros dias. A maior liberação dentro deste dia ocorreu para o 

dentifrício de concentração 5000 ppmF, condizendo com o objetivo da pesquisa, pois tais 

resultados demonstraram relação positiva entre a concentração de F nos dentifrícios e 

liberação de tais íons por parte do material restaurador. Ainda observando-se os resultados 

referentes aos CIV, o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade apresentou a menor 

média de liberação de flúor, isso se dá possivelmente a sua variação no que tange a proporção 

pó líquido, já que a liberação do íon está associado à essa reação de presa. 

Conclusão 

Os cimentos de ionômero de vidro apresentam grande capacidade de liberação de flúor, sendo 

esta maior principalmente nas primeiras 24 horas e quando utilizado dentifrício com alta 

concentração de F, mesmo após envelhecimento dos materiais. Tal característica representa 

uma grande vantagem em relação aos demais materiais restauradores. 
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RESUMO 

 

Introdução: A perda precoce de dentes decíduos é um dos fatores etiológicos pós-natais 

intrínsecos das más oclusões. Frente à perda precoce de um dente decíduo, é importante 

a instalação de um mantenedor de espaço, para evitar repercussões danosas ao 

desenvolvimento normal da oclusão. Objetivo: Avaliar a necessidade de mantenedor de 

espaço na região posterior, do tipo banda-alça, após a perda precoce unitária de decíduo. 

Materiais e Métodos: O exame clínico das crianças foi realizado nas escolas Caio Passos 

e São Francisco dos Capuchinhos. Caso houvesse perda precoce de um ou dois molares 

decíduos (unilateral, de uma ou ambas arcadas, respectivamente), e se os sucessores não 

tivessem iniciando o processo eruptivo na cavidade bucal, a criança seria encaminhada à 

Clínica Escola de odontologia da UESPI (CEO) para instalação do mantenedor de espaço 

banda-alça. Resultados: Foram avaliadas 568 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos de 

idade, na dentição mista. Apenas 23 apresentaram perda precoce de molar decíduo, sendo 

15 na arcada inferior e 8 na arcada superior. Entretanto somente 13 compareceram à CEO. 

Após exame radiográfico constatou-se que 8 não precisavam de mantenedores de espaço 

pois estavam aproximadamente com 2/3 de formação radicular dos sucessores 

permanentes. Em 5 crianças colocou-se o mantenedor de espaço, banda-alça, que estão 

sendo supervisionadas a cada 3 meses até a erupção dos sucessores permanentes. 

Conclusão: A principal causa de má oclusão na dentição permanente é a perda dentária 

na dentição decídua, que poderia ser evitada com o uso de mantedores de espaço. O 

banda-alça é a opção de eleição quando se perde o molar decíduo unilateral 

prematuramente. 

Descritores: Mantenedor de espaço; Dentição mista; Ortodontia preventiva. 

INTRODUÇÃO 

A perda precoce de dentes decíduos é um dos fatores etiológicos pós-natais 

intrínsecos das maloclusões, que ocasiona desarmonias oclusais (LINO, 1990). Dentes 

envolvidos com as perdas precoces deslocam-se de suas posições de equilíbrio com 

movimentações indesejáveis em direção aos espaços das perdas, fechando-os 

(VIGORITO, 1986). 
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No Brasil, as crianças, apresentam altos índices de extrações dentárias sem a 

devida manutenção do espaço perdido. Estas ocorrem principalmente devido a presença 

de extensas lesões de cárie, que, de acordo com Araújo (2002) é a doença que mais atinge 

a dentição, causando desconforto, dor, e limitações ao indivíduo que é acometido 

(TOMITA et al, 2000). 

Para o cirurgião-dentista, a preocupação maior mediante a perda precoce de um 

dente decíduo consiste na perda de espaço, que poderá ocorrer no arco dentário com a 

inclinação dos dentes adjacentes ao espaço originado (ALMEIDA et al., 2003). 

Frente a perda precoce de um dente decíduo, é de suma importância a instalação 

de um mantenedor de espaço, a fim de evitar repercussões danosas ao desenvolvimento 

normal da oclusão que pode acarretar em problemas futuros de maloclusão como: 

encurtamento do arco, inclinação mesial do primeiro molar permanente e a impacção do 

segundo pré-molar que mesmo conseguindo irromper, se direcionar por lingual ou palatal, 

ou dos caninos superiores, acompanhados de giroversões, supraerupção dos dentes 

antagonista e comprometimento do futuro suporte periodontal (HINRICHSEN, 1982). 

Para USBERTI (1993), para se avaliar a possibilidade de manutenção de espaço 

após a perda prematura, deve-se considerar alguns aspectos, como: tempo decorrido após 

a perda, pois o fechamento do espaço geralmente ocorre nos primeiros seis meses; a idade 

dental do paciente, já que a perda de um molar decíduo antes dos 7 anos de idade pode 

retardar a erupção do sucessor; a quantidade de osso que recobre o germe do permanente, 

pois a sua ausência acelera a erupção mesmo com um mínimo de raiz formada; o estágio 

de desenvolvimento do germe do permanente, pois apresenta grande potencial eruptivo 

quando se encontra com 2/3 de raiz formada e à ausência do sucessor permanente. Deve- 

se salientar também que a perda máxima passível de recuperação não deve ultrapassar de 

2 a 3 mm. 

Frente aos relatos de caso em que a perda precoce da dentição decídua, está 

associada a vários problemas morfofuncionais, e que o uso de mantenedores pode ajudar 

no tratamento destes problemas, optou-se por desenvolver esta pesquisa, para avaliar o 

uso de mantenedor de espaço banda-alça em crianças com perda precoce de molar 

decíduo, uni ou bilateralmente, em qualquer arcada dentária, para prevenir a impacção do 

sucessor permanente. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Piauí – CEP/UESPI, sob o parecer número: 1.643.861 Este tem como 

princípio o fundamento ético às normas que constam na Res. Nº466/12 (CNS/MS). 

Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, quantitativo, de intervenção, do 

tipo ensaio clínico não aleatório, que utilizará a revisão de literatura para ampliar 

conhecimentos sobre o uso de mantenedores unitários, do tipo banda-alça, em pacientes 

com perda precoce da dentição decídua posterior. Os descritores usados serão: 

mantenedor de espaço, dentição mista, ortodontia preventiva. Para a revisão de literatura 

e discussão foram feitas pesquisas indexadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, 

SCIELO, BIREME, PORTAL CAPES. 

Os pesquisadores foram munidos da carta de Anuência dos diretores das Unidades 

Escolares: Escola São Francisco dos Capuchinhos (Escola 1) e Escola Municipal Caio 
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Passos (Escola 2), ambas no município de Parnaíba, Piauí, que autorizaram 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 perda precoce dos 

molares decíduos, primeiro ou segundo molar, de um ou ambos os lados de cada arcada, 

ou mesmo em ambas arcadas, que não tenha havido perda de espaço para o sucessor 

permanente, na faixa etária de 6 a 12 anos, pois corresponde ao período da dentição mista, 

cujos pais ou responsáveis e as crianças tenham aceito a realização da pesquisa. E como 

critérios de exclusão, não foram incluídas crianças com menos de 6 anos, época em que 

os primeiros molares permanentes não têm irrompido na cavidade bucal e as com mais 

de 12 anos de idade, por não se encontrarem na dentição mista, casos em que tenha havido 

perda de espaço para o sucessor permanente, ausência deste, ou quando este tiver 2/3 ou 

mais de raiz formada, situação na qual não houve indicação para a manutenção de espaço, 

e as crianças cujos pais ou responsáveis não autorizaram a pesquisa. 

Foi confeccionado o banda-alça com fio ortodôntico 0.20 da marca Morelli no 

modelo de trabalho. Posteriormente, foi feita a soldagem da alça na banda com fio de 

solda e fluxo (Morelli), no terço médio da mesma. Em seguida o aparelho banda-alça foi 

removido do modelo e dado acabamento com pedra montada e polido com Branco 

Espanha na região da soldagem. Na sessão seguinte o aparelho será cimentado com CIV, 

na CEO após agendamento prévio com os pais ou responsáveis. O mantenedor de espaço 

utilizado nesta pesquisa, banda-alça, é classificado como fixo e funcional, unilateral, 

adaptado a uma banda num dente pilar íntegro. A alça deve ser satisfatoriamente larga 

para permitir a erupção do dente sucessor permanente sem que haja a necessidade da 

remoção do aparelho, devendo também estar próxima à mucosa sem pressioná-la 

(TERLAJE & DONLY, 2001; LUCEA & ECHARRI, 2002). 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tomando posse dos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, foram avaliadas 

160 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos de idade sendo 88 (55%) do gênero masculino 

e 72(45%) do gênero feminino, na Escola 1; e 408 crianças na Escola 2, sendo 213 

(52,2%) do gênero masculino e 195 (47,8%) do gênero feminino. Na Escola 1 apenas 13 

apresentaram perdas múltiplas dentarias na região posterior, sendo 6 na arcada superior e 

7 na arcada inferior; enquanto na Escola 2 apenas 10 apresentaram, sendo 8 na arcada 

inferior e 2 na arcada superior. 

Das crianças previamente selecionadas na Escola 1, apenas 6 compareceram à 

CEO. Após exame radiográfico constatou-se que 4 não precisavam de mantenedores de 

espaço pois estavam com 2/3 de formação radicular dos sucessores permanentes (estágio 

8 de Nolla), tendo sido colocado em apenas duas. Moyers (1991) descreveu que uma das 

indicações para a manutenção do espaço é o dente permanente estar no máximo até o 

estágio 7 de Nolla. 

Na Escola 2, sete crianças compareceram à CEO. Após exame radiográfico 

constatou-se que 4 não precisavam de mantenedores de espaço pois estavam 

aproximadamente com 2/3 de formação radicular dos sucessores permanentes (estágio 8 

de Nolla), tendo sido colocado o banda-alça em apenas três crianças. 
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Na Escola 1 a taxa de participação para amostra calculada de 160 crianças foi 

6,25% (10 crianças) para prevalência. Destes 60% são do gênero feminino e 40% 

masculino, com o resultado do cálculo estatístico χ² (Qui-quadrado), χ² (1) = 0,400, p = 

0,53, pode-se observar a probabilidade do modelo se ajustar aos dados, verifica-se que 

não existiu diferença de associação estatisticamente significativa entre os gêneros dos 

participantes, considerando o nível de significância de erro ao acaso de 5%, pois o valor 

p foi superior a 0,05. 

Também foi calculado esse teste estatístico, χ² (Qui-quadrado), para observar a 

prevalência da arcada da perda dentária (inferior e superior, observou-se primeira que 

80% era inferior e 20% superior, e que essa diferença foi estatisticamente significativa χ² 

(1) = 3,600, p < 0,05. Modesto (2010) relatou que há uma maior prevalência de perda 

prematura de dentes decíduos na arcada inferior comparada com a superior. 

Esses mesmos procedimentos e testes, foram realizados na Escola 2, na qual foi 

observada uma taxa de prevalência de apenas 3,18%, ou seja, 13 crianças, dentre as 408 

ao total. Estas 13 eram representadas por 73,9% meninas e 16,1% meninos. Por meio do 

resultado do cálculo estatístico χ² (Qui-quadrado), χ² (1) = 3,769, p < 0,05, pode-se 

observar a probabilidade do modelo se ajustar aos dados, verificando-se que existiu 

diferença de associação estatisticamente significativa entre os gêneros dos participantes, 

considerando o nível de significância de erro ao acaso de 5%, pois o valor p foi superior 

a 0,05, nessa amostra. As meninas, de fato, diferem do esperado e são mais acometidas. 

Quanto a arcada dental, realizou-se outro χ² (Qui-quadrado), χ² (1) = 0,077, p = 

0,78, desta vez, pode-se observar a probabilidade que não existiu diferença de associação 

estatisticamente significativa entre os participantes. 

Com relação ao dente decíduo mais acometido por perda precoce encontrou-se 

divergência de resultados de um estudo para outro. Para Cardoso et al. (2011) verificou- 

se, que os segundos molares decíduos inferiores são os dentes mais acometidos por perda 

precoce. Já nos estudos Kuramae et al. (2001) e Galindo et al (2003), o primeiro molar 

foi mais acometido que o segundo. 

CONCLUSÃO 

Nas crianças em que se foi evidenciado perdas precoce unitária de dente decíduo 

na região posterior, cujo fator etiológico foi a cárie dentária, foi colocado o mantenedor 

de espaço do tipo banda-alça, tendo sido observado a manutenção do espaço 

trimestralmente até que a erupção do sucessor permanente ocorra. 

O Mantenedor de espaço banda-alça é um método alternativo de intervenção e 

prevenção de má oclusão na dentição decídua e mista, sendo uma estratégia viável. 

Porém, este método é eficaz quando corretamente indicado e sua técnica de execução 

rigorosamente seguida. 
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RESUMO 

O sucesso do tratamento endodôntico depende diretamente da perfeita execução de cada etapa do 

mesmo, desde o diagnóstico até a posterior obturação. Para que haja um selamento mais hermético 

possível do sistema de canais radiculares, utilizam-se cimentos endodônticos. Estes, além de ter ação 

lubrificante para os cones de guta-percha, preenchem os espaços entre os cones e o canal radicular. 

No mercado estão disponíveis cimentos endodônticos de diferentes bases que apresentam 

propriedades físico-químicas e biológicas diferentes. Com o intuito de normatizar essas propriedades 

e garantir o selamento adequado do sistema de canais radiculares, a American National Standards 

Institute/American Dental Association (ANSI/ADA) lançou a Especificação 57. O objetivo do 

presente trabalho é testaro tempo de endurecimento,solubilidade, alteração dimensional e 

radiopacidadede quatro cimentos endodônticos de diferentes bases disponíveis no mercado para 

determinar se estão seguindo os padrões determinados pela ANSI/ADA.Os cimentos MTA Fillapex 

e Sealapex se encontraram totalmente em desconformidade com as regulamentações da ANSI/ADA. 

O cimento AH Plus seguiu somente a normatização de solubilidade e radiopacidade, e o cimento 

Endofill seguiu somente a normatização de radiopacidade. Sugere-se necessidade dos fabricantes 

modificarem seus produtos com o intuito de seguir as normatizações da ANSI/ADA e, assim, 

possuírem propriedades físico-químicas que possibilitem um selamento mais hermético possível do 

sistema de canais radiculares. 

Palavras-chave: Endodontia, Materiais Restauradores do Canal Radicular, Obturação do Canal 
Radicular 

 

INTRODUÇÃO 

O sucesso do tratamento endodôntico depende diretamente da perfeita execução de cada etapa 

do mesmo, desde o diagnóstico até a posterior obturação, que tem como um dos objetivos conseguir 

o selamento hermético do sistema de canais radiculares (SCHILDER, 2006). Tal selamento não pode 

ser obtido sem o uso de cimentos endodônticos, pois, além de sua ação lubrificante para os cones de 

guta-percha, ele preenche os espaços entre o cone principal e o canal radicular, entre os cones 

secundários e os canalículos dentinários (SCHÄFER; OLTHOFF, 2002). 

No mercado estão disponíveis cimentos endodônticos de diferentes bases, dentre eles os cimentos 

à base de óxido de zinco e eugenol, à base de hidróxido de cálcio, à base de resinas plásticas e à base 

de agregado trióxido mineral (MTA) (LEONARDO, 2005; CAMILLERI, 2009). 

Devido às diferentes composições, cada cimento apresenta propriedades físico-químicas e 

biológicas diferentes. Para que haja o selamento adequado do sistema de canais radiculares, tais 

cimentos precisam ter propriedades físico-químicas adequadas, como solubilidade, alteração 

dimensional, tempo de endurecimento e radiopacidade (LEE et al, 2002). Esta última é importante 

para que se possa ver claramente a obturação do canal, sua extensão e condensação na radiografia 

mailto:raphael_primo@live.com
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(TAGGER; KATZ, 2003). 

Com o intuito de normatizar essas propriedades, a American National Standards 

Institute/American Dental Association (ANSI/ADA) lançou a Especificação nº 57. Segundo ela, o 

tempo de endurecimento do cimento não deve passar de 10% do tempo determinado pelo fabricante, 

a alteração dimensional não pode exceder 1% em retração linear ou 0,1% em expansão, a solubilidade 

não deve exceder 3% em massa e a radiopacidade deve ser igual ou superior a 3 mm de alumínio, 

dentre outras especificações (ANSI/ADA, 2000). 

O objetivo do presente trabalho é testar o tempo de endurecimento, solubilidade, alteração 

dimensional e radiopacidade de quatro cimentos endodônticos de diferentes bases disponíveis no 

mercado para determinar se estão seguindo os padrões determinados pela ANSI/ADA. 

 

METODOLOGIA 

Foram utilizados os cimentos endodônticos Sealapex (Kerr Corp, CA, EUA), Endofill (Dentsply 

Petrópolis, Brasil), AH Plus (Dentsply, Konstanz, Alemanha) e MTA Fillapex (Angelus, Londrina, 

Brasil). 

A análise das propriedades físico-químicas seguiu a Especificação 57 da ANSI/ADA (2000), 

com as alterações dos tamanhos dos corpos de prova como proposto por Carvalho-Júnior et al. (2007). 

Os testes foram realizados nas condições de 23° ± 2° C e 50 ± 5% de umidade relativa do ar. Para 

cada teste, cimentos puros foram manipulados, sendo os cimentos AH Plus, Sealapex e MTA Fillapex 

utilizados na proporção 1:1 e o cimento Endofill na proporção de 1,30 g de pó para 0,20 mL do 

líquido. 

Tempo de endurecimento 

Foram confeccionados 05 moldes de aço inoxidável, cilíndricos, com diâmetros internos de 10 

mm e espessuras de 2 mm. Foram fixados sobre placa de vidro e o cimento inserido no interior destes, 

até preenchimento total. Passados 120 ± 10 s do início da mistura, colocou-se o conjunto em recipiente 

com vedação hermética no interior de estufa (Olidef, Ind. e Com. Aparelhos Hospitalares, Ribeirão 

Preto, Brasil), 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 de 60 s até 

que não provocasse mais endentações no cimento, estabelecendo o tempo de endurecimento. 

Solubilidade 

Foram utilizados 05 moldes de Teflon (Polytetrafluroethylene, DuPont, HABIA, Knivsta, Suíça) 

circulares, com 1,5 mm de espessura e 7,75 mm de diâmetro interno. Estes foram colocados sobre 

uma placa de vidro revestida por celofane. O cimento foi colocado dentro dos moldes e inserido neste 

um fio de nylon de diâmetro de aproximadamente 0,5 mm. Posteriormente, foi colocada outra placa 

de vidro, envolta por celofane, sobre o molde e colocou-se um peso de 100 g. Após intervalo de tempo 

três vezes maior ao de endurecimento do cimento, a amostra foi removida do molde e retirados 

resíduos ou partículas soltas. Realizou-se a pesagem, arredondando para os 0,001 g mais próximos, 

em balança de precisão de 0,0001 g (Ohaus Corporation, New Jersey, EUA). Os corpos de prova 

foram suspensos, dois a dois, por meio da fixação dos fios de nylon no interior de recipientes plásticos 

com tampa contendo 7,5 mL de água destilada e deionizada, não permitindo o contato entre os corpos 

de prova e a superfície interna do recipiente. Este recipiente foi fechado e levado para estufa a 37 ± 

2° C, onde permaneceu por 24 horas. Após, a amostra foi removida, enxaguada com água destilada e 

deionizada e retirados os excessos com a ajuda de papel absorvente. A amostra foi mantida no 

desumidificador por 24 horas e depois retirada para a segunda pesagem. A perda de massa de cada 

amostra foi expressa como a porcentagem da massa original do material. A média de cinco repetições 

foi considerada como sendo a solubilidade do cimento estudado. 

Alteração dimensional 

Foram confeccionados moldes de Teflon cilíndricos de 3,57 mm de altura e 3,0 mm de diâmetro. 

Os moldes foram colocados sobre uma placa de vidro, cobertos com papel celofane, e fixados com 
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cera utilidade. Estes foram preenchidos com cimentos e, em seguida, colocados sobre eles lâmina de 

microscópio, também coberta com papel celofane, mantida nessa posição com o auxílio de um 

grampo em forma de C. Após 5 min do início da espatulação, o conjunto foi mantido em estufa 

(Olidef, Ind. e Com. Aparelhos Hospitalares, Ribeirão Preto, Brasil) durante um intervalo de tempo 

correspondente a três vezes o tempo de endurecimento de cada cimento. Depois desse período, as 

superfícies das amostras foram lixadas, sob irrigação de água destilada, e removidas dos moldes. Seus 

comprimentos foram medidos com paquímetro digital (Digimess, Shiko Precision Gaging Ltd, 

China), obtendo-se o comprimento inicial. As amostras dos cimentos foram colocadas em recipientes 

plásticos fechados contendo 2,24 mLde água destilada e deionizada, e devolvidos à estufa, durante 

um período de 30 dias. Após este intervalo de tempo, as amostras foram removidas dos recipientes, 

secas com papel absorvente e novamente medidos seus comprimentos com paquímetro digital, 

obtendo-se o comprimento final das amostras. 

Radiopacidade 

Placas de acrílico (2,2cm x 4,5cm x 1mm) foram confeccionadas, contendo 5 orifícios com 

dimensões de 1 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro interno. Essas placas foram colocadas sobre 

uma placa de vidro recoberta por celofane. Os cimentos foram introduzidos nos orifícios da placa de 

acrílico e estas foram armazenadas em estufa (Olidef, Ind. e Com. Aparelhos Hospitalares, Ribeirão 

Preto, Brasil), por três vezes o tempo de endurecimento do cimento. Cada uma das placas de acrílico 

foi posicionada ao lado de penetrômetro de alumínio, confeccionado de liga 1100, com espessura 

variando de 1 a 12 mm, em degraus de 1 mm cada. Utilizou-se um aparelho de raios-X Spectro 70X 

(Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil), de 70 kVp e 8 mA. A distância foco objeto utilizada foi de 

30 cm e o tempo de exposição de 0,2 s em um sensor do sistema Kodak CS 7600 (Carestream Health, 

Rochester, USA). As imagens obtidas foram analisadas pelo software ImageJ (NIH), onde foi 

realizada a leitura da densidade radiográfica de cada cimento e de cada degrau do penetrômetro. Após 

a análise das cinco placas de acrílico, foram determinadas as médias das densidades radiográficas, 

respectiva para cada material e degrau da escada de alumínio. 

Análise estatística 

Utilizou-se o SPSS, em sua versão 21, para realizar análises comparativas entre grupos com 

amostras pequenas. Para tanto, o teste de Mann-Whitney, considerando o nível de significância de 

erro ao acaso de 5% (p < 0,05), foi realizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 mostra os valores obtidos em cada experimento (tempo de endurecimento, 

solubilidade, alteração dimensional e radiopacidade) dos cimentos testados. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão das propriedades físico-químicas de cada cimento 

 

 

(min) 

 

 

 

 

 
1 Alteração Dimensional: menos significa encolhimento 

NE: não endureceu; NR: não realizado 

 

Foram realizadas análises acerca das fontes de variações nos índices de alteração dimensional 

(mensurada em mm), solubilidade (mensurada em porcentagem), tempo de endurecimento 

AH Plus MTA Fillapex Endofill Sealapex 

Tempo de Endurecimento 
1746,94 ± 17,08

 NE 10,75 ± 1,49 NE 
    

Solubilidade (%) 0,86 ± 0,48 NR 5,68 ± 1,20 NR 

Alteração Dimensional1 (%) -1,50 ± 0,41 NR -1,41 ± 0,37 NR 

Radiopacidade (mmAl) > 12,000 NR 7,749 ± 0,582 NR 
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(mensurada em minutos) e radiopacidade (mensurada em mmAl) dos cimentos. Para tanto, buscando 

comparar duas condições, realizaram-se testes não paramétricos de Mann-Whitney, tendo em vista a 

característica amostral, considerada pequena, com dois grupos: AH Plus e Endofill, os achados são 

descritos a seguir. 

Tempo de endurecimento 

A fabricante do cimento AH Plus estipula, na bula, um tempo de endurecimento de 8h. Nos 

experimentos verificou-se uma média de cerca de 29h, ultrapassando os 10% sobre o tempo fornecido 

pela fabricante, normatizado pela ANSI/ADA. Tempo próximo a este foi obtido por Faraoni et al., 

em 2013, cerca de 24 horas, enquanto que Marin-Bauza et al., em 2012, e Vale, em 2014, obtiveram 

um tempo inferior, aproximadamente 10 horas e 13 horas, respectivamente. Já o cimento Endofill 

obteve um tempo de endurecimento de cerca de 10 minutos, em média. Tal valor está bem inferior ao 

determinado pelo fabricante, 20 minutos, não cumprindo, assim, a normatização da ANSI/ADA. 

Marin-Bauza et al., em 2012, obtiveram um valor superior ao valor determinado pelo fabricante, cerca 

de 72 minutos. Pelos dados obtidos no experimento, pode-se verificar que existiu uma diferença 

estatisticamente significativa entre os cimentos (p = 0,01), sugerindo que o cimento AH Plus passa 

mais tempo para endurecer do que o cimento Endofill, que se apresentou com tempo de 

endurecimento mais rápido. Os cimentos Sealapex e MTA Fillapex não endureceram no prazo de 

uma semana, sendo assim excluídos dos outros testes. Faraoni et al., em 2013, corroboram com o fato 

de que os cimentos Sealapex e MTA Fillapex não endureceram. 

Solubilidade 

Quanto a solubilidade foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos (p = 0,01), estimando-se que o cimento Endofill apresenta maiores alterações de solubilidade, 

quando comparado em gramas, o peso inicial e final, do que o cimento AH Plus. A normatização da 

ANSI/ADA determina que a solubilidade não pode exceder 3% em massa. Somente o cimento AH 

Plus seguiu essa normatização, com 0,86% de solubilidade, em média. Já o cimento Endofill 

apresentou solubilidade de 5,68%, em média. Marin-Bauza et al., em 2012, obtiveram valores 

semelhantes para o cimento AH Plus, 0,75% ± 0,41pp, e valores inferiores para o cimento Endofill, 

2,50% ± 1,30 pp, porém chegaram a mesma conclusão quanto a cumprir a normatização da 

ANSI/ADA. 

Alteração dimensional 

Ambos os cimentos apresentaram um encolhimento superior ao permitido pela ANSI/ADA. A 

normatização da ANSI/ADA estabelece que os cimentos não devem apresentar um encolhimento 

superior a 1% ou uma expansão de 0,1%. O cimento AH Plus apresentou encolhimento de 1,50%, em 

média, e o cimento EndoFill apresentou encolhimento de 1,41%, em média. Os resultados apontam 

uma diferença apenas margialmente significativa quanto a alteração dimensional (p = 0,06), 

observando que o cimento AH Plus teve maiores valores do que o cimento Endofill. Valores similares 

foram obtidos por Marin-Bauza et al., em 2012. 

Radiopacidade 

Por fim, os dados revelaram que os dois cimentos diferem estatisticamente quanto a 

radiopacidade (p = 0,01). Verificou-se que o cimento AH Plus é mais radiopaco que o último nível 

da escala do penetrômetro de alumínio, obtendo assim um valor de radiopacidade superior a 12,000 

mmAl, fato este também verificado por CAÑADAS et al. em 2014. Já o cimento Endofill obteve, em 

média, um valor de radiopacidade superior à sétima escala do penetrômetro (7,749 mmAl). Marin- 

Bauza et al., em 2012, relataram um valor superior à quarta escala do penetrômetro (4,02 mmAl) para 

o cimento Endofill. Segundo os dados obtidos no experimento, ambos os cimentos estão cumprindo 

a normatização da ANSI/ADA quanto a radiopacidade, pois possuem valor superior a 3 mmAl. 

 

CONCLUSÕES 

Os cimentos MTA Fillapex e Sealapex se encontraram totalmente em desconformidade com as 

regulamentações da ANSI/ADA, devido ao fato de não endurecerem e, assim, não puderem ser 
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submetidos aos demais experimentos. O cimento AH Plus seguiu somente a normatização de 

solubilidade e radiopacidade, estando em desconformidade com as normatizações de alteração 

dimensional e tempo de endurecimento. Já o cimento Endofill seguiu somente a normatização de 

radiopacidade. 
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RESUMO 

 
Justificativa: Tumores das glândulas salivares consistem de um grupo heterogêneo de lesões, 

com complexas características e comportamento biológico distinto, correspondendo a cerca de 

3% a 10% das neoplasias da região de cabeça e pescoço. Existe no mundo uma grande 

variação geográfica na distribuição destas neoplasias quanto à sua incidência e tipo 

histológico. Metodologia: Esse estudo foi aprovado pelo CEP/UFPI (2225713.0.0000.5214) e 

investigou os casos de neoplasias malignas de glândulas salivares registrados em um hospital 

de referência para o tratamento de câncer em Teresina – PI, de janeiro à junho de 2015. 

Resultados: A amostra foi composta de todos os 125 casos destas patologias registrados nos 

arquivos do hospital. Em relação ao perfil do paciente, observou-se que 52% eram mulheres e 

47,2% homens; 43,2% eram negros, 41,6% pardos e 12,8% brancos; as quintas e sextas 

décadas de vida foram as mais afetadas. Quanto à localização, as lesões ocorreram na 

gl.parótida(69,8%), gl.submandibular (25,6%) e gl.sublingual (1,6%); Os tipos histológicos 

mais encontrados foram carcinoma mucoepidermoide (24,8%), adenocarcinoma (20%) e 

carcinoma adenoide cístico (13,6%). As lesões foram classificadas em estágio I, II, III e IV, 

respectivamente em 5,6%, 24%, 24,8% e 40,8%. Pode-se concluir queas neoplasias malignas 

de glândulas salivares ocorreram mais em mulheres negras ou pardas com mais de 50 anos de 

idade. Conclusão: A glândula parótida foi a mais afetada e o carcinoma mucoepidermóide o 

tipo histológico mais prevalente. Em grande parte dos casos, as neoplasias se encontravam em 

estágio avançado, indicando um diagnóstico tardio. 

 
Palavras-Chave: Patologia Bucal, Glândulas salivares, Neoplasias. 

 

INTRODUÇÃO: As glândulas salivares são órgãos responsáveis pela produção de saliva, 

essenciais para o paladar, mastigação, deglutição e digestão. Tumores das glândulas salivares 

consistem de um grupo de lesões heterogêneas com complexas características clínico- 

patológicas e comportamento biológico distinto, que correspondem a cerca de 3% a 10% das 

neoplasias da região de cabeça e pescoço. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a incidência anual global, dos tumores de glândulas salivares varia de 0,4 a 13,5 casos 

por 100000 habitantes. Estudos de várias regiões do mundo mostraram diferenças na 

incidência e frequência de tipos de tumor, indicando uma variação geográfica na distribuição 
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destas neoplasias. (NEVILLE el al, 2009). As estatísticas, de acordo com o Instituto Nacional 

de Câncer (INCA), mostram que 95% dos nódulos palpáveis da glândula parótida são de 

origem tumoral, sendo esta glândula a mais frequentemente acometida. O palato é o sítio mais 

comum dos tumores de glândulas salivares menores. Aproximadamente 25% dos tumores da 

parótida, 50% dos tumores da submandibular, 81% dos tumores das glândulas salivares 

menores são malignos (INCA, 2002). Na literatura científica, não há estudos sobe a incidência 

de neoplasias de glândulas salivares na nossa população. Assim esse estudo teve objetivo de 

investigar os casos de neoplasias malignas de glândulas salivares registrados em um hospital 

de referência para o tratamento de câncer em Teresina – PI, de janeiro de 2005 à junho de 

2015. 

 

METODOLOGIA: No presente trabalho foi realizada uma investigação nos prontuários dos 

pacientes que buscaram o Hospital São Marcos (HSM) na cidade de Teresina, Piauí, Brasil,  

no período de janeiro de 2005 a junho de 2015. O estudo foi conduzido de acordo com as 

normas da resolução 466/2012 e Declaração de Helsinque e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí UFPI (parecer 12225713.0.0000.5214). A 

amostra foi constituída de todos os casos de neoplasias malignas de glândulas salivares, 

registrados nos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica do HSM, no período  de 

interesse. Em uma ficha previamente elaborada, foram coletados os seguintes dados: perfil do 

paciente: idade, gênero, cor, tabagismo e etilismo; características da lesão: localização, tip o 

histológico, estágio, graduação, tamanho, recidiva e metástase. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram identificados 125 casos de neoplasias malignas de 

glândulas salivares no HSM no período de 10 anos. Desse total, 59 (47,2%) correspondiam a 

homens, 65 (52%) eram mulheres e 1 (0,8%) não continha informação. Esse resultado está de 

acordo com outros estudos, mostrando uma leve predileção pelo sexo feminino (DRIVAS et 

al, 2007; MOREIRA et al, 2009; MORAIS et al, 2011). A literatura mostra que as neoplasias 

de glândulas salivares acometem uma grande faixa etária. Nesse estudo, as quintas e sextas 

décadas de vida foram as mais afetadas, diferente do que foi apontado por MOREIRA et al 

(2009) no qual as idades mais afetadas foram na terceira e quarta década. Quanto à cor da 

pele, cor branca foi a de menor incidência (16 casos), parda e negra tiveram números 

parecidos: 52 e 54 casos respectivamente. Isso está em desacordo com NEVILLE et al 

(2009)que relatam não haver preferência de cor para essas neoplasias. Quanto aos hábitos, 

como o tabagismo e etilismo, não foram bem relatados. Apenas 43 dos 125 prontuários 

avaliados continham a informação sobre a presença ou ausência destes vícios, dos quais 23 

pacientes relataram não ter nenhum hábito, 13 afirmaram ser ex-fumantes, 4 informaram o 

hábito tabagista e 3 se declararam ex-etilistas. Geograficamente os pacientes atendidos pelo 

hospital, eram em sua maioria do interior ou de outros estados, (Maranhão e Pará). Dos 125 

pacientes, 55 (44%) eram do interior do estado, 41 (32,8%) eram de Teresina e 29 (23,3%) de 

outros estados. Quanto à localização da lesão, a glândula parótida foi a mais afetada com 87 

(69,8%) casos de neoplasias, seguida pela glândula submandibular com 32 (25,6%) casos, 2 

(1,6%) na glândula sublingual e 4 (3,2%) não especificados. Isso corrobora com os estudos de 

MOREIRA et al (2009), FONSECA et al (2012), INCA (2002) que mostram a glândula 

parótica como sítio mais acometido, porém discorda do estudo feito na China por TIAN et al 

(2010) que revelou as glândulas salivares menores como a região mais afetada. O tipo 

histológico mais prevalente foi o carcinoma mucoepidermoide, com 31(24,8%) casos, em 

seguida o adenocarcinoma com 25 (20%) dos casos, o carcinoma adenoide cístico com 17 

(13,6%) e o tumor misto com 1 caso. No estudo feito por FONCECA et al (2012) apontou 

uma prevalência do carcinoma mucoepidermoide com 30,7%, seguido do adenocarcinoma 

33,6%, corroborando com a presente pesquisa. Porém discorda BARBOSA et al (2005) que 
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encontrou uma maior quantidade carcinoma adenoide cístico 58,5%, seguido pelo 

adenocarcinoma 24,1% e apenas 3,4% dos casos eram de carcinoma mucoepidermoide. Essa 

variabilidade entre estudos reforça a necessidade de mais pesquisas na área, para a elucidação 

de fatores que possam contribuir para uma maior ou menor incidência de cada subtipo 

histológico.O estágio nos diz o quão avançada está a neoplasia, quanto maior o estágio, mais é 

a gravidade da patologia. No estágio IV, o de maior prevalência nessa pesquisa com 51 

(40,8%) casos, a massa tumoral está com mais de quatro centímetros de diâmetro, com 

envolvimento de músculos, base da língua ou pele, o prognóstico para 10 anos varia de 20 a 

30%, (SANTOS et al, 2012). Esse alto índice de estágio quatro, mostra que a população do 

estudo procurou serviço de saúde apenas quando a lesão já estava avançada, na maioria dos 

casos. A graduação está relacionada com a diferenciação do tumor. O em baixo grau, ou grau 

1, as células estão bem diferenciadas, se assemelhando às células das glândulas salivares, 

crescem lentamente e respondem bem ao tratamento. Nesse estudo foram relatados 24 

(19.2%) casos de tumores em grau 1. No alto grau, ou grau 3, se diferem bastante das células 

normais, crescem e disseminam rapidamente, tendo um prognóstico menos favorável. Foram 

relatados 21 (16,8%)casos de tumores com grau 3 nos prontuários avaliados. Nos prontuários 

avaliados o tratamento mais escolhido foi o radioterápico, como terapia única (em 53 casos ou 

42,4%) ou associado à quimioterapia (em 43 casos ou 34,4%). A escolha apenas pela 

quimioterapia foi eleita somente em 4 (3,2%) dos casos e 25 prontuários não continham 

informações sobre o tratamento. A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações 

para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem, pode ser usada em  

combinação com a quimioterapia ou outros recursos usados no tratamento dos tumores 

(INCA, 2002). A taxa de mortalidade foi de 11,2% (14 casos), estando associada à alta 

graduação, (10 dos pacientes tinham grau 3) ao estágio do tumor, (9 dos pacientes estavam 

com a lesão em estágio IV e 5 estavam no estagio III). 

 

CONCLUSÃO: Pelos dados analisados pode-se concluir que as neoplasias malignas de 

glândulas salivares ocorreram especialmente em mulheres negras ou pardas, com mais de 50 

anos de idade. A parótida foi a glândula salivar mais afetada e o carcinoma mucoepidermóide 

o tipo histológico mais prevalente. Em grande parte dos casos, as neoplasias se encontravam 

em estágio avançado, indicando um diagnóstico tardio. 
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RESUMO 

 

Justificativa: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é causada pela infecção pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), cuja forma de exposição mais frequente em todo o mundo é a 

sexual. Metodologia: Esse estudo foi aprovado, pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI, 

sob parecer nº 1.523.000 (CAAE: 47095915.8.0000.5214) e investigou estudantes regularmente 

inscritos e com matrícula ativa no curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

Resultados: A amostra foi composta de 148 estudantes dos quais 98,6% eram jovens de idade até 30 

anos, 66,2% do sexo feminino e 93,9% era solteira. Dos 148 alunos entrevistados 64,9% 

responderam fazer uso de bebida alcoólica e do total da amostra, 38,3% relataram que a frequência 

desse uso é rara. Já no tocante ao uso de drogas, 90,5% referiram não usar. Quanto ao 

comportamento de risco para predisposição às IST’s/AIDS, 76,5% responderam que costumam ter 

relações sexuais somente com pessoas do sexo oposto tendo apenas um parceiro sexual. Do total da 

amostra,55,5% responderam que só usam preservativo às vezes, onde a principal alegação para a 

não utilização, foi a confiança no parceiro. Pode-se concluir que o uso de bebidas alcoólicas, o uso de 

drogas lícitas e ilícitas e o aumento no número de parceiros, associam-se ao aumento de riscos. 

Conclusão: Os estudantes de odontologia, em sua maioria, consomem bebidas alcoólicas com rara 

frequência, não utilizam drogas, tem apenas um parceiro fixo e nem sempre utilizam preservativos. 

Já com parceiros eventuais, utilizam com maior frequência. 

Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis; Comportamento sexual; Infecções por HIV; 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi reconhecida em 

meados de 1981, nos EUA e em 1986, um comitê internacional recomendou o termo HIV (Human 

Immunodeficiency Virus ou Vírus da Imunodeficiência Humana) para denominar seu agente 

etiológico, reconhecendo-o como capaz de infectar seres humanos (LAZZAROTTO et. al., 2010; 

SOUZA et. al., 2000). As formas de contágio mais importantes do HIV são: o contato sexual 

desprotegido, a administração ou contato com sangue ou hemoderivados contaminados com o vírus, 

além da transmissão vertical, em que o concepto é infectado pela própria mãe no decorrer da 

gestação, durante o parto ou, ainda, por ocasião do aleitamento (JAMES, 2004; ARAGÃO, 2011). A 

forma de exposição mais frequente em todo o mundo é a sexual. No ano de 2015, foram notificados 

32.321 casos, sendo 6.435 casos na região Nordeste (19,9%). Nessa mesma região, a tendência foi 

de crescimento da mortalidade por AIDS nos últimos 10 anos aumentando 34,3%, passando-se de 

3,2 em 2006 para 4,3 óbitos em 2015 para cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2016). De acordo com 

Spizzichino et al. (2005), as infecções entre os jovens constituem uma importante parcela das novas 

infecções por HIV na população mundial, sendo considerada uma das populações-alvo para ações de 

educação e prevenção (UNAIDS, 2005). Embora os alunos de cursos universitários constituam 

apenas uma pequena parte da população jovem, é importante ressaltar seu papel como formadores de 

opinião, que os identificam como um grupo-chave ao se formular estratégias de educação e 

prevenção da infecção pelo HIV (FRAUCHES & RODRIGUES, 2003). No Brasil, são poucos os 

estudos que analisam comportamento sexual e fatores influenciadores, particularmente, entre os 

acadêmicos de odontologia. Portanto, o objetivo desse trabalho consistiu em investigar a ocorrência 

de práticas de risco de acadêmicos de odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) com 

relação à contaminação pelo HIV. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo tipo censo realizado em estudantes regularmente 

inscritos e com matrícula ativa no curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A 

população-alvo contemplada por este trabalho correspondeu à totalidade dos alunos que já iniciaram 

a prática clínica (3º ao 9º período). O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a 

pesquisa em seres humanos dispostas na resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI, sob parecer nº 1.523.000 

(CAAE: 
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47095915.8.0000.5214). Foi utilizado como instrumento de avaliação um formulário contendo 

questões fechadas e algumas semi-abertas incluindo questões relativas aos aspectos sócio 

demográficos e econômicos, vida sexual, uso de preservativo e utilização de drogas psicoativas 

preenchido após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ao final do 

estudo após a coleta de todos os dados, os mesmos foram digitados em banco editado e analisados com 

a utilização do aplicativo Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 19.0. Após a 

checagem e limpeza do banco de dados foram realizadas análises univariadas, por meio de 

estatísticas descritivas simples com distribuição de frequências absolutas, percentuais simples e 

medidas de tendência central. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra constituiu-se de 148 estudantes, a maioria sendo 

jovens de idade até 30 anos (98,6%), do sexo feminino (66,2%) e solteira (93,9%). Diversos estudos 

validam esses resultados. O fato de serem solteiros pode representar uma vulnerabilidade a 

relacionamentos sexuais ocasionais e risco de aquisição de IST’s/AIDS. O estudo de Aquino e 

Britto (2012) vem respaldar esses resultados pois ao analisarem 79 estudantes do curso de 

enfermagem, 65 (82,3%) eram do sexo feminino e de maioria solteira – 74 (93,7%) o que demonstra 

a crescente inserção feminina no mercado de trabalho. De acordo com os resultados obtidos, dos 

148 alunos entrevistados 96 (64,9%) responderam fazer uso de bebida alcoólica e do total da 

amostra, 46 (38,3%) relatou que a frequência desse uso é rara. Já no tocante ao uso de drogas, 134 

(90,5%) referiram não usarem drogas e todos os 14 (9,5%) respondentes que utilizam relatam que a 

frequência é rara. A utilização de drogas (lícitas e ilícitas), possivelmente, está associada à aprovação 

social e à facilidade de acesso a essas substâncias entre estudantes universitários em eventos sociais, 

portanto, essa forma de socialização pode ser determinante para aquisição de comportamentos 

nocivos (FRANCA & COLARES, 2008; FARIA et. al. 2014). Com relação ao comportamento de 

risco para predisposição às IST’s/AIDS, 104 estudantes (70, 3%) responderam que costumam ter 

relações sexuais somente com pessoas do sexo oposto tendo apenas um parceiro sexual (76,5%) e 

com idade média de 17,6 para a primeira relação sexual. Do total da amostra, 66 (55,5%) 

responderam que só usam preservativo às vezes e a principal alegação dos universitários para a não 

utilização do preservativo durante as relações sexuais foi a confiança no parceiro. Quanto a ter 

relações sexuais nos últimos doze meses, 95 (77,2%) estudantes entrevistados responderam que não. 

O restante dos entrevistados (22,8%) que 
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responderam positivamente apresentaram a média de 3,5 parceiros eventuais e destes, 17 (60,7%) 

responderam que usam preservativo todas as vezes. Em pesquisa realizada por Dessunti & Reis 

(2012) em uma universidade estadual de Londrina, dos 260 participantes, 65,9% referiram fazer uso 

descontínuo ou nunca usar o preservativo. Já o estudo realizado por Costa et.al.(2009) com 633 

estudantes da universidade do extremo sul Catarinense identificou prevalência do uso de 

preservativo em 60%. 

CONCLUSÃO: Os estudantes de Odontologia avaliados relataram, em sua maioria, o consumo de 

bebidas alcoólicas em frequência rara, não utilizam drogas, iniciaram a vida sexual aos 17,6 anos 

em média, tem apenas um parceiro fixo e utilizam preservativo em relações sexuais com parceiros 

eventuais. Com parceiros fixos, entretanto, nem sempre utilizam preservativo e a confiança no 

parceiro é o principal motivo desse comportamento. Ficou evidente a necessidade de se motivar essa 

parcela da população com relação à proteção mais efetiva contra infecções sexualmente 

transmissíveis, incluindo o HIV. 
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RESUMO 

 
Introdução: A hipoplasia do esmalte é consideravelmente uma anomalia bastante recorrente observada na 

dentição humana. Definida como um defeito na formação da matriz de esmalte, tem sua quantidade 

reduzida ou alterada, provocada por injúria nas células ameloblásticas. Objetivo: Avaliar e tratar sequelas 

nos incisivos decíduos após infecção dentária ou traumatismo para prevenir a hipoplasia de esmalte nos 

sucessores permanentes. Material e Método: Participaram da pesquisa crianças na dentição decídua. Foi 

feita uma busca ativa por dentes traumatizados, fraturados ou com lesão de cárie em dentes anteriores. Foi 

um estudo transversal, prospectivo, quantitativo, de intervenção, do tipo ensaio clínico não aleatório. Os 

incisivos cariados ou fraturados foram restaurados com resina composta. Os que tiverem necrosados, com 

ou sem fístula periapical, coroa com cor cinza ou rósea foram submetidos a tratamento endodôntico. 

Resultados: A prevalência das que necessitaram de tratamento, de acordo com a participação de 185 

crianças, após cálculo amostral, foi 22,16% (41 crianças). Destes 63,4% foram do gênero masculino e 

36,6% feminino. Quanto à gravidade de lesões de cárie e do tipo de trauma entre os gêneros, não houve 

diferença significativa [U = 11,09 (z = 0,54); p = 0,59]. Conclusão: Foi de suma importância o 

tratamento endodôntico dos dentes necrosados por cárie ou traumas como também a restauração dos 

dentes que apresentavam lesões de cárie, para que houvesse diminuição do risco de hipoplasia de esmalte 

nos seus sucessores permanentes. 

 

Descritores: Endodôntia, Hipoplasia de Esmalte, Odontogênese e Traumatismo 

 

INTRODUÇÃO 

Na fase inicial da vida, período em que as crianças estão começando a andar e a correr e não 

apresentam desenvolvimento completo da coordenação motora, o equilíbrio, nem o reflexo de proteção, é 

a época de maiores incidências de traumatismos buco-dentário. Dentre as sequelas nos dentes 

permanentes causada por traumatismos dos antecessores, a alteração de cor e hipoplasia do esmalte (HE), 

são as mais frequentes (Bassiouny et al., 2003). 

A HE é consideravelmente uma das anomalias mais recorrentes observadas na dentição humana. É 

definida como um defeito na formação da matriz de esmalte, tendo sua quantidade reduzida ou alterada, 

provocada por uma injúria nas células ameloblásticas. Os dentes com hipoplasia do esmalte exibem 

sulcos, depressões, fossetas ou, até mesmo, grandes áreas de esmalte perdido, dependendo da intensidade 

e extensão da agressão. Essa alteração pode ser decorrente de fatores etiológicos genéticos, sistêmicos e 

mailto:rafaelleodonto2015@gmail.com
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locais. Dentre fatores etiológicos locais está o trauma e a infecção local (McDonald e Avery, 2001; 

Campos et al,2004). 

 

Na presença de infecção periapical do decíduo, a gravidade da hipoplasia depende da gravidade da 

infecção, do grau do envolvimento tecidual e da fase da formação do dente permanente, durante a qual 

ocorreu infecção no dente decíduo. Outro fato que pode ocorrer é a intrusão de um dente decíduo, com 

alteração do broto do dente permanente. Se a coroa do dente permanente ainda estiver em formação, o dano 

pode manifestar-se como uma pigmentação ou mancha amarelada ou acastanhada do esmalte (Sennhenn-

Kirchner e Jacobs,2006). 

 

A prevalência dessa sequela é devido à proximidade anatômica entre os ápices dos dentes decíduos 

com os germes dos seus sucessores permanentes. Os traumatismos na dentição decídua são frequentes, 

com prevalência variando de 4% a 30%. Após o trauma dentário, os sinais e sintomas do paciente são 

valiosos para se determinar a existência ou não de sequelas e estimar a capacidade da polpa e dos tecidos 

de suporte atingidos de reagir aos efeitos provocados pela lesão (Andersen e Andersen, 1994; McDonald e 

Avery, 2001). 

 

Além das alterações inflamatórias primárias ocasionando a necrose pulpar dos incisivos decíduos, 

os traumatismos do tipo: luxação intrusiva, lateral e a avulsão dos incisivos decíduos, são as lesões que 

mais podem causar HE nos sucessores permanentes, por trauma direto da raiz do decíduo sobre a coroa do 

permanente ou por infecção periodontal decorrente da necrose pulpar do decíduo (Von Arx, 1993; 

Andreasen e Andreasen, 1994; Kramer e Feldens, 2005). 

 

A HE ocorre quando o germe do dente permanente se encontra nos estágios de 1 a 5 de Nolla 

período de calcificação da coroa). Como o diagnóstico não é imediato, é importante manter o paciente sob 

observação e controle periódico e a longo prazo, para poder diagnosticar precocemente estas alterações e 

minimizar, na medida do possível, os prejuízos causados à dentição permanente (Ben- Bassat et al.,1985; 

Chaves, 1997). 

 

Neste contexto, desejou-se diagnosticar e tratar incisivos decíduos que necrosaram por infecção 

bacteriana devido à evolução da cárie ou foram traumatizados, levando ao escurecimento coronário ou à 

luxação intrusiva, lateral ou avulsão dentária, com o intuito de prevenir a HE nos sucessores permanentes. 

 

O objetivo desta pesquisa consistiu em avaliar e tratar sequelas nos incisivos decíduos após 

infecção dentária ou traumatismo para prevenir a HE nos sucessores permanentes. 

 

METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo, de intervenção, do tipo ensaio clínico não 

aleatório. Foram adotados como critérios de inclusão, crianças com incisivos decíduos cariados ou 

necrosados devido à infecção bacteriana oriunda da evolução da cárie ou foram traumatizados 

apresentando clinicamente fratura dentária ou mudança de coloração coronária. As que estivessem na faixa 

etária de 1 a 5 anos, quando somente 1/3 de rizólise tivesse ocorrido ou quando a coroa do sucessor 

permanente estivesse completamente formada, cujos pais ou responsáveis aceitassem a realização da 

pesquisa, que estivessem frequentando as escolas municipais: Cecília Meireles, Eliana França e Tia 

Mirtes, no município de Parnaíba, Piauí. E como critérios de exclusão, não foram incluídas crianças com 

menos de 1 ano e mais de 5 anos de idade, as que não apresentaram mudança de coloração das coroas 

dentárias, cárie ou fratura coronária e as que os pais ou responsáveis não autorizaram a pesquisa. 

Seguindo os critérios de inclusão da pesquisa, foram examinadas crianças entre 1 a 5 anos de idade, 

período da dentição decídua numa sala reservada. A realização do exame intraoral foi sob luz natural, 

auxiliado com a utilização de espátula de madeira para o afastamento das bochechas e equipamentos de 
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proteção individual (EPIs). Quando detectada a presença de alterações que necessitasse da realização de 

qualquer tipo de tratamento, a criança era encaminhada à clínica escola de odontologia (CEO) da UESPI, 

para a coleta de dados de anamnese mais detalhados afim de elucidar as possíveis causas da presença de 

lesões por cárie ou traumas, assim como também um exame clínico aprofundado e exame radiográfico 

(técnica periapical da bissetriz modificada-oclusal) buscando verificar se houve fratura radicular, 

comprometimento pulpar ou lesão no periápice dos incisivos decíduos, sendo as radiografias examinadas 

no negastoscópio com auxílio de lupa. 

Os incisivos cariados ou fraturados foram restaurados com resina composta. Os que tiverem 

necrosados, com ou sem fístula periapical, coroa com cor cinza (necrose) ou rósea (reabsorção interna) 

foram submetidos a tratamento endodôntico, apresentando no máximo 1/3 de rizólise, utilizando a técnica 

endodôntica de Calen espessada com hidróxido de cálcio p.a. (SS White, Artigos Dentários Ltda). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A prevalência das crianças que necessitaram de intervenção odontológica, de acordo com a 

participação de 185 crianças, após o cálculo amostral, foi 22,16% (41 crianças). Destes 63,4% foram do 

gênero masculino e 36,6% feminino, com o resultado do cálculo estatístico χ² (qui- quadrado), χ² (1) = 

7,218, p < 0,05, s dados, verificou-se que existiu diferença de associação estatisticamente significativa 

entre os gêneros dos participantes, considerando o nível de significância de erro ao acaso de 5%. Como o 

valor p foi inferior a 0,05, os meninos foram os mais acometidos com cárie quando comparado ao 

resultado esperado. 

 

Das 41 crianças que necessitavam de algum tratamento restaurador ou endodôntico dos dentes 

anteriores, apenas 18 compareceram à Clínica Escola de Odontologia. Destas, treze tiveram dentes 

restaurados com resina composta, quatro passaram por tratamento endodôntico e uma foi feita uma 

exodontia, pois a extensa mobilidade não possibilitava o tratamento de canal. 

 

Em seguida, buscou-se conhecer se havia diferença entre os gêneros quanto à gravidade de lesões 

de cárie e do tipo de trauma, realizando-se o teste não paramétrico Kolmogorov- Smirnov, o qual apontou 

uma distribuição não normal. Comparativo de postos entre dois grupos (gêneros dos participantes), o teste 

Mann-Whitney indicou que meninos e meninas não diferiram estatisticamente quanto ao nível de 

ocorrência de: (1) cavitação apenas em esmalte; (2) sombreamento apenas em dentina subjacente; (3) 

cavitação em esmalte com exposição de dentina (até ½ da superfície da face analisada); (4) cavitação em 

esmalte com exposição de dentina (mais de ½ da superfície da face analisada); (5) subluxação. 

Procedendo-se dessa maneira, os resultados não apontaram uma diferença significativa quanto ao gênero 

dos participantes [U = 11,09 (z = 0,54); p = 0,59]. 

 

Quando as mães foram questionadas se a criança nasceu no tempo correto, todas afirmaram 

positivamente. Esse é um dado muito importante pois de acordo com SEOW (1991), pode haver incidência 

de HE em crianças prematuras e propôs também que o baixo peso associado a uma má nutrição poderão 

ser responsáveis por tais defeitos. Todas afirmaram que fizeram acompanhamento odontológico durante a 

gravidez. 

 

Afirmaram ainda que depois que os dentes começaram a irromper, a maioria das crianças (72,2%), 

eram alimentadas por meio de mamadeiras e a minoria (27,8%) pelo peito. Em relação a higienização oral 

das crianças, todas as mães ressaltaram que começaram a realizá-la antes dos dentes decíduos irromperem. 

 

Em relação ao número de escovações diárias a maioria (55,6%) fazem até 3 escovações, seguido, 

respectivamente, de mais de 3 escovações (33,3%) e (11,1%) que faziam menos de 3 escovações diárias. 

Dessas, a maioria (77,8%) é feita pela mãe e (22,2%) é realizada pela própria criança. Quanto ao hábito de 
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comer alimentos açucarados entre as refeições (66,6%) afirmaram que seus filhos consomem apenas às 

vezes e (33,3%) frequentemente. 

 

Ao serem questionadas se os filhos sofreram algum tipo de trauma nos dentes anteriores, cinco 

(27,8%) responderam positivamente, sendo que de acordo com as características dadas de como ficou a 

região afetada, tratou-se de trauma do tipo subluxação (sem sangramento e sem mobilidade dentária). 

Além dos incisivos decíduos, também foram restaurados molares decíduos de duas crianças, como 

prevenção para o surgimento de dentes de Turner (Tabela 1). Esse defeito é caracterizado como uma 

hipoplasia local nos pré-molares devido à ocorrência de infecções periapicais dos seus antecessores. 

Clinicamente, as coroas dos dentes de Turner são menores do que o normal e todo o dente pode estar 

diminuído e com descoloração castanho-amarelada devido a descoloração do cemento depositada sobre a 

coroa (Neville, 1998; Pindborg, 1970). 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi importante o tratamento endodôntico dos incisivos decíduos necrosados por traumas, pois com 

isso pode ser evitado o risco de HE sucessor permanente, devido à proximidade topográfica dos ápices 

dos dentes decíduos em relação aos germes dos dentes permanentes. 

 

Quanto aos dentes com lesões de cárie, todos foram restaurados, pois se o processo carioso 

continuasse, poderia evoluir para necrose, com acúmulo de células inflamatórias e exsudato, podendo 

causar alguma alteração na atividade funcional dos ameloblastos do germe do sucessor permanente, 

podendo resultar em defeitos como a HE. 
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Resumo 

Justificativa: Segundo a Academia Americana de Odontopediatria, a fonte mais 

frequente de infecção sistêmica no paciente que sofre imunossupressão por câncer é a boca. É portanto de 

grande importância o diagnóstico, prevenção, estabilização e tratamento de problemas bucais, que podem 

comprometer a qualidade de vida da criança antes, durante e após a terapia antineoplásica. Objetivo: 

Avaliar o estado de saúde bucal de crianças e adolescentes antes do início de tratamento quimioterápico 

para câncer. Metodologia: Os dados foram obtidos a partir de 27 crianças e adolescentes de ambos os 

sexos, com idades entre 1 e 16 anos, diagnosticadas com câncer e admitidas, durante o período de coleta, 

na ala de oncopediatria do Hospital São Marcos, em Teresina-PI, Brasil; a fim de receber quimioterapia 

de indução (neoadjuvante) ou adjuvante para neoplasias hematológicas ou tumores sólidos. Resultados: 

Dos 27 participantes do estudo, 12 pacientes (44,4%) relataram já ter ido ao dentista, destes 58,3% tinham 

ido há mais de um ano. Vinte e quatro (88,9%) dos jovens avaliados fizeram higiene bucal durante a 

internação hospitalar, dos quais 40,7% realizavam apenas uma vez ao dia, sendo 37% ao acordar. 

Conclusão: As crianças e adolescentes avaliados exibiram estado de saúde bucal desfavorável, 

evidenciado especialmente pelo diagnóstico de cárie dentária em mais da metade da amostra. 

 

Palavras-Chave: Saúde bucal, Câncer, Quimioterapia, Odontologia 

 
 

Introdução 

O câncer na criança e no adolescente corresponde entre 2% e 3% de todos os tumores malignos na 

maioria das populações. Uma das opções terapêuticas para neoplasias malignas é a quimioterapia, que 

consiste em um tratamento sistêmico no qual medicamentos antineoplásicos são levados por via sanguínea 

a todas as partes do corpo, destruindo as células tumorais e impedindo que estas se espalhem pelo 

organismo (INCA, 2017). 

Esse tratamento, entretanto, pode provocar efeitos colaterais orais agudos e crônicos, que causam 

grande desconforto. Na maioria dos casos, a incidência e a gravidade das complicações orais estão 

associadas a fatores pré-existentes (lesões cariosas, gengivite e higiene bucal deficiente) que afetam o 

surgimento, aumento e persistência destas complicações (HONG, 2010). 

mailto:vitbjesus@hotmail.com
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Segundo a Academia Americana de Odontologia pediátrica, a fonte mais frequente de infecção sistêmica 

no paciente que sofre imunossupressão por câncer é a boca. É portanto de grande importância o 

diagnóstico, prevenção, estabilização e tratamento de problemas bucais, que podem comprometer a 

qualidade de vida da criança antes, durante e após a terapia antineoplasica (XAVIER, 2010). 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o estado de saúde bucal de crianças e adolescentes 

antes do início de tratamento quimioterápico para câncer. 

 
Metodologia 

Os dados foram obtidos a partir de 27 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 

1 e 16 anos, diagnosticadas com câncer e admitidas, durante o período de coleta, na ala de oncopediatria 

do Hospital São Marcos, em Teresina-PI, Brasil, a fim de receber quimioterapia de indução (neoadjuvante) 

ou adjuvante para neoplasias hematológicas ou tumores sólidos. O estudo foi conduzido de acordo com as 

normas da resolução 466/2012 e Declaração de Helsinque e recebeu a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Piauí (sob o nº 12225713.0.0000.5214). Os sujeitos da pesquisa e 

seus responsáveis concordaram com a participação, através do consentimento e assentimento informados 

por escrito antes da inclusão no estudo. 

As informações referentes às variáveis sociais, econômicas e demográficas, hábitos de higiene 

bucal e dieta do paciente foram obtidas por meio de um questionário respondido pelos responsáveis. O 

exame clínico bucal dos pacientes foi realizado sob iluminação ambiente, auxiliada por iluminação 

artificial local e portátil. Todos os exames clínicos foram realizados por um único examinador, que foi 

treinado e calibrado (concordância intra-examinador avaliada pelo índice Kappa de 0,9), utilizando 

abaixador de língua, espelho bucal e sonda exploradora preconizada pela OMS. Para avaliação do estado 

de saúde bucal foram utilizados os seguintes parâmetros: índices ceo-d/CPO-D, índice gengival 

modificado(IGM) e índice de placa visível (IPV) e escala de toxicidade oral para mucosite. Para evitar 

sangramento induzido, foram utilizados índices não invasivos para o exame gengival. 

 
Resultados 

Dos 27 participantes do estudo, 55,6% eram do sexo masculino e a média de idade foi de 6,8 ± 5,0 

anos (variação: 1-16 anos). Dezessete pacientes foram diagnosticados com doenças malignas 

hematológicas, destes 88,2% possuíam leucemia linfoblástica aguda (LLA). 

De acordo com o questionário de avaliação de cuidados e hábitos de higiene bucal, 12 pacientes 

(44,4%) relataram já ter ido ao dentista, destes 58,3% tinham ido há mais de um ano. Vinte e quatro 

(88,9%) dos jovens avaliados fizeram higiene bucal durante a internação hospitalar, dos quais 40,7% 

realizavam apenas uma vez ao dia, sendo 37% ao acordar. Esse fato pode estar associado à dificuldade de 

realizar a higiene bucal no hospital, relatada por 63% dos pacientes, dos quais 40,7% relataram a 

locomoção como maior dificuldade encontrada. Em casa, todos os pacientes (n=27) relataram que faziam 

higiene bucal, porém quase metade (48,1%) com frequência de apenas duas vezes ao dia (ao acordar e 

antes de dormir). 

No exame clínico inicial, foi observada a presença de cárie dentária em 63% dos pacientes 

examinados. Os pacientes apresentaram uma média de CPO-D=3,63 (±4,17) e ceo-d=1,91 (±3,02). Na 

avaliação das condições de saúde gengival, a média do IGM foi de 0,16 (±0,20) e média do IPV de 50,64 

(±34,07). Nenhum paciente apresentou mucosite no exame prévio à quimioterapia. 
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Discussão 

Em concordância com a literatura, este estudo evidenciou maior incidência de câncer infantil no 

sexo masculino e as neoplasias hematológicas, especificamente leucemia linfocítica aguda (LLA), como o 

tipo mais frequente destas patologias. 

Na maioria dos pacientes detectou-se cárie dentária antes do início do tratamento. Este dado é 

preocupante, visto que Barbosa et al. relatou que fatores pré-existentes, como lesões cariosas, gengivite e 

higiene bucal deficiente, podem interferir na gravidade de complicações bucais associadas ao tratamento 

antineoplásico. 

Segundo Hong et al., o cuidado oral é essencial para minimizar a morbidade e melhorar o estado 

geral do paciente, antes e durante a terapia antineoplásica. Neste estudo, entretanto, os pacientes relataram 

não receber nenhuma orientação de cuidado com a saúde bucal antes de iniciar o tratamento. Além disso, 

a maioria nunca havia consultado um dentista ou o havia feito há mais de um ano e os hábitos de higiene 

bucal informados foram geralmente inadequados. 

De acordo com o INCA, o tratamento oncológico de uma criança ou adolescente implica em 

mudanças de hábitos de vida da família e aquisição de novos conceitos. Conhecer e intervir 

adequadamente junto aos pacientes submetidos a tratamentos oncológicos engloba, entre outros aspectos, 

a prevenção de complicações e a minimização dos efeitos colaterais inevitáveis. Inseridos nesse contexto, 

estão os cuidados de saúde bucal. 

Os achados do presente trabalho indicam a necessidade de uma avaliação odontológica 

antecedendo o tratamento do câncer. 

 
Conclusão 

As crianças e adolescentes avaliados exibiram estado de saúde bucal desfavorável, evidenciado 

especialmente pelo diagnóstico de cárie dentária em mais da metade da amostra. 
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RESUMO 

A infecção pelo Zika vírus durante a gravidez tem sido associada a crianças com microcefalia, 

essas constituem população de risco para o desenvolvimento de doenças bucais. O objetivo deste estudo é 

conhecer o perfil e condição bucal de crianças com microcefalia associada ao Zika vírus. Trata-se de 

estudo transversal realizado no período de novembro de 2016 a agosto de 2017 (n=90), do qual 

participaram todas as crianças diagnosticadas com microcefalia pelo Centro de Referência em 

Microcefalia (CRM) da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Teresina, Piauí. A avaliação odontológica 

dos pacientes foi realizada no Centro Integrado de Reabilitação (CEIR). Dados sócio demográficos e 

questões relativas ao nascimento foram investigados. Avaliação da cavidade bucal, cronologia de erupção, 

experiência de cárie e a presença de defeitos de desenvolvimento do esmalte fizeram parte do exame 

odontológico. Os dados obtidos até o momento revelaram que a maioria são crianças do sexo feminino, 

residentes na capital, convivem com os pais na mesma casa, que recebem até um salário mínimo. As 

crianças apresentam mães com boa escolaridade, que realizaram seis ou mais consultas de pré-natal. O 

nascimento da maioria das crianças foi a termo por parto do tipo cesariana, e o peso ao nascer foi maior 

que 2,500g. Quatro crianças apresentaram anquiloglossia, nas quais foi realizada frenotomia lingual. Duas 

crianças desenvolveram cárie dentária, e em uma delas foram realizadas quatro restaurações pela técnica 

restauradora atraumática (ART). Atraso na erupção do primeiro dente irrompendo aos 9,6 (dp 3,4) meses 

foi observado na amostra avaliada. 

Palavras-chave: Microcefalia, Pacientes Especiais, Odontopediatria. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil enfrentou em 2015 um surto do vírus Zika (ZIKV), um flavivírus transmitido pelo 

mosquito Aedes, mesmo agente transmissor da dengue e febre Chikungunya. Os primeiros casos dessa 

doença exantemática aguda foram relatados na região Nordeste do Brasil, no final do ano de 2014, e em 

março de 2015 o seu agente etiológico foi identificado. Casos de síndromes neurológicas também foram 

relatados nas regiões afetadas (HEUKELBACH et al., 2016). 

Em setembro de 2015, relatos do aumento do número de crianças nascidas com microcefalia em 

áreas afetadas pelo vírus Zika começaram a surgir, em seguida, o RNA do vírus foi identificado no líquido 

amniótico de mulheres cujos fetos haviam sido diagnosticados com microcefalia por meio de 

ultrassonografia realizada no pré-natal. Diante disso, o Ministério da Saúde brasileiro começou a 

investigar a possível associação da microcefalia com infecção pelo vírus Zika durante a gravidez e foi 

criado um registro para casos incidentes de microcefalia (BRASIL, 2015; SCHULER-FACCINI et al., 

2016). 

A microcefalia é definida como anomalia congênita em que o perímetro cefálico (PC) é menor dois 

ou três desvios-padrão (DP) que a média de referência para o sexo, idade ou tempo de gestação. A medida 

do perímetro cefálico é um dado no atendimento pediátrico de grande importância no diagnóstico de 

diversas doenças neurológicas (GILMORE & WALSH, 2013). Crianças com microcefalia são incluídas 
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no grupo de pacientes especiais, portanto, apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de 

diversas patologias incluindo a cárie dentária, doença periodontal e maloclusões (CASTRO et al., 2010). 

Pacientes com necessidades especiais requerem maior cuidado na prevenção de doenças bucais, 

pois geralmente não têm habilidade para promover uma higienização bucal satisfatória e muitas vezes não 

permitem que outras pessoas o façam, ou façam de maneira inadequada. (KORENU & SIGAL, 2009; 

VARGAS & AREVALO, 2009). O 

acompanhamento dessas crianças desde a primeira fase da vida por profissionais de odontologia 

aumentam a possibilidade de diagnósticos precoces de qualquer tipo de alteração da cavidade bucal da 

criança (SANTOS et al., 2009). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é avaliar as possíveis alterações na cavidade bucal de 

crianças com microcefalia associada ao Zika vírus, condição que até o momento segue sem registros na 

literatura científica. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI – parecer - n°1.665.312). 

Esta pesquisa foi delineada como transversal, realizada no período de novembro de 2016 a agosto 

de 2017, na qual participaram todas as crianças com diagnóstico de microcefalia e cujos responsáveis 

legais autorizaram previamente a participação através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

O diagnóstico de microcefalia foi realizado pelo Centro de Referência em Microcefalia (CRM) da 

Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), Teresina, Piauí, utilizando o protocolo preconizado pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). Após o diagnóstico, esses pacientes são então encaminhados ao 

Centro Integrado de Reabilitação (CEIR), local onde é realizado o acompanhamento e tratamento das 

crianças por diferentes profissionais da área da saúde. Além das crianças que são encaminhadas para o 

CEIR, outras buscaram atendimento odontológico no Programa Preventivo para Gestantes e Crianças 

(PPGB). O PPGB é um projeto de extensão da UFPI que desde 1997 sensibiliza gestantes e mães de 

crianças de zero a 36 meses para o controle e/ou prevenção de afecções bucais. (MOURA, MOURA E 

TOLETO, 2006). 

Os responsáveis pelas crianças foram contatados no CEIR para participarem da pesquisa, que 

disponibilizou um local para o exame da cavidade bucal das crianças. Nessa instituição foram obtidos os 

dados referentes à gestação e exame físico do bebê para a presente pesquisa. O exame clínico 

odontológico das crianças foi realizado por uma equipe treinada e calibrada do PPGB de forma trimestral 

seguindo o protocolo de atendimento do programa. 

Uma ficha de avaliação específica foi elaborada para esse estudo, contendo dados sócios 

demográficos e de anamnese. O exame odontológico foi realizado na posição joelho a joelho, com a 

criança sentada nas pernas do responsável e cabeça apoiada nas pernas do avaliador. A higienização dos 

dentes sempre precedia o exame clínico da cavidade bucal, momento em que os pais recebiam instruções 

preventivas e kits de higiene bucal que eram doados a cada consulta. O exame seguiu em campo limpo, 

seco com auxílio de gaze estéril e iluminado com lâmpada portátil. Espelho bucal plano (Golgran®, São 

Paulo, Brasil), sonda exploradora nº 5 (Golgran®, São Paulo, Brasil) e sonda CPI individuais (Golgran®, 

São Paulo, Brasil) também foram utilizados. 

As estruturas bucais avaliadas no exame odontológico foram: dentes, rebordos gengivais, palatos 

duro e mole, bochechas, língua e frênulo lingual. O parâmetro utilizado para o diagnóstico da cárie 

dentária foi o índice ceod (somatório do número de dentes cariados, extraídos devido à cárie e obturados - 

OMS, 2013), além do registro de mancha branca ativa associada à gengivite, primeiro sinal clínico da 

doença. O índice DDE modificado preconizado pela Federação Dentária Internacional foi usado para o 

diagnóstico de defeitos de desenvolvimento do esmalte avaliando-se a presença: 0. Esmalte normal; 1. 

Opacidade difusa; 2. Opacidade demarcada; 3. Hipoplasia; 4. Outros defeitos; 5. Opacidade demarcada e 

difusa; 6. Opacidade demarcada e hipoplasia; 7. Opacidade difusa e hipoplasia; 
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8. Todos os três defeitos; 9. Excluído. 

Nas consultas de manutenção preventiva foi avaliado o desenvolvimento das estruturas bucais e 

dentes, e também o período e sequência de erupção dentária. 

O processamento dos dados e a análise estatística foram realizados utilizando-se o software SPSS® 

versão 20.0 para Windows®. Foi realizada a análise descritiva dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No CEIR, até agosto de 2017, estavam cadastradas 84 crianças com microcefalia, desses apenas 

quatro (4) possuem exame sorológico confirmatório para Zika vírus. Quatro crianças foram excluídas: (1) 

o pai recusou o atendimento; (2) criança cuidada por funcionárias de um abrigo, portanto não há dados de 

anamnese (recebeu os cuidados bucais, mas não foi incluída na pesquisa); (3) e (4) foram desligados do 

CEIR por falta aos atendimentos. Além dessas 84 crianças, seis (6) crianças provenientes de municípios do 

interior foram atendidas apenas no PPGB. A amostra final, portanto, foi constituída por 90 pacientes. 

Os exames bucais iniciaram no CEIR em novembro de 2016 e os dados a seguir incluem a 

quantidade de atendimentos realizados até o mês mais recente de retornos, agosto de 2017. Até o 

momento, foram realizadas 248 consultas, doadas 86 escovas e 87 cremes dentais e realizadas 36 

aplicações de flúor. Além dos atendimentos educativos preventivos foram realizadas quatro frenotomias 

linguais com o objetivo de facilitar a amamentação e prevenir problemas futuros de fonação. 

A amostra foi composta, em sua maioria, de crianças do sexo feminino (53 -58,9%); 58 (64,4%) 

residentes na capital, Teresina-PI; 66 (73,3%) crianças que conviviam com pai e mãe na mesma casa e 48 

(53,3%) cuja renda familiar foi de um salário mínimo. Quanto à escolaridade das mães de crianças com 

microcefalia, a maioria (69 mães- 76,7%) possuía mais de 11 anos de estudo formal (Ensino médio 

completo ou superior), dado esse que gera boas expectativas em relação à prevenção da cárie e à 

manutenção de uma boa saúde bucal das crianças. Evidências demonstram que a baixa escolaridade 

materna é fator que gera impacto negativo na qualidade da saúde bucal de crianças (PERES et al., 2000; 

FADEL et. al, 2009). 

Sobre o período de nascimento das crianças, os dados revelaram que 67 (74%) crianças da amostra 

nasceram entre abril de 2015 e julho de 2016, época coincidente com o surto de Zika vírus no Brasil e com 

aumento da incidência de casos de microcefalia em uma frequência 20 vezes maior que a observada em 

anos anteriores (LING et al., 2016). A coincidência entre o mês/ano de nascimento das crianças com 

microcefalia e a época do surto do ZIKV reforça a possível relação entre essas variáveis, mas apesar dessa 

forte associação são necessários mais estudos para a sua comprovação. 

Os dados relativos à gestação e ao parto das crianças com microcefalia apontaram que 

79 (87,8%) mães realizaram seis ou mais consultas de pré-natal, 48 (53,3%) crianças nasceram de parto 

cesariana, 55 mães (61,1%) tiveram entre 37-42 semanas de gestação e 55 (61,1%) crianças tiveram peso 

maior que 2,500g ao nascer. 

A anamnese revelou que: 33 (36,7%) crianças usavam chupeta; oito (8,9%) chupavam dedo; duas 

(2,2%) crianças apresentavam atividade de cárie; uma (1,1%) criança apresentava mancha branca ativa; 

uma (1,1%) criança apresentava alterações oclusais e três (3,3%) crianças apresentaram defeito de 

desenvolvimento do esmalte, fator de risco para o desenvolvimento de cárie dentária. 

A erupção do primeiro dente ocorreu em média aos 9,6 (dp 3,4) meses, sendo o valor mínimo de 

dois meses e o valor máximo de 22 meses. A prematuridade já foi investigada como justificativa para 

atraso na erupção do primeiro dente, no entanto, quando a idade era ajustada de acordo com a idade 

gestacional, não havia diferença significativa com não prematuros (AKTOREN et al., 2010; SALAMA 

et.al.,2012; PAVICIN et al.,2016). O fator prematuridade em relação às crianças com microcefalia 

inicialmente não justificaria o atraso de erupção do primeiro dente, visto que a maioria da amostra nasceu 

a termo (37- 42 semanas). Na amostra deste estudo ainda há crianças nas quais ainda não houve 

irrompimento do primeiro dente. Ao final do estudo será realizado uma comparação com um grupo 

controle de crianças sem microcefalia do PPGB, pareadas com relação a fatores sócio-econômico 

demográficos e gestacionais para melhor elucidar essa hipótese. 
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Duas crianças desta amostra foram diagnosticadas com cárie dentária, patologia que apesar do 

aparente declínio nas últimas décadas ainda permanece como a principal doença bucal em crianças 

(NARVAI et al., 2006). A fim de contornar as sequelas da doença, as cavidades foram restauradas pela 

técnica restauradora atraumática (ART). A assistência odontológica infantil deve ser voltada ao âmbito da 

promoção em saúde e deve abordar ações educativas e preventivas, evitando limitar-se às atividades 

puramente curativas (RAMADAN et al., 2014). Dessa forma, as orientações repassadas aos cuidadores das 

crianças com microcefalia são importantes para promover a assimilação de medidas preventivas e para 

despertar os interesses dos mesmos pela saúde bucal de seus filhos, evitando a instalação de doenças 

biofilme dependentes. 

 

CONCLUSÕES 

As crianças com microcefalia atendidas no CEIR e PPGB são em maioria crianças do sexo 

feminino, residentes da cidade de Teresina, Piauí, que convivem com pai e mãe na mesma casa e recebem 

até um salário mínimo. As crianças apresentam mães com boa escolaridade, que realizaram seis ou mais 

consultas de pré-natal. O nascimento da maioria das crianças foi a termo por parto do tipo cesariana e o 

peso ao nascer foi maior do que 2,500 g. Como alterações na cavidade bucal foram observadas quatro 

crianças com anquiloglossia, nas quais foram realizadas frenotomia lingual; aparente retardo na erupção 

do primeiro dente; aproximadamente metade das crianças com hábitos de sucção não nutritiva e três 

crianças com defeito de desenvolvimento de esmalte. Duas crianças apresentavam cárie dentária, o que 

viabilizou o diagnóstico e tratamento precoce. A manipulação da boca da criança desde a primeira fase da 

vida e a necessidade de sensibilização dos responsáveis nesse grupo de pacientes com necessidades 

especiais é imprescindível para a manutenção da saúde bucal. 
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RESUMO 

O controle do HIV constitui um dos principais problemas de saúde pública e configura entre os objetivos 

de desenvolvimento do milênio. Por ter experiência clínica com pacientes com HIV/AIDS e outras doenças 

infecciosas, os estudantes de odontologia devem possuir conhecimento adequado do processo da doença, 

manifestações orais e modos de transmissão de HIV/AIDS para que assim desenvolvam atitudes positivas 

sobre o tratamento desses pacientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento sobre HIV/AIDS 

de estudantes de odontologia de uma universidade pública. O estudo foi do tipo transversal, realizado com 

alunos do curso de Odontologia que cursavam disciplinas clínicas (n=148, taxa de resposta de 91,9%) e 

responderam a um questionário contendo questões fechadas e semiabertas. Para análise dos dados, foram 

realizadas análises estatísticas descritiva e inferencial (teste qui-quadrado e teste exato de Fisher), ao nível 

de significância de 5%. Os alunos reconheceram corretamente como formas de transmissão do HIV: 

“sangue” (100%), “relação sexual” (99,3%), “transmissão vertical” (58,1%) e “compartilhamento de 

material contaminado” (94,6%) e como formas de prevenção: “uso de preservativo” (100%) e “não 

compartilhar agulhas e seringas” (99,3%). Os alunos exibiram bom conhecimento acerca de HIV/AIDS e 

atitudes preventivas adequadas no atendimento clínico e manejo de instrumentais perfurocortantes. 

Palavras-chave: HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Estudantes de Odontologia, 

Conhecimentos, Educação em Odontologia. 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas de saúde pública na contemporaneidade é a alta prevalência de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com destaque para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Este é 

um retrovírus com genoma de Ácido Ribonucléico (RNA), citopático e não-oncogênico, que é capaz se 

integrar ao genoma do hospedeiro e levar ao desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS). Em todo o mundo, o controle do HIV constitui um dos principais problemas de saúde pública 

(Cohen et al., 2005) e configura entre os objetivos de desenvolvimento do milênio, aprovados por todos os 

Estados membros das Nações Unidas (WHO, 2015). 

O Brasil é o país mais populoso da América Latina e também o que mais concentra casos de novas 

infecções por HIV na região, ele responde por 49% das novas infecções, em 2016 havia 830.000 pessoas 

vivendo com HIV no Brasil (UNAIDS, 2016). No entanto, os portadores do vírus ainda enfrentam 

múltiplas barreiras para receber os cuidados odontológicos de que necessitam, incluindo as preocupações 

sócio-psicológicas dos profissionais da saúde bucal como medo da transmissão do HIV e estigmatização da 

doença (Lee et al., 2016; Rohn et al.,2016). 

Por ter experiência clínica com pacientes com HIV/AIDS e outras doenças infecciosas, os 

acadêmicos de odontologia devem ser levados a desenvolver atitudes positivas sobre o tratamento desses 
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pacientes. Dessa maneira, devem possuir conhecimento adequado do processo da doença, manifestações 

orais e modos de transmissão de HIV/AIDS (McCarthy et al., 1999; Oliveira et al., 2002; Erasmus et al., 

2005). Tais entendimentos os ajudarão a cumprir seu dever legal e moral de tratar todos os pacientes com 

doenças infecciosas, enquanto cumprem as medidas de controle de infecção necessárias para evitar a 

propagação da doença (Kuthy et al., 2007). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o conhecimento sobre HIV/AIDS de estudantes de odontologia 

de uma universidade pública. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo do tipo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) (#1.523.000, 2016). A pesquisa foi realizada no Campus 

Universitário Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A população do estudo 

foi censitária, composta por estudantes do curso de Odontologia que já haviam ingressado nas atividades 

clínicas, no período da coleta dos dados (setembro a novembro de 2016). Não foram incluídos no estudo os 

estudantes que haviam efetuado trancamento de matrícula no período da pesquisa. Os estudantes que 

aceitaram participar do estudo (n=148) assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e 

responderam a um questionário composto por questões fechadas e semiabertas que abordaram dados 

sociodemográficos (idade, sexo e estado civil), práticas clínicas e conhecimentos sobre o HIV. Os dados 

foram analisados com a utilização do aplicativo estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 19.0. Foram realizadas análises univariadas, por meio de estatísticas descritivas simples com 

distribuição de frequências absolutas, percentuais simples e medidas de tendência central. Para avaliar as 

associações entre variáveis dependentes e independentes categóricas foram aplicados os teste qui-quadrado 

e exato de Fisher. Para observar as diferenças das médias dentre as categorias da variável dependente foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney, pois os dados apresentaram distribuição não normal. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

 
RESULTADOS 

Dos 161 alunos do curso de Odontologia da UFPI, foram incluídos 148 assim distribuídos: 25 

(16,9%) do terceiro período, 15 (10,1%) do quarto período, 22 (14,9%) 

do quinto período, 16 (10,8%) do sexto período, 24 (16,2%) do sétimo período, 17 (11,5%) do oitavo 

período e 29 (19,6%) do nono período. A média das idades dos participantes foi de 22,4 anos ± 2,8. A faixa 

etária foi de 19 a 42 anos, com 58 alunos (39,2%) com idades até 21 anos, 77 alunos (52%) com idades 

entre 22 e 25 anos e 11 alunos (7,4%) com mais de 25 anos. Cinquenta alunos (33,8%) eram do sexo 

masculino e 98 (66,2%) do sexo feminino, sendo 139 (93,9%) solteiros e 9 (6,1%) casados/união estável. 

Em relação aos conhecimentos sobre HIV/AIDS, 144 (97,3%) alunos afirmaram que sabiam como é 

transmitido o HIV e 4 (2,7%) sabiam em parte. Quando perguntados sobre as formas de transmissão do 

HIV, responderam corretamente os alunos que marcaram “sangue” (148 - 100,0%), “relação sexual” (147 - 

99,3%), “transmissão 

vertical” (86 - 58,1%) e “compartilhamento de material contaminado” (140 – 94,6%). Dois (1,4%) 

afirmaram erroneamente que beijo e abraço consistem em rotas de transmissão para o vírus. Quando 

perguntados sobre as formas de prevenção, optaram corretamente os alunos que assinalaram “uso de 

preservativo” (148 – 100,0%) e “não compartilhar agulhas e seringas” (147 – 99,3%). Sessenta e três 

(42,6%) e 64 (43,2%) alunos responderam erroneamente que “evitar ter relações sexuais com portadores do 

vírus” e “não compartilhar objetos pessoais com portadores do vírus”, respectivamente, previnem a 

transmissão do HIV. Cento e dez estudantes (74,3%) disseram que existem medicamentos contra a AIDS 

para serem usados após uma situação de risco, 11 (7,4%) afirmaram erroneamente que não existem e 25 

(16,9%) não souberam responder. 

Não houve associação entre entre a variável dependente “Conhecimento sobre como é transmitido o 

HIV” e as variáveis independentes “faixa etária”, “sexo” e “período que cursavam” (Tabela 1) 

Tabela 1: Conhecimento sobre como é transmitido o vírus HIV segundo variáveis independentes do estudo 
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(n=148). 
  

Conhecimento sobre transmissão do HIV 

Variáveis independentes Sim Em parte  

 n(%) n(%) p valor* 

Faixa etária (em anos) 
≤ 21 

 

56(96,6) 
 

2(3,4) 
0,65 

> 21 

Sexo 
Masculino 

         88(97,8) 

 
         50(100,0) 

2(2,2) 

 
- 

 

0,18 

Feminino 94(85,9) 4(4,1)  

Período que cursa 
3º ao 5º 

 
59(95,2) 

 
3(4,8) 

0,17 

6º ao 9º 85(98,8) 1(1,2)  

 

* O p valor foi obtido pelo teste exato de Fisher. 

 
DISCUSSÃO 

Já está bem estabelecido na literatura que as principais vias de transmissão de HIV são sexual e 

sanguínea (Brasil, 2006). No presente estudo, a maioria dos estudantes respondeu que a relação sexual é 

uma das vias de transmissão do vírus HIV. Apesar de uma porcentagem alta relacionar essa forma de 

transmissão com aquisição de HIV/AIDS, ainda é preocupante que estudantes desconheçam tal via de 

transmissão. Todos os alunos pesquisados responderam corretamente que o sangue é uma via de 

transmissão desse vírus, corroborando com os resultados apresentados por outros autores (Oliveira et al., 

2002; Myers et al., 2012; Lee et al., 2016). 

De acordo com Nasir et al. (2008), estudantes com até 21 anos apresentam menor probabilidade de 

ter bons conhecimentos sobre risco ocupacional relacionados ao HIV/AIDS que estudantes com mais de 21 

anos. Na amostra da atual pesquisa não foi detectada diferença estatística entre as faixas etárias. Em 

concordância com os trabalhos de Ajayi e Ajayi (2008); Brailo et al. (2011); Aggarwal et al. (2013); Fotedar 

et al.(2012), também não foi encontrada associação entre sexo e conhecimento de transmissão. Já 

notrabalho de Ellepola et al. (2011), estudantes do sexo feminino obtiveram pontuações significativamente 

mais altas de conhecimento de HIV do que os do sexo masculino. 

Na presente pesquisa foi observado um maior conhecimento em alunos nos últimos períodos do curso 

em relação aos períodos iniciais, sem, entretanto, haver significância estatística. No trabalho de Sadegui et 

al. (2009), também foi encontrada uma correlação entre o ano letivo dos alunos e o nível de conhecimento 

básico, na qual alunos de anos mais avançados tinham um maior conhecimento básico. Em Ryalat et al. 

(2011), alunos do quinto ano apresentaram maiores conhecimentos sobre o HIV que alunos do terceiro ano. 

Também em Brailo et al.(2011), o número de respostas corretas quanto ao conhecimento aumentou com o 

ano de estudo. 

Atualmente a prática clínica profissional de cirurgiões dentistas tem se mostrado mais acolhedora e 

humanizada em relação ao atendimento de pacientes infectados pelo HIV, no entanto a discriminação, 

segregação e rejeição desses pacientes ainda é relatada por muitos pacientes (Park et al., 2011). É 

importante que os alunos de graduação conheçam as formas de transmissão sem, no entanto, esquecer o 

foco do atendimento que é o paciente, infectado ou não pelo HIV. 

CONCLUSÃO 

Os alunos exibiram bom conhecimento acerca de HIV/AIDS. 
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RESUMO 

 

Justificativa: O papiloma vírus humano é uma infecção comum, sexualmente transmitida e atualmente 

está relacionada a diversos tipos de câncer. A vacinação contra o HPV tem se mostrado um método efetivo 

de prevenção. Esta infecção é altamente prevalente em grupos de adolescentes e jovens adultos. Objetivo: 

investigar a adesão às medidas preventivas contra o HPV pelos acadêmicos do curso de odontologia, bem 

como relacionar essa prática com o conhecimento sobre o vírus. Metodologia: aplicou- se um questionário 

eletrônico presencial a 150 estudantes da instituição. Resultados: Encontrou-se estudantes em idade entre 

20 e 25 anos, em sua maioria do sexo feminino (64,28%), solteiros (69,48%) e com apenas um parceiro 

fixo (53,90%), não tinham parceiros eventuais (74,68%) e apenas 13,64% foram vacinados. Dos 

estudantes, 18,18% ainda não havia, iniciado a vida sexual, 68,60% praticavam sexo oral e em 76,04% dos 

casos e nunca haviam utilizado camisinha durante essa modalidade de relação sexual. Conclusão: Portanto, 

os estudantes fazem parte do grupo de risco, principalmente por não aderirem a vacinação como método de 

prevenção e terem práticas sexuais desprotegidas, no entanto, uma proporção de estudantes que ainda não 

iniciaram a prática sexual, estão aptos à receber a vacinação. 

 

Palavras-chave: Papilomaviridae; Prevenção, Estudantes de odontologia. 

 

INTRODUÇÃO 

O papiloma vírus humano (HPV) é o agente etiológico mais comum das infecções virais do 

trato genital no mundo todo. O vírus do HPV pode infectar boca, garganta, colo do útero, anus e pênis. 

Membro da família papiloma-vírus, o HPV pode infectar humanos atacando as células escamosas da pele e 

membrana mucosa. Baseado na sequência diferente de nucleotídeos, o HPV pode ser divido em mais de 

200 genótipos pela sequência de DNA. 85 genótipos já foram bem caracterizados, dos quais, HPV16 e 

HPV18 apresentam maiores riscos de estarem relacionados com tumores malignos. 

A infecção pelo HPV é altamente prevalente em população sexualmente ativa, especialmente 

em idades entre 16 e 25 anos. Entre os estudantes universitários é a infecção mais comum transmitida 

sexualmente, a sua prevalência chega a quase 50% dos casos. 

Alguns estudos, inclusive no Brasil sobre conhecimento e percepção dos estudantes 

universitários a respeito do HPV têm demonstrado que o conhecimento sobre o vírus é parcial e 

fragmentado e que a falta de entendimento sobre a infecção pode contribuir com a propagação da doença, 

sugerindo ainda que políticas públicas de saúde para educação e guia da população devam ser 

implementadas no Brasil. 

Em diversas populações ao redor do mundo, os níveis de conhecimento sobre o HPV são 

pobres, especialmente sobre a ligação entre HPV, câncer cervical e verrugas genitais. Os profissionais de 

saúde, por conta de seus conhecimentos, têm papel importante na disseminação de métodos preventivos, 

mailto:eanatiele@hotmail.com
mailto:slobaobarros@yahoo.com.br


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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 238 

inclusive com relação à vacinação para HPV, que é método bastante eficaz de prevenção. 

No Brasil foram aprovadas duas vacinas: a quadrivalente em 2006 e a bivalente em 2008, 

disponíveis até 2013 apenas no setor privado de saúde. A Associação Brasileira de Imunização recomenda 

que a vacina seja administrada entre 9 e 26 anos de idade. A vacinação gratuita está disponível desde 2014 

para garotas de idade entre 9 e 13 anos, tanto nas escolas públicas quanto particulares e a partir de janeiro 

2017, meninos de 12 a 13 anos também poderão receber a vacina. O esquema vacinal consiste em duas 

doses, com intervalo de seis meses. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi investigar a adesão às medidas preventivas 

contra o HPV pelos acadêmicos do curso de odontologia. 

 

METODOLOGIA 

Foi-se utilizado um questionário eletrônico, autoaplicável e presencial. O estudo foi conduzido 

a um total de 154 estudantes, correspondentes a 92,2% dos alunos matriculados em disciplinas que já 

haviam iniciado a prática clínica (3º ao 9º semestre). 

O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres humanos, 

dispostas na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes assinaram 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, sendo uma do participante e outra dos 

pesquisadores. 

A coleta de dados teve início após a autorização pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFPI, 

parecer n. 1.755.883. Realizou-se a análise descritiva dos dados coletados utilizando o programa Excel 

2016 para Windows 7. 

 

RESULTADOS 

Dos 167 estudantes convidados a participar do estudo, 154 aceitaram, destes 64,28% eram do 
sexo feminino e 35,71% do sexo masculino. Possuem idade entre 20 e 25 anos (90,88%), o que de acordo 
com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é idade de risco para infecção de HPV, 

ocorrendo em 49% desses estudantes 10. 

Em relação ao comportamento sexual dos estudantes, 64,29% tinham relações sexuais apenas 

com pessoas do sexo oposto, 14,94% apenas com pessoas do mesmo sexo, 2,6% não se importavam com o 

sexo da pessoa com a qual tinham relações sexuais e 18,18% ainda não havia iniciado a vida sexual, 
tornando esse último grupo ainda elegível para receber a vacina contra o HPV, já que ela é mais eficaz 

antes do início da vida sexual 12. 

Ainda sobre o comportamento sexual, 53,90% dos estudantes possuíam apenas um parceiro 

fixo atualmente e nos últimos 12 meses 59,74% dos estudantes entrevistados tiveram também apenas um 

parceiro fixo, o que significa que o risco de contágio para HPV desses estudantes é diminuído, já que 
alguns estudos têm demonstrado que o aumento do número de parceiros sexuais de sexo oral (>5) e de sexo 

vaginal (>25) ao longo da vida, aumentam as chances de risco de HPV positivo relacionado a câncer de 

cabeça e pescoço 13. Uma pequena minoria teve mais de um 

parceiro fixo nos últimos 12 meses (14,94%) e em apenas 2 casos (1,30%), estudantes relataram ter mais de 

5 parceiros fixos ao longo do período de um ano. A maioria dos estudantes não relataram possuir parceiros 

eventuais nos últimos 12 meses (74,68%). 

Em relação ao uso de camisinha com os parceiros fixos, 37,82% dos estudantes relataram ter 

utilizado em todas as vezes que praticaram relações sexuais, 27,73% afirmaram ter utilizado camisinha em 

mais da metade das vezes, 31,09% relataram ter usado camisinha em menos da metade das vezes e apenas 

3,36% relataram nunca ter utilizado camisinha com os parceiros fixos. Com os parceiros eventuais o uso de 

camisinha em todas as vezes em que praticaram relações sexuais teve o maior percentual, com 69,81% dos 

casos, seguido do uso de camisinha em mais da metade das vezes (15,09%), uso de camisinha em menos da 

metade das vezes  (9,43%) e ausência do uso de camisinha, correspondente a 5,66% dos casos. 

A grande maioria dos estudantes relatou não utilizar bebidas alcoólicas durante o ato sexual 

(65,81%) e nem drogas ilícitas (97,09%), tornando a prática sexual desses estudantes mais responsável, já 
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que sóbrios eles têm a capacidade de discernir o que seria uma prática sexual segura e se prevenirem da 

melhor maneira. O tipo de sexo mais praticado entre os entrevistados foi o vaginal (92,56%), seguido pelo 

sexo oral (68,60%) e anal (17,36). 

Dos estudantes que faziam sexo oral, a maior parcela nunca havia utilizado camisinha durante a 

prática (76,04%), seguidos de pequenas proporções que utilizaram camisinhas em menos a metade das 

vezes (9,38%), que usaram camisinha em todas as vezes (8,33%) e que utilizaram camisinha em mais da 

metade das vezes (6,25%). As práticas de sexo oral desprotegida com parceiros infectados pelo vírus do 

HPV aumentam as chances de ocorrência de câncer na orofaringe, colocando em risco esse grupo de 

estudantes pesquisados. 

Em relação ao diagnóstico para HPV, apenas 1,30% dos estudantes teve diagnóstico positivo 

para o vírus, sendo esse percentual correspondente à apenas 2 estudantes, dos quais um recebeu tratamento 

médico para tratar do problema e outro não, esse baixo índice de contágio pode ser justificado pela prática 

sexual com pequeno número de parceiros pelos estudantes do curso, além do uso de camisinha durante as 

relações sexuais. 

CONCLUSÃO 

Os estudantes de Odontologia avaliados fazem parte do grupo de risco para infecção pelo HPV, 

por estarem na idade em que as chances de contaminação pelo vírus são mais elevadas, realizarem práticas 

sexuais desprotegidas, principalmente o sexo oral e não terem aderido à vacinação como forma de 

prevenção ao HPV. Os estudantes compõem ainda parte do grupo de jovens que devem ser incentivados à 

vacinação, por que uma parcela considerável ainda não iniciou a prática sexual. 
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RESUMO 
 

Este estudo in vitro revelou o efeito de soluções ácidas (Café, Coca-Cola e Suco de Laranja) em 

restaurações de Cimento de Ionômero de Vidro (KETAK MOLAR 3M), e resinas compostas (Z250 3M e 

Z350 3M). A utilização de bebidas ácidas diminui drasticamente a longevidade destes materiais, pois 

vários processos deletérios ocorrem nas suas microestruturas, como hidrólise do silano, perda de partículas 

de carga, perda de matriz, pigmentação e aumento da sorção e solubilidade. Foram utilizados 24 corpos de 

prova de 2mm x 5mm de cada material restaurador. Os corpos de prova foram dessecados em gél de sílica 

até obtermos uma massa constante M1, medida com balança de alta precisão, e então foram expostos às 

soluções ácidas e água destilada (controle negativo) durante 15 dias. Após este período os corpos foram 

removidos das soluções e pesados em balança de alta precisão para obtermos M2. Então os corpos foram 

dessecados novamente e gél de sílica até obtermos a massa constante M3. Cálculos de Sorção (M2-M3/V) 

e Solubilidade (M1=M3/V) foram feitos, com posterior estatística com analise de variância (ANOVA) e 

teste de Turkey. Para a sorção, as soluções afetaram igualmente o ketak molar e a z350. Para a z250 o café 

foi o maior causador da sua sorção. Na comparação entre os índices de sorção das soluções o café causou a 

maior sorção. Para a solubilidade, no ketak molar a agua gerou o maior índice, já para os outros materiais 

os índices de solubilidade não tiveram variação significativa independente da solução usada. 

Palavras Chave: Solubilidade, Sorção, Resinas Compostas, Cimentos de Ionômero de vidro. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Grande parte da população consome bebidas ácidas periodicamente, contribuindo para a erosão de 

seus dentes e/ou restaurações. Das causas exógenas de erosão destaca-se o consumo de bebidas ácidas e 

sucos de frutas( Bors, et al, 2014), sendo prejudiciais às resinas  e cimentos de ionômero de vidro (CIVs) 

de diversos tipos (Cruz, et al, 2013). Na exposição a tais bebidas constata-se hidrólise do silano, 

plastificação, hidrólise e oxidação da matriz, causando desprendimento e perda de partículas de carga, 

alterações de massa, expansão, pigmentação, diminuição de dureza, aumento de sorção, solubilidade e 

rugosidade superficial 
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(Coutinho, et al, 2016). Nos CIVS observa-se a degradação da matriz de polissais, da camada de gel de 

sílica e perda das partículas não reagidas (Goes, 2015). Apesar da evolução e melhora de ambos os 

materiais, com maiores potenciais estéticos, melhores propriedades mecânicas, nano tecnologias ou 

combinações ideais de monômeros e componentes, eles são susceptíveis a degradações químicas que 

podem causar danos irreversíveis às suas estruturas (Velo, 2016). Assim, é importante estudar o 

comportamento das restaurações frente a condições ácidas com estudos que simulam os efeitos de diversas 

ingestões, expondo os matériais restauradores às bebidas por vários dias, ou seja, um efeito em longo prazo 

(Gondim, 2016). 

Este estudo objetiva determinar o efeito destrutivo em resinas compostas e cimentos  de ionômero 

de vidro após desafio erosivo com as seguintes bebidas ácidas: Bebida  carbonada a base de cola (pH 2.3), 

Café solúvel (pH5.1), Suco de laranja natural(pH 3.5), e como controle negativo água destilada. 

 

 
METODOLOGIA 

Nesta pesquisa in vitro, além das bebidas ácidas citadas anteriormente, foram utilizados os materiais 

restauradores: resina composta nanohíbrida FILTEK Z250, resina composta nanocomposta FIKTEK Z350 

e ionômero de vidro KETAK MOLAR EASYMIX. Foi utilizado um molde de 2mm X 5mm. Cada 

incremento de resina foi inserido e coberto por uma matriz de poliéster, seguida de LED por 40 segundos. 

Para o ionômero de vidro, a aglutinação foi feita na porção de 1:1 durante 30 segundos, inserindo a mistura 

dentro dos moldes e aguardando sua presa por 24h. O polimento foi feito com discos de polimento Pop On 

e de feltro. Foram 72 corpos de prova ao todo: 24 de cada material restaurador, sendo 6 corpos de prova 

para cada bebida (n=6). 

Uma revisão das medidas foi feita com um paquímetro digital e o volume dos corpos de prova foi 

calculado (V=π*Raio²*Altura). Cada eppendorf recebeu um código único de 3 algarismos. O 1º algarismo 

correspondia ao tipo de material restaurador (“K”=Ketak Molar, “3”=z350 e “2”=z250), o 2º algarismo 

correspondia ao tipo de solução (“A”=água, “C”=café, “K”=Coca-cola e “S”=suco de laranja) e o 3º 

correspondia ao numero da amostra (1 a 6). Os corpos de prova foram colocados em dessecador com gél de 

sílica e pesagens foram feitas em balança digital de precisão até a massa constante fosse atingida (M1). 

Cada eppendorf recebeu 1 corpo de prova e 1.5ml de solução, então foram armazenados fechados em 

temperatura ambiente, e uma vez ao dia durante 15 dias as soluções eram trocadas. Ao termino deste prazo 

corpos foram secos com papel toalha e pesados (M2). E então foram levados novamente ao dessecador 

com gél de sílica até que se observou uma massa constante (M3). 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os seguintes cálculos foram feitos: Sorção = M2-M3/V e Solubilidade =M1=M3/V. Foi realizado 

analise de variância (ANOVA) de um fator, primeiro considerando as soluções em cada material e depois 

comparando os materiais em cada solução. Quando o p foi significativo (<0,05), foi feito teste de Tukey 

para comparação de médias. Os resultados da sorção estão elencados na tabela abaixo: 
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Tabela 01: Média de sorção (µg/mm3) de acordo com o material restaurador e a bebida. 
 

Bebida Ketac Molar Z250 Z350 

Água 1,63 (0,16) aA 1,62 (0,38)aA 2,14 ( 0,53)aA 

Coca-Cola® 1,39 (0,15)aA 3,53 (3,34) abA 1,53 (0,37) aA 

Suco de laranja 1,38 (0,12)aA 3,09 (2,67)abA 3,25 (3,37) aA 

Café 1,62 (0,29) aA 6,62 (2,19) bB 2,42 (3,02)aAC 
Diferentes letras minúsculas indicam diferença estatística nas colunas e diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística nas linhas (p<0,005) 
 

Tabela 02: Média de solubilidade (µg/mm3) de acordo com o material restaurador e a bebida 
 

Bebida Ketac Molar Z250 Z350 

Água 6,99 (1,35)aA 1,29 (4,87)aB 4,60 ( 3,99)aAB 

Coca-Cola® 1,50 (0,16)aA 1,01 (2,86) aA 2,49 (5,07) aA 

Suco de laranja 3,77 (0,86) aA 4,11 (5,26)aA 2,21 (4,19) aA 

Café 5,86 (2,66) aA -0,68 (5,38) aB 1,72 (4,49)aAB 
Diferentes letras minúsculas indicam diferença estatística nas colunas e diferentes letras maiúsculas indicam diferença estatística nas linhas (p<0,005) 
 

Os valores de sorção obtidos neste estudo (Tab. 1) podem ser compreendidos através da teoria da 

difusão de água, uma vez que a permeabilidade pode estar relacionada à polaridade das cadeias 

poliméricas. Por essa teoria, as moléculas de água se anexam à cadeia polimérica via ligação com 

hidrogênio (afinidade da água por grupos polares hidrofílicos no polímero), induzindo intumescimento e 

plastificação do polímero. O solvente exerce um mecanismo de plastificação, difundindo-se no interior da 

rede polimérica, ocasionando a separação das cadeias poliméricas e criando uma expansão nesta rede 

(Ferracane, 2006; Sideridou & Archilias, 2005). Entretanto, já que durante a reação de polimerização 

ocorre a formação de uma rede polimérica com microespaços e volume livre entre as cadeias, parte do 

solvente é acomodada sem alteração de volume do material (Ferracane, 2006). Seguidamente, à medida 

que forças de atração entre as cadeias poliméricas são excedidas, poderá ocorrer dilatação da matriz, 

aumento do volume da rede e, consequentemente, amolecimento da matriz resinosa (Toledano et al., 2003) 

e a “teoria do volume livre” onde a sorção de água nos polímeros não-polares se dá pelo movimento de 

moléculas de água “não ligada” através dos espaços vazios dentro do polímero, sem nenhuma inter-relação 

com as moléculas polares no material (Malacarne et al, 2006). Assim, pode-se considerar que o mecanismo 

de sorção é auto-limitante, ou seja, à medida que o volume livre entre as cadeias se torna saturado pelo 

solvente, o fenômeno tende a diminuir (Malacarne et al., 2006; Ferracane, 2006). O volume de água que 

pode ser absorvido é determinado pelo conteúdo de monômeros hidrofílicos presentes no material 

(Malacarne et al., 2006) enquanto que em uma matriz hidrofóbica a sorção é menor, causando menor 

impacto no compósito (Dietschi et al., 1994;Buchalla et al., 2002). 
 

A sorção de solventes é acompanhada pela perda de componentes, causando uma correlação 

significante entre partículas de carga/matriz resinosa (Ferracane, 2006; Sideridou et al., 2003). Quando o 

material é imerso em água, alguns dos componentes, como monômeros não reagidos (Toledano et al., 

2003) são liberados, resultando na perda de massa. Mas, além da liberação de monômeros não reagidos, 

pode ocorrer a dissolução de partículas de carga (Toledano et al., 2003). Provavelmente, o solvente 

absorvido pela matriz acumulase, ao longo do tempo, na interface carga-matriz, levando a perda de união 

entre ambas ou até mesmo na degradação hidrolítica das partículas de carga (Bagheri et al., 2005). 
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A presença de monômeros não reagidos após a reação de polimerização, como o Bis- GMA e 

TEGDMA, além de apresentar toxicidade quando imersos em água são capazes de se solubilizarem 

(Misilli, 2017). O fenômeno de absorção também é influenciado pelo tipo e  pela quantidade (Sideridou & 

Archilias, 2005) de partículas de carga de um material. A interface entre as partículas de carga e a matriz 

polimérica é o local mais provável para acomodação adicional de água nos compósitos. Quanto maior a 

quantidade de carga, menor sorção de água. Além disso, estudos relatam que a sorção e a solubilidade são 

dependentes do tempo de imersão e do pH da solução (Lopes et al., 2009). Janda et al., 2007 observaram 

uma correlação significante entre sorção de água e partícula de carga, no entanto, nenhuma correlação foi 

encontrada entre partícula de carga e solubilidade. 

Foram encontrados valores negativos para a solubilidade no compósito Z250 imerso em café (tabela 

2), o que está de acordo com o encontrado na literatura. Segundo Vrochari et al., (2010) os resultados 

negativos demonstram que não houve retirada de componentes pelo processo de dissolução, afirmando que 

a quantidade de água que permaneceu vinculada à matriz foi superior à quantidade de componentes 

retirados pelo processo de dissolução, o que sugere um ganho de massa aparente. Este fato também está de 

acordo com o trabalho de Lopes et al. (2008), que também encontraram valores de solubilidade negativos, 

o que indica que o cimento é mais sensível à sorção de água levando ao ganho de massa, que poderia 

mascarar a solubilidade real. Isso não significa que não ocorreu solubilidade, mas que a sorção de água foi 

maior que a solubilidade. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que para a sorção, as soluções afetaram igualmente o ketak molar e a z350, sendo que 

para a z250 o café foi o maior causador da sua sorção. Na comparação entre os índices de sorção das 

soluções o café foi o que mais causou sorção, tendo as outras soluções variâncias não significativas. Para a 

solubilidade, no ketak molar a agua gerou o maior índice, já para os outros materiais os índices de 

solubilidade não tiveram variação significativa independente da solução usada. 
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RESUMO 

 

A Candidíase é uma infecção fúngica causada pela candida albicans, apresentando-se em quatro formas 

clínicas: pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica e mucocutânea. É considerada a infecção fúngica 

oportunista mais frequente nos humanos, principalmente entre os debilitados, sendo os idosos os mais 

susceptíveis. Por isso merecem grande atenção devido a prevalência desta doença está associada à prótese 

dentária e às displasias epiteliais. OBEJETIVO: Orientar os idosos e adultos e usuários de prótese sobre a 

importância da saúde bucal, higienização das próteses e tecidos da cavidade bucal para prevenir a 

candidíase. MATERIAL E MÉTODO: Foram realizadas palestras e orientações sobre as técnicas de 

higienização bucal e das próteses dentárias, bem como exames clínicos, citologia esfoliativa, medidas 

preventivas e diagnóstico precoce da candidíase, ressaltando sua influência na saúde bucal e geral do 

indivíduo. RESULTADOS: Dentre os que apresentaram lesões observou-se: por candidíase hiperplásica (3 

pessoas), pseudomembranosa (7 pessoas) e estomatite por dentadura (26 pessoas) não retiram a prótese 

para dormir. Dentre as que retiram a prótese quando vão dormir, 14 apresentaram lesões por candidíase 

multifocal crônica e estomatite por dentadura. CONCLUSÃO: Observou-se a falta de conhecimento dos 

indivíduos sobre a doença e principalmente as técnicas de higiene das próteses. É necessário que sejam 

repassadas orientações preventivas da candidíase e técnicas de diagnóstico precoce para o tratamento de 

acordo com o tipo clínico diagnosticado. 

DESCRITORES: candidíase bucal; prevenção de doenças; prótese dentária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A infecção fúngica mais comum na cavidade oral dos seres humanos é a candidíase bucal, que 
acomete preferencialmente a mucosa jugal, palato e dorso da língua. Dentre as espécies do gênero candida, a 

Candida albicans é a mais patogênica e presente intra-oral. Existem outras espécies de C. não‑albicans 

identificadas também como importantes agentes patogênicos, incluem-se C. tropicalis, C. glabrata e C. 

krusei, foram identificadas com frequência (ANDREOLA et al., 2016). 

As leveduras do gênero Candida são frequentemente isoladas da mucosa oral de indivíduos sadios. 

Cerca de 20 a 50% dos dentados saudáveis apresentam colonização por Candida spp. Porém em 

determinadas situações específicas podem assumir formas parasitarias ocasionando candidíase (TAMARA 

et al., 2012). Os principais fatores etiológicos são antibioticoterapia, doenças que levam ao estado de 

imunossupressão (HIV, Diabetes etc.), prótese mal adaptada ou danificada, higiene precária, idade 

avançada (MELO et al., 2014). 

De acordo com Carli et al., (2013), geralmente a candidíase está relacionada também a fatores 

mecânicos provocando a perda da dimensão vertical de oclusão, com 

mailto:alinetorres210@gmail.com
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queda do lábio superior sobre o inferior na altura do ângulo da boca, como ocorre no processo normal de 

envelhecimento, na prognatismo, na ausência de dentes ou com o uso de próteses mal adaptadas. No 

tratamento das candidoses atrófica, pseudomenbranosa e queilite angular é fundamental a correção dos 

fatores desencadeantes, como por exemplo, adequação da prótese dentária e correção de deficiência 

nutritiva, terapia da doença de base, assim como a aplicação de antimicóticos e antibióticos tópicos por 

tempo prolongado. 

De acordo com Tavares et al. (2009), os debilitados e idosos são mais susceptíveis a esta infecção. 

Por isso merecem grande atenção devido a prevalência desta doença está associada à prótese dentária e às 

displasias epiteliais. 

Ressalta-se a importância da prevenção da candidíase e do diagnóstico e tratamento imediato das 

lesões bucais presentes. Torna-se necessário promover ações educativas sobre lesões da candidíase que 

podem aparecer, suas características clínicas e consequências se não tratadas, com disseminação dos 

conhecimentos de bons hábitos de higiene bucal, enfatizando a importância da higienização das próteses 

dentárias, por meio dos materiais e técnicas adequados. 

A pesquisa teve como objetivo orientar adultos e idosos que utilizam prótese dentária, sobre a 

importância da saúde bucal, higienização das próteses e tecidos da cavidade bucal para prevenir a 

candidíase. 

 

METODOLOGIA 

 

Após a aprovação do CEP, número: 1.775.481, foram realizados encontros semanais e exames 

bucais dos idosos, durante um ano de pesquisa, no auditório da Unidade básica de Saúde (UBS) do bairro 

Planalto e Piauí na cidade de Parnaíba-PI. Que são assistidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Nos dias da semana os idosos e adultos vão à UBS para consulta médica. 

O tema da pesquisa foi apresentado demostrando a importância e as técnicas de higienização bucal 

e das próteses dentárias para prevenção e diagnóstico precoce da candidíase, ressaltando sua influência na 

saúde bucal e geral do indivíduo. Foram realizadas palestras com cartazes e slides (Datashow, dando ênfase 

às medidas preventivas, ao diagnóstico precoce e tratamento imediato para melhor compreensão do tema. 

A aplicação do questionário de identificação foi realizada para se traçar o perfil de cada integrante da 

pesquisa. 

Em seguida, os indivíduos foram examinados em sala privativa para verificar as condições bucais e 

protética. Nos que apresentaram placas esbranquiçadas, pigmentadas ou avermelhadas, a raspagem das 

lesões com swab em seguida é realizado o esfregaço em lâmina e fixadas com spray (álcool 50% + éter 

50%), e posterior envio para laboratório para que as lâminas sejam coradas utilizando a coloração 

Papanicolau, e posteriormente ao processo de coloração é realizada as análises clínicas para diagnóstico, 

técnica executada de acordo com (NEVILLE et al., 2009) 

Após o diagnóstico, os pacientes que apresentaram lesões foram direcionados aos cirurgiões-

dentistas da ESF da UBS, juntamente com os exames para o tratamento adequado com Nistatina e 

Fluconazol. Foram abordadas as técnicas de escovação dentária e das próteses, incluindo a higienização dos 

tecidos da cavidade bucal. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os idosos e adultos foram o público alvo abordado, enfatizando os que utilizam próteses dentárias e 

que fazem acompanhamento na UBS do bairro ou vão para consultas de rotina, totalizando 52 pessoas 

(Gráfico 1). A maioria dos participantes usam prótese total (n=26), e 22 usam prótese removível. A grande 

parcela apresenta alguma doença crônica (n=34). Foi observado com os questionários de saúde também, 

que com o passar da idade, as doenças crônicas aumentaram. Entre as mais citadas estão, hipertensão, 

diabetes, osteoporose, artrose e problemas cardiovasculares. De acordo com Neville et.al., 2009, um dos 

fatores etiológicos para infecção por candidíase seria a idade, sendo os idosos são os mais susceptíveis, 

tanto os que utilizam ou não prótese dentária. Isto, devido as complicações da idade, em questões 

imunológicas, físicas, motoras, mentais e etc. Podendo também variar desde infecções superficiais na 

mucosa, a doença fatal quando disseminada em pacientes imunodeprimidos. 

Gráfico 1: Usuários e não usuários de prótese total ou removível 
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Usuários e não usuários de prótese 

Prótese Total 25 

Prótese Removível 21 

Próteses total e removível 4 

Não usam prótese 2 

 

 
Segundo Bianchi et al., (2016), para a melhoria da saúde e da qualidade de vida os idosos edêntulos 

parciais ou totais, faz- se necessário o uso de próteses dentárias. A dentadura pode interferir ou contribuir 

para a detecção da doença subclínica resultante da interação entre a prótese e microrganismos. Além disso, 

a prótese predispõe ao aparecimento de lesões orais, tais como úlceras traumáticas, hiperplasias 

mucogengivais e candidíase oral. Os participantes da pesquisa apresentaram uma média de idade em 

relação ao uso das próteses de 6 anos, e foi relatado que não sentiram grandes desconfortos durante o início 

do uso. A grande totalidade afirmou que observou benefícios na fala, face e mastigação (n=28). Já a 

minoria (n=21) percebeu desconforto, lesões dolorosas nas áreas avermelhada, prótese mal adaptada e mau 

hálito. 

Em relação a higienização da boca, todos relataram executá-la. A língua nem todos escovam, 

apenas 6 pessoas. Quanto a higienização das próteses, 4 disseram não fazê-la, e 36 utilizam creme e escova 

dentais, sendo que 2 ainda as deixam de molho na água morna por alguns minutos. Os 10 restantes que 

participaram da pesquisa lavam com água sanitária pura e somente escovam as próteses com água. 

Caracterizando formas errôneas de limpeza das próteses. Dentre os demais usuários de prótese, alguns 

retiram 
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para dormir (4 pessoas), e relataram colocar em um copo d’agua (3 pessoas) ou enrolada em um pano (1 

pessoa). 

A higienização das próteses pode ser realizada utilizando uma escova de dente convencional com 

sabão neutro em próteses parciais removíveis. E em próteses totais uma solução química que pode ser 

usada e feita pelo próprio paciente é obtida pela diluição de 15 ml de hipoclorito 2% a 3% (água sanitária) 

em um copo (aproximadamente 300 ml) de água. Esta solução tem ação antimicrobiana, atuando também 

sobre restos orgânicos aderidos a prótese. O paciente pode deixar a prótese durante toda a noite nessa 

solução e escova-la pela manhã sob agua corrente (TELLES et al., 2009). Para Morais et al. (2014) de 

acordo com necessidade do paciente é feita a indicação correta do agente de limpeza protética, sendo 

sempre um com o melhor custo benefício, de fácil utilização e biocompatível. Indicações como remoção 

noturna da prótese e utilização de escovas específicas para próteses devem ser realizadas de maneira 

individualizada, observando as necessidades específicas de cada caso. 

Segundo Neville et al., (2009), a candidíase bucal apresenta-se sob quatro tipos e com formas 

clínicas variadas: pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica e mucocutânea, podendo os pacientes 

apresentarem uma ou mais formas clínicas. A pseudomembranosa, conhecida como ¨sapinho¨, é 

caracterizada por placas brancas aderentes à mucosa, removíveis, podendo estar associada a outra forma. A 

eritematosa possui subdivisões como a atrofia papilar central, multifocal crônica, localizada no dorso da 

língua, e queilite angular que ocorre especialmente em idosos com dimensão vertical reduzida e sulcos 

acentuados nos cantos da boca. A hiperplásica apresenta placas brancas não removíveis, associada à 

leucoplasia e localizada preferencialmente na parte anterior da mucosa jugal. A mucocutânea é rara e está 

relacionada a desordens imunológicas ou à distúrbios endócrinos. 

Gráfico 2: Principais perguntas do questionário da pesquisa. 
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Gráfico 3: Tipos de infecção por candidíase encontrados. 
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Categoria 1 

Candidíase hiperplásica 3 

Candidíase 
pseudomenbranosa 

7 

Estomatite por dentadura 26 

Candidíase multifocal crônica 14 

 

O total de pessoas que não apresentaram lesões foram 36. Dentre elas, 14 apresentaram lesões 

avermelhadas ou brancas, sendo que 6 dormiam com as próteses dentárias. Lesões avermelhadas, com 

bordas definidas foram observadas em 26 dos participantes, 14 pessoas com pontinhos vermelhos e 

algumas sangrantes, nas regiões respectivamente do palato, rebordo alveolar anterior, sugestivas de 

candidíase atrófica aguda e estomatite por dentadura. Já 7 apresentaram lesões brancas, uma com placas 

brancas removíveis em toda a boca, e 3 tinham lesões brancas não removíveis na região de rebordo inferior 

de suporte da prótese próxima a mucosa jugal e palato duro, respectivamente, sugerindo candidíase 

pseudomembranosa e hiperplásica (Gráfico 3) Deve-se enfatizar que as placas brancas não removíveis com 

a raspagem são sugestivas de leucoplasia (lesão pré-cancerígena). 

As raspagens das lesões foram realizadas com swab, em seguida realizada a citologia esfoliativa, e 

posteriormente fixadas com spray (álcool 50% + éter 50%). Logo foram visualizadas em microscópio 

óptico no laboratório da Universidade Federal do Piauí – UFPI. Em alguns esfregaços foram observadas 

hifas características do fungo Candida albicans, comprovando assim que os participantes têm infecção de 

candidíase pseudomembranosa ou hiperplásica. A outra parcela (candidíase mucocutânea) que não 

apresentou hifas foram diagnosticados através do exame clínico, pois as hifas neste caso, não são 

visualizadas na citologia esfoliativa. Os mesmos estão sendo medicados, com Nistatina suspensão oral para 

bochechar e engolir e em drágeas duas vezes ao dia para candidíase pseudomembranosa e Fluconazol 

comprimidos de 150 mg duas vezes ao dia para os demais tipos de candidíase. Segundo Stramandinoli et al. 

(2010), o conhecimento e o estudo aprofundado das diversas manifestações clínicas, identificação do 

agente causador da lesão e determinação da prevalência desse agente, são de fundamental importância para 

que o cirurgião-dentista possa diagnosticar, tratar e orientar pacientes portadores de candidose bucal. 

CONCLUSÃO 

A pessoas que apresentavam lesões por candidíase hiperplásica, pseudomembranosa e estomatite 

por dentadura não retiram a prótese para dormir. Fator este que está associada as causas destes tipos 

infecção. As que retiram a prótese quando vão dormir, apresentavam lesões por candidíase multifocal 

crônica e estomatite por dentadura. A falta de orientações dos dentistas sobre os cuidados com a prótese, 

junto com a grande parte de próteses mal adaptadas e imunossupressão ocasionada por patologias crônicas 

contribuem para o aparecimento da candidíase bucal. 
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Resumo 

A periodontite crônica é uma doença inflamatória progressiva que leva a destruição dos tecidos de suporte 

do dente. É relatada a associação entre a doença periodontal e doenças sistêmicas, como doenças hepáticas. 

O objetivo deste estudo foi avaliar se a microesteatose hepática causada pela periodontite em ratos evolui 

uma para fibrose hepática. Foram utilizadas 24 ratas, divididas em 3 grupos: controle, P20 e P40. 

Parâmetros avaliados: Índice de sangramento gengival (ISG), índice de profundidade de sondagem (IPS), 

mobilidade dentária, perda óssea alveolar. Foi realizada dosagem bioquímica de Mieloperoxidade (MPO) 

no tecido gengival. Malonaldeído (MDA) e Glutationa (GSH) foram avaliados no tecido gengival e 

hepático. Análise dos escores histopatológicos de esteatose, inflamação, necrose e densidade de mastócitos. 

Avaliou-se, os níveis séricos de aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) e 

albumina. Os resultados obtidos demonstraram que a esteatose causada pela periodontite foi auto- limitada, 

não progredindo para fibrose, nem para esteatohepatite. Em conclusão, os achados desse estudo 

demonstraram haver uma limitação na progressão da esteatose causada pela periodontite experimental em 

ratos, sem progressão para uma fibrose hepática na permanência da ligadura por quarenta dias. 
 

Palavras chaves: Doença periodontal. Esteatose. Fibrose hepática. 

 

Introdução 

A periodontite crônica é uma doença inflamatória progressiva que leva a destruição dos tecidos de suporte 

do dente, tal processo se inicia a partir de uma interação complexa entre a presença de microrganismos na 

região subgengival e a resposta imune do hospedeiro, podendo além da destruição dos tecidos de suporte. 

(TAMAKI et al., 2014; VILLACORREA; ISAZA-GUZMÁN; TOBÓM-ARROYAVE, 2015). Bactérias 

periodontopatogênicas, como a Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum (HAAG; STEIGER-RONAY; 

SCHMIDLI, 2015; NAKAJIMA et al., 2016), são 

consideradas principal fator etiológico da doença, porém, seu desenvolvimento e progressão são 

influenciados pela resposta do hospedeiro. Fatores genéticos (polimorfismos), e comportamentais podem 

modificar essa resposta, tais como: má higiene bucal, hábito de fumar, entre outros (BAKIR et al., 2016; 

YARED; ZENOBIO; PACHECO, 2006; WAGAIYU, 2013). A evolução da doença envolve uma interação 

de mediadores inflamatórios como: citocinas, fatores de crescimento, espécies reativas de oxigênio (ROS), 

Prostaglandina E2 (PGE2), metaloproteinases de matriz (MMPs), e seus inibidores e reguladores (HAN; 

SUN; YANG, 2016; SAPNA; BAGRI MANJREKAR, 2014). Alguns estudos relatam a associação entre a 

doença periodontal e doenças sistêmicas (IGARI et al., 2014; WINNING; LINDEN, 2017; WIDÉN et al., 

2016). A 

hipótese que explica a causa primária de doenças sistêmicas relacionadas à periodontite tem sido o acesso 

mailto:VIOLA123.PS@gmail.com
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de patógenos periodontais e seus produtos na corrente sanguínea, assim como mediadores inflamatórios 

produzidos nos tecidos periodontais (SOOKOIAN; PIROLA, 2013; YONEDA et al., 2012). Dessa forma, a 

periodontite tem causado não apenas danos locais no periodonto, como também aumentado o risco de 

desenvolvimento ou agravo de outras doenças tais como: doença renal, distúrbios cardiovasculares, artrite 

reumatoide, diabetes e doenças hepáticas (TAMAKI et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2016). Dentre as 

doenças hepáticas com considerável prevalência na população temse a doença do fígado gorduroso não 

alcoólico (NAFDL) que atinge cerca de 27-34% da população norte-americana (FAZEL et al., 2016). 

NAFDL se caracteriza pelo acúmulo de gordura no citoplasma da célula hepática, pode variar de esteatose 

simples para esteatohepatite (NASH) e fibrose hepática, eventualmente cirrose e hepatocarcinoma 

(LUGER et al., 2016). Embora nem todos os casos de NFDL avance para NASF, uma vez presente um 

quadro de NASF, em torno de 40,8% dos casos avançam para fibrose hepática, considerável fator de 

mortalidade relacionado a doenças hepáticas (LUGER et al., 2016; VAN DEN BERG et al., 2017). Embora 

existam estudos focando na investigação da relação entre a doença periodontal e doença hepática 

(FORUSHO et al., 2013; KUDO et al., 2016; YONEDA et al., 2012). Ainda não existem estudos avaliando 

a progressão dos danos teciduais hepáticos em modelos animais de periodontite induzida. Portanto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a possível evolução da microesteatose hepática causada pela periodontite 

em ratos para fibrose hepática. 

 
Metodologia 
 

A pesquisa em questão respeitou todos os aspectos éticos e legais no uso de animais impostos pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Foram utilizadas 24 ratas fêmeas Wistar, divididos 

em três grupos: Controle que não recebeu a indução de periodontite experimental, dentes ligados durante 

20 dias (P20), dentes ligados durante 40 dias (P40). Após a ambientação, foi realizado o procedimento de 

indução da periodontite no primeiro molar inferior direito, com anestesia prévia via intramuscular de 

solução de Ketamina e Xilazina (VASCONCELOS et al., 2013). Decorrido o período de 20 e 40 dias foi 

realizado a avaliação de parâmetros clínicos, índice de sangramento gengival (ISG) e índice de 

profundidade de sondagem (IPS) e foram eutanasiodos por overdose de anestésicos. Foram realizadas 

análises bioquímicas dos tecidos gengival e hepático: Dosagem de Mieloperoxidase (MPO), Malonaldeido 

(MDA) e dosagem de glutationa (GSH), análise morfométrica da perda óssea alveolar, histopatológica do 

tecido hepático e análises estatísticas. 

 

Resultados e Discussão 
 

A doença periodontal possui alta prevalência e nos últimos anos vários estudos foram desenvolvidos com 

foco na investigação de sua relação com o desenvolvimento de doenças sistêmicas, como doenças 

cardiovasculares, doença renal e doença hepática (ALAZAWI., et al 2017; OLSEN; YILMAZ, 2016, 

PAPAPANOU, 2015; CHEN., et al 

2015; HOLTFRETER., et al). O desenvolvimento de doença hepática não-gordurosa tem sido   descrita   

relacionada   a   periodontite.   Tal   condição   caracteriza-se   por acúmulo excessivo de triglicerídeos no 

tecido hepático, mesmo sem histórico de consumo de álcool e inclui esteatose simples, esteatohepatite 

(NASF), fibrose e cirrose (LIU., et al 2014; PARK; YOO, 2001). Cerca de 20% dos casos de esteatose 

avançam para esteatohepatite, uma condição benigna, podendo ser progressiva, evoluindo para fibrose e 

em alguns casos para cirrose (ALCHERA., et al 2017; DICHTEL et al., 2017; KUDO et al., 2016). A 

fibrose é observada em resposta a danos hepáticos, quando esses danos levam a morte celular, 

consequentemente desencadeia resposta inflamatória e fibrinogênica (SEKI; SCHWABE, 2015). A 

literatura científica descreve forte associação entre esteatose e periodontite (ALAZAWI., et al 2017; IRIE., 

et al 2013), onde a liberação de mediadores pró- inflamatórios a partir da inflamação local e seu acesso a 

corrente sanguínea tem sido descrito como um dos mecanismos para desenvolvimento de lesão hepática, 

uma vez que tais mediadores aumentam o estresse oxidativo e a peroxidação lipídica do tecido, bem como 

o acesso de patógenos periodontopatogênicos (VASCONCELOS., et al 2016; SOOKOIAN; PIROLA, 
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2013). Estudos demostraram a atuação da Porphyromonas gingivalis, como microrganismos envolvidos na 

patogênse de doenças hepáticaas, e sua influência na progressão da esteatohepatite não alcoolica 

(FURUSHO., et al 2013; YONEDA., et al 2012). Contudo, até o momento não há estudos realizados com 

foco na progressão da esteatose causada pela periodontite experimental em ratos. O modelo utilizado foi 

capaz de estimular um processo inflamatório, notando inflamação gengival, edema e perda óssea alveolar. 

O grupo controle foi utilizado para comparação dos parâmetros avaliados, em relação os grupos que 

receberam indução. Antes da eutanásia, houve a análise dos parâmetros clínicos, como índice de 

sangramento gengival, profundidade de sondagem e mobilidade dentária. Os resultados obtidos 

demonstraram  não haver diferença estatística entre os grupos P40 e P20, P<0,05. A análise do índice de 

sangramento gengival é de grande importância na doença periodontal (ASPALLI et al,. 2014). A análise 

histológica demostrou presença de esteatose microvesicular tanto no grupo P20 quanto no grupo P40, 

evidenciando desarranjo da arquitetura normal do tecido, contudo o grupo P40 não apresentou presença 

excessiva de tecido fibroso. Na análise dos escores de avaliação histopatológica de necrose, inflamação, 

densidade de mastócitos e esteatose, não houve diferença significativa entre os grupos P20 e P40, P<0,05. 

A liberação de mediadores inflamatórios leva a destruição do periodonto, essa resposta inflamatória pode 

ser intensa, possibilitando a liberação de mediadores na corrente sanguínea, podendo levar 

desenvolvimento ou agravo de doenças sistêmicas (SOOKOIAN; PIROLA, 2013). Nesse estudo 

observamos que a periodontite causou danos ao tecido hepático, a partir desse achado, avaliamos a possível 

evolução desses danos. O objetivo do presente estudo foi avaliar se esteatose causada pela periodontite 

experimental em ratos evolui para uma fibrose hepática. Malonaldeido (MDA) produto final da 

peroxidação lipídica, que é um importante marcador de dano tecidual utilizado para avaliar os níveis de 

estresse oxidativo (GHALLAB; HAMDY; SHAKER, 2016). A dosagem da concentração desse marcador 

no tecido gengival foi elevada nos grupos com indução. A concentração de MDA no tecido hepático 

também apresentou aumento nos grupos P20 e P40, mas sem diferença estatisticamente significativa entre 

si. Esse achado indica que a permanência da ligadura por mais 20 dias não aumentou os danos hepáticos, 

em comparação com o grupo P40. Para análise do estresse oxidativo também foi realizada a dosagem da 

concentração de glutationa, um antioxidante endógeno, capaz de evitar danos celulares (DE CARVALHO 

FRANÇA., et al 2017). A dosagem desse marcador no tecido hepático demonstrou não haver diferença 

significante entre o grupo P20 e P40, P<0,05. Esses achados demonstraram uma limitação nos danos 

hepáticos causados pela periodontite. A análise dos níveis séricos das transaminases ALT e AST, ambas 

demonstraram não haver diferença significativa entre os grupos P20 e P40, P<0,05. Tais enzimas podem ser 

encontradas em níveis normais, mesmo na presença de doença hepática (FAZEL et al, 2016). A dosagem 

sérica de albumina o grupo P40 apresentou um aumento significativo de 34,3% quando comparado ao 

grupo P20. As análises realizadas demonstraram progressão limitada da esteatose causada pela 

periodontite, não observando evolução para fibrose hepática. 

 
Conclusão 
 

Os achados desse estudo demonstraram haver uma limitação na progressão da esteatose causada pela 

periodontite experimental em ratos, sem progressão para uma fibrose hepática na permanência da ligadura 

por quarenta dias. 

 
Apoio 
 

Projeto suportado pela UFPI (Edital PIBIC-CNPq 2015/2016 e PIBIC-CNPq 2016/2017) e CNPq 

(455104/2014-0). 
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RESUMO 

 

Justificativa: Profissionais de saúde são considerados grupo de risco para algumas doenças transmissíveis, 

dentre as quais destaca-se a hepatite B (HB). Objetivo: Investigar entre os auxiliares de saúde bucal 

(ASBs), que atuam no serviço público do município de Teresina (PI), a situação vacinal contra HB e a 

adesão ao teste de imunização (anti-HBS). Metodologia: Esta pesquisa foi do tipo quantitativa com 

delineamento transversal, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI, sob o parecer 

de número: 1.618.497. A coleta de dados foi realizada através de formulário auto-aplicável, contendo 

questões fechadas, respondidos pelos ASBs. Resultados: Foram 112 ASBs entrevistados, sendo 89,3% do 

sexo feminino com 46,4% dessa população com mais de 40 anos, 18,8% entre 20 a 30 anos e 34,8% entre 31 

a 40 anos. A maioria dos auxiliares (43,7%) já estava atuante há 10 anos ou mais na profissão. O 

conhecimento sobre a existência da vacina é 100%, 94,6% afirmaram ter passado pelo esquema vacinal da 

HB, mas somente 59,8% afirmaram ter recebido as 3 doses. A maioria conhece o teste anti-HBs (67%). 

Porém, somente 21,25% já fizeram o teste de imunização. Conclusão: Parcela considerável dos auxiliares 

de saúde bucal de Teresina-PI declarou não estar com seu esquema vacinal completo contra a Hepatite B. 

Muitos conhecem o teste anti-HBs, mas a taxa de adesão ao teste de imunização é baixa. É necessário, 

portanto, que esses profissionais sejam orientados e motivados para a adequada utilização desses meios de 

proteção contra a Hepatite B. 

 

Palavras-chave: Hepatite B. Auxiliares de Odontologia. Soroconversão, Imunidade. 

 
INTRODUÇÃO 

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um dos maiores problemas de saúde pública no 

mundo. Em torno de 240 milhões de pessoas estão cronicamente infectados pelo vírus da hepatite B e mais 

de 686 000 pessoas morrem todos os anos devido a complicações da hepatite B, incluindo cirrose e câncer 

de fígado. O VHB circula em altas concentrações no sangue e em títulos baixos nos outros fluidos 

corporais de pacientes infectados, como: saliva, lágrima, sêmen e secreção vaginal. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina contra hepatite B é 

considerada a medida mais eficaz para reduzir a incidência mundial da doença. A vacina contra hepatite B 

tornou-se comercialmente disponível em 1982, contudo, somente em 1991 a OMS recomendou que todos os 

países introduzissem uma política de vacinação universal contra HB até o ano de 1997, para prevenir e 

controlar a infecção pelo VHB em escala global. 

A vacina está disponível em unidades de saúde para toda população, com atenção aos casos de 

pessoas que apresentem um fator de risco para exposição à doença, como: profissionais de saúde. O 

esquema vacinal consta de três doses, no qual segunda dose deve ser aplicada 30 dias após a primeira e, a 

terceira, seis meses após a primeira. Quanto às taxas de soroconversão para anticorpos (anti-HBs) contra 

antígenos do VHB (HbsAg) é de quase 100% em crianças e quase 95% em adultos jovens e saudáveis após 

um ciclo completo de vacinação. 

Na literatura, são poucos os trabalhos que analisam os conhecimentos e as práticas de auxiliares 

mailto:jessicapmota5@gmail.com
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de saúde bucal acerca da prevenção da Hepatite B, bem como o percentual de vacinação desses 

profissionais e a adesão ao teste anti-HBs. Além disso, não há estudos que abordem tal relação entre ASBs 

que atuam na nossa região. A presente pesquisa teve como objetivo investigar a situação vacinal contra 

hepatite B e a adesão ao teste de imunização (anti- HBs) entre os auxiliares de saúde bucal (ASBs) que 

atuam no serviço público do município de Teresina (PI). 

 
METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa do tipo quantitativa com delineamento transversal. A população 

pesquisada foi composta por Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) que atuavam na Estratégia Saúde da 

Família e Ambulatórios ligados à Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina – PI. Para a realização 

do cálculo amostral, foi pesquisado através dos dados fornecidos pelo FMS o número de profissionais ativos 

em Teresina-PI (N = 239). Para o cálculo da amostra foi utilizado o software Epi-info 7.0, no módulo 

STATCALC, considerando o valor de p igual a 50%. Foi utilizado um fator de correção de 1,2 para 

aumentar a precisão, um intervalo de confiança de 95% e erro padrão de 5% (178). Como tratava-se de 

uma amostra finita, aplicou-se a correção de Cochran para populações finitas, sendo obtida então uma 

amostra mínima para o desenvolvimento do estudo de 102 ASBs. Contudo, para compensar eventuais 

perdas, o tamanho da amostra também foi aumentado em 10%. Assim, a amostra ideal e atingida foi de 112 

profissionais. 

O estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres humanos, 

dispostas na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Cada participante foi abordado na sua 

Unidade Básica de Saúde de atuação, o mesmo foi esclarecido sobre os objetivos do estudo e assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a utilização de seus dados para a pesquisa. 

A coleta de dados teve início após a autorização da Fundação Municipal de Saúde e a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI, sob o parecer de número: 

1.618.497. Esta foi realizada através de questionário autoaplicável, contendo questões fechadas, respondido 

pelos auxiliares de saúde bucal. Para análise descritiva, os dados foram tabulados no programa Microsoft 

Excel para Microsoft Word for Mac 2011, versão 14.6.0, a fim de identificar a real situação de proteção das 

ASBs contra Hepatite B. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

112 auxiliares de saúde bucal (ASBs) responderam o questionário, sendo 89,3% do sexo 

feminino, com 18,8% dessa população entre 20 a 30 anos, 34,8% entre 31 a 40 anos, e 46,4% com mais de 

40 anos. Uma menor parcela dos auxiliares (27%) está no serviço há 5 anos ou menos, 29,5% está atuante de 

6 a 10 anos, e a maioria (43,7%) já está atuante há 10 anos ou mais na profissão. 

O conhecimento sobre a vacina foi absoluto (100%) e a maioria dos ASB entrevistados 

declarou já ter passado pelo esquema vacinal da Hepatite B (94,6%), sendo que 93 (83%) destes afirmaram 

ter recebido todas as doses. Embora estes dados pareçam indicar que a situação encontrada está 

razoavelmente de acordo com a determinação de 100% de vacinação contra Hepatite B entre trabalhadores 

da saúde, preconizada pelo Ministério da Saúde (2008), pôde-se observar uma preocupante confusão quanto 

ao número de doses que compõe o esquema, pois quando questionados sobre quantas doses seriam as 

recebidas, esse número decai para 67 (59,8%) para aqueles que realmente receberam as três doses 

preconizadas, 11 (9,8%) para aqueles que receberam duas doses, 3 (2,7%) declaram terem recebido uma 

dose, e 30 (35,8%) não souberam ou não responderam. Resultado semelhante foi observado por Martins et 

al. (2015), em um estudo com trabalhadores da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Montes Claros, no qual 

a maioria (66,1%) dos entrevistados afirmou ter sido vacinada. Esse percentual, entretanto, decai (52,5%) 

quando se considera os que realmente completaram o esquema vacinal com as três doses 5. No trabalho 

desenvolvido por Garcia (2007), o número de ASBs vacinados se mostrou ainda menor: apenas 34,9% dos 

104 pesquisados. 

Quanto as doses que são preconizadas no esquema vacina contra HB 77,7% (87) afirmam 

serem as 3 doses, 8% (9) responderam ser duas doses, e 14,3% (16) declaram não saber a quantas são. A 

realização incompleta do esquema vacinal contra HB é um fator recorrente entre os trabalhadores de saúde, 
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possivelmente devido ao programa atípico de vacinação no qual a primeira e terceira dose devem ter um 

intervalo de 180 dias. Essa peculiaridade favorece o esquecimento ou induz o pensamento equivocado de 

que somente com uma ou duas doses da vacina a imunização satisfatória já é atingida (Ministério da Saúde, 

2002). Em relação a quanto tempo completaram o esquema vacinal, 3,6% teve-o completo a 6 meses ou 

menos, 30,4% a mais de 6 meses, 33% a mais de 5 anos, 14,3% a mais de 10 anos, e 18,7% não lembra a 

quanto tempo completou o esquema vacinal. 

Sobre o teste sorológico anti-HBs, a maioria (67%) declarou estar ciente sobre a existência do 

teste. Contudo, somente 21,25% (35) o realizaram e monitoraram sua imunização contra a hepatite B. 

Grande parcela (44,2%) declarou não ter motivos específicos para não realizar o teste, 35% relataram não 

conhecerem o teste, 16,9% declaram esquecimento, uma pequena parcela (2,6%) não achava o teste 

relevante e apenas 1 não respondeu ao questionamento. Como encontrado nas pesquisas, a maioria conhece 

ou ouviu falar do teste anti-HBs, porém somente um terço, aproximadamente, já se submeteu ao teste que 

confirma a imunização. Estes resultados corroboram com os dados sobre a adesão ao teste anti-HBs da 

investigação conduzida por Souza et al (2015), onde apenas 21,9% dos auxiliares monitoraram a resposta 

vacinal. Os dados também se alinham com a tendência demonstrada no estudo de Martins et al. (2015) com 

os trabalhadores da ESF de Montes Claros, no qual somente 30,4% verificaram imunização5. 

Dentre os ASBs que realizaram o teste, 57,1% (20) o fizeram mais de 6 meses após a última 

dose de vacinação, 8,6% (3) 6 meses ou menos, e 34,3% (12) declaram não lembrar quando o fizeram em 

relação e a última dose do esquema vacinal. As justificativas dadas para a não adesão ao teste revelam 
desconhecimento acerca da importância da verificação da imunidade através do teste sanguíneo, uma vez 

que alguns dos indivíduos vacinados são não respondedores, ou seja, não desenvolvem imunidade contra o 

vírus. O teste sorológico anti- HBs deve ser realizado, de preferência, de um a três meses após da última 

dose do programa de vacinação contra HB2. Os indivíduos, que por algum motivo, não exibirem uma 
titulação adequada de anti-HBs (maior que 10 UI/L) após o esquema vacinal completo primário devem 

refazer uma quarta dose (booster) em até́ 30 dias e reavaliar a formação de anticorpos com um novo exame. 
No presente estudo, dentre os ASBs que realizaram o teste anti-HBs, mais da metade o fizeram em um 

intervalo de tempo maior que 6 meses após a última dose de vacinação, o que possivelmente prejudica a 
avaliação adequada da resposta imunológica. 

A literatura aponta que o único meio de monitorar a eficácia da vacinação contra hepatite B é o 

teste sorológico que determina a dosagem de anti-HBs após a infecção VHB ou realização esquema 

vacinal13, portanto, a falta de conhecimento e de adesão a este exame, verificados nesse trabalho, é um 

dado que gera grande preocupação com relação à prevenção da Hepatite B pelos ASBs, que constituem um 
grupo de risco para doenças infecciosas. 

 

CONCLUSÃO 

Observa-se que parcela considerável dos auxiliares de saúde bucal não lembra ou não recebeu 

todas as doses que compõem o esquema vacinal contra a Hepatite B. Muitos conhecem o teste de 

imunização anti-HBs, mas a taxa de adesão ao mesmo é baixa. É necessário, portanto, que esses 

profissionais sejam orientados e motivados para a adequada utilização desses meios de proteção contra a 

Hepatite B. 
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RESUMO 

 

 
O desenvolvimento e a evolução da periodontite são dependentes da resposta imune do hospedeiro, 

indivíduos com a doença periodontal possuem susceptibilidade em desenvolver doenças sistêmicas. 

Considerando a associação entre as alterações renais e a doença periodontal, verificou-se a importância de 

investigar essa relação, objetivo deste estudo. Foram utilizados 22 ratos Wistar fêmeas, divididos 

aleatoriamente em dois grupos, controle com 11 animais e o grupo periodontite 11 animais. Após a 

imobilização dos mesmos realizados sob anestesia geral, foi inserido um fio de nylon 3-0 em torno da 

região cervical, primeiro molar mandibular de cada rato e depois firmemente atado. O modelo de indução 

por ligadura é suficiente para causar a presença de patógenos e infiltrados inflamatório com consequente 

perda de inserção e de osso alveolar. Avaliou-se parâmetros clínicos, índice de sangramento gengival (ISG) 

e índice de profundidade de sondagem (IPS) e foram sacrificados. Realizaram-se análises bioquímicas dos 

tecidos gengivais e renais: dosagem de mieloperoxidase, malonaldeido e de glutationa, análise 

morfométrica da perda óssea alveolar e histomorfométrica do tecido renal., nos rins do grupo periodontite 

apresentam diminuição significativa nos níveis de GSH e aumento dos níveis de MDA e distúrbios 

morfológicos marcados no córtex renal, Em conclusão, a periodontite induzida causou alterações 

histomorfométricas nos tecidos renais, bem como a ruptura da borda da escova nos túbulos renais, 

alterações associadas ao aumento do estresse oxidativo nos rins. No entanto, estas alterações não foram 

suficientes para causar diferenças nos marcadores da função renal. 

Palavras-Chave: Periodontite; Alterações Sistêmicas; Doenças renais. 

 

INTRODUÇÃO 
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A periodontite é uma doença crônico-inflamatória de caráter infeccioso, caracterizada pela perda óssea 

alveolar, processo complexo que acarreta destruição progressiva dos tecidos de suporte dental (SILVA et 

al., 2017). O fator inicial da periodontite é a presença de placa bacteriana, que se acumula na região do 

sulco gengival, com os quais os indivíduos afetados desenvolvem produção local intensa de citocinas pró-

inflamatórias como resposta contra esses microrganismos, além do desenvolvimento de bolsas periodontais 

(EKE et al., 2012). 

A periodontite pode causar sangramento, alterações na posição dos dentes, aumento da mobilidade dental, 

recessão gengival, alterações de cor e textura da gengival e inchaço (CASARIM et al., 2011). Estudos 

recentes têm mostrado a relação entre a periodontite e doenças renais (CRAIG et al., 2007), a doença renal 

crônica possui fatores de risco que podem interferir na saúde periodontal, entre eles a anemia que diminui a 

integridade periodontal e exacerba a resposta inflamatória da gengiva ao biofilme dental (SILVESTRE et 

al., 2016). As reações bacterianas no periodonto produzem mediadores inflamatórios. Além disso, as 

próprias bactérias periodontopatogênicas podem ter uma ação a distância, atingindo órgãos vitais através da 

corrente sanguínea, a presença de doença periodontal em pacientes submetidos a hemodiálise é elevada 

(GONÇALVES et al., 2007). Em virtude do exposto, e considerando a associação entre as alterações renais 

e a doença periodontal, este estudo objetiva avaliar os danos causados pela peridodontite induzida, por meio 

de ligadura sobre os rins de ratas fêmeas Wistar. 

 

 
 

Metodologia 

O Comitê de Ética e Pesquisa (CEEP) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) aprovou utilizadaos 22 

ratos Wistar, fêmeas, com peso aproximadamente (166,0 ± 15,6 g), estes foram mantidos em uma sala com 

ar-condicionado na temperatura média de 24 - 26 ° C, umidade relativa de 60% - 75% e ciclo de 12 horas 

escuro e 12 horas na luz. Os animais tinham livre acesso à água e os alimentos foram mantidos durante sete 

dias para aclimatação antes dos procedimentos e tratamentos. Após a imobilização dos mesmos, foi induzida 

a periodontite com um fio de nylon 3-0 em torno da região cervical, primeiro molar mandibular de cada 

rato. O sangue para dosagens bioquímicas foram coletados 20 dias após a indução da periodontite. Então o 

animal total e o peso dos rins foram mensurados e descritos em valores absolutos e relativos. 



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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 262 

Resultados e Discussão 

O presente estudo demonstra o desenvolvimento de alterações histológicas renais significativas e aumento 

do estresse oxidativo renal e peroxidação lipídica associada à periodontite. Observamos redução 

significativa nos níveis de GSH e aumento das concentrações de MDA nos rins do grupo da periodontite 

em comparação com o grupo controle, embora nossos dados não demonstraram alterações significativas 

nos marcadores da função renal. 

Nossos achados mostram mudanças estruturais nos corpúsculos renais, que foram acompanhadas por 

alterações na histomorfometria renal e aumento significativo em todos os parâmetros avaliados (variando 

de 18,3% a 64,9%), nomeadamente: circunferência da cápsula de Bowman, área renal do corpúsculo, 

espaço capsular de Bowman, Circunferência do glomérulo, diâmetros do glomérulo e volume glomerular 

(Pontes Andersen et al. 2008). Demonstraram uma tendência para o aumento do volume glomerular em 

ratos pré-diabéticos em um modelo Zucker de ratos gordurosos (ZFR), com tolerância à glicose alterada, 

hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensão moderada, observadas entre ratos com e sem periodontite. Os 

animais magros com periodontite apresentaram valores médios de volume glomerular (p> 0,05) superiores 

aos animais sem periodontite, semelhante aos nossos dados. No entanto, nossos dados apresentaram 

diferença significativa. Outro estudo também avaliou rins de animais com periodontite, mas não avaliou 

alterações histológicas (Grauballe et al., 2015). Esses fatos podem ser explicados por pequenos tamanhos de 

grupos, o que não permitiu a detecção de pequenas alterações. Outro motivo para explicar a falta de 

associação entre periodontite e alterações histológicas (como o volume glomerular) para ratos magros é a 

diferença na fisiologia renal entre ratos machos e fêmeas (Grauballe et al., 2015). Além disso, uma 

investigação com camundongos demonstrou dimorfismo sexual na periodontite e esses camundongos 

desenvolveram periodontite com maior taxa de progressão do que os ratos machos. (Duan et al., 2016). A 

análise histológica nos rins é utilizada para detectar alterações nos rins (Sadek et al., 2013). Nessa direção, 

nossos resultados demonstraram que o desenvolvimento e a progressão da periodontite causaram alterações 

histomorfométricas renais. Em relação à avaliação histológica, o grupo periodontite apresentou rins com 

alterações morfológicas marcadas no córtex renal, tais como: congestão peritubular e glomerular, 

esfoliação do revestimento das células epiteliais tubulares proximais. .Isto foi principalmente, em relação 

aos túbulos renais, quando visualizado com coloração de PAS, que revelou ruptura da borda da escova no 

grupo periodontite e perda completa ou parcial da borda da escova na maioria dos túbulos renais 

observados, enquanto no grupo de controle apresentava estruturas normais. Assim, a interação entre 

periodontite experimental e doença renal deve ser vista com 
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precaução em ratos. Outros estudos podem esclarecer outros mecanismos envolvidos nesta associação entre 

periodontite e doença renal. 

 
Figura 1 - O estresse oxidativo nos rins, visto pelos níveis de GSH, no grupo da periodontite apresentou diminuição significativa 

(controle, 467,0 ± 44,8 μ / g de tecido, periodontite, 256,2 ± 76,4 μ / g de tecido, p <0,05) quando comparado ao Grupo de 

controle (A). Os animais com periodontite experimental apresentaram 46,2% menor de conteúdo renal de GSH em comparação 

com o grupo controle 

 

Conclusão 

Fonte - Próprio autor, 2017 

Em conclusão, a periodontite induzida por ligadura causou alterações histomorfométricas nos tecidos 

renais, bem como a ruptura da borda da escova nos túbulos renais, alterações associadas ao aumento do 

estresse oxidativo nos rins. No entanto, estas alterações não foram suficientes para causar diferenças nos 

marcadores de função renal. 
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DEGRADAÇÃO SURPEFICIAL: MICRODUREZA DE TRÊS 
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DE PH 
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Campos VALE, Carlos da cunha Oliveira JÚNIOR 

 

Uma dieta rica em substâncias de baixo pH pode acarretar não apenas a erosão do 

esmalte (causada pela dissolução de cálcio e fósforo) e a predisposição à cárie, mas 

também comprometer o bom desempenho de restaurações estéticas, causando a 

degradação das mesmas e a consequente perda das propriedades físicas e 

mecânicas, limitando o seu emprego clínico a longo prazo. A pesquisa investigou o efeito 

dos materiais submetidos a ciclagem de ph na microdureza superficial de resinas 

compostas. Nesta pesquisa in vitro, foram utilizados os materiais restauradores: resina 

composta híbrida Z100, nanohíbrida FILTEK Z250, resina composta nanocomposta 

FIKTEK Z350. Foi utilizado um molde de 2mm X 5mm. Cada incremento de resina foi 

inserido e coberto por uma matriz de poliéster, juntamente com uma lâmina de vidro para 

melhor lisura superficial, seguida por fotoativação com LED por 40 segundos. As amostras 

foram armazenadas em estufa a 37ºC por 24h. O polimento foi feito com discos de 

polimento Pop On e de feltro. Foram confeccionadas 15 corpos de prova ao todo (n=5). Em 

seguida, realizou o teste de microdureza inicial dos corpos de prova. As amostras, então, 

foram submetidas a 8 dias de ciclagem de PH, com 4 horas armazenadas em solução 

desmineralizadora e 20 horas armazenada em solução remineralizadora. Em seguida foi 

feito o teste de microdureza na superfície das amostras para observar a dureza superficial 

final dos espécimes estudado e foi observado os seguintes resultados: os compósitos 

apresentaram dureza e rugosidade similares antes e após o desafio químico com 

diferentes padrões de comportamento. O Z350 foi mais suscetível à degradação química 

pois foram alteradas, simultaneamente, tanto a rugosidade quanto a dureza de superfície. 

Descritores: Resinas compostas, microdureza, degradação . 
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RESUMO 

Com o desafio atual de desenvolver novos biomateriais biodegradáveis para a incorporação de ativos, este 

trabalho tem por objetivo a confecção de biomembranas de galactomanana extraída das sementes da D. 

gardneriana reticuladas com EDC e incorporadas com clorexidina para aplicação como curativos 

antimicrobianos. Foram desenvolvidas 04 tipos de biomembranas: uma biomembrana polissacarídica não 

reticulada, chamada de biomembrana controle (BC), uma biomembrana reticulada (BR) e biomembranas por 

duas rotas de reticulação e incorporação de clorexidina (R1 e R2). Caracterizações por FTIR demostraram a 

presença de bandas características de grupos funcionais da clorexidina nos espectros das biomembranas R1 e 

R2. As biomembranas reticuladas (BR, R1 e R2) apresentaram insolubilidade por 24 horas quando imersas 

em água se comparadas a não reticulada (BC) que perdia sua integridade em meio aquoso. Além disso, foi 

realizada microscopia de força atômica para análise da morfologia das biomembranas e cálculo da rugosidade 

média que variou de 1,83 nm a 2,38 nm. Além disso, as biomembranas incorporadas com clorexidina (R1 e 

R2) apresentaram atividade antimicrobiana. Concluindo assim que as biomembranas desenvolvidas podem 

vir a receber uma possível aplicação como curativo antibacteriano e que a BR pode ser utilizada como 

plataforma para carreamento de outros fármacos ou moléculas bioativas com propriedades diversas 

Palavras-chave: galactomanana, clorexidina, reticulação, biomembranas, atividade 

antibacteriana. 

INTRODUÇÃO 

O significativo desenvolvimento de biomateriais a partir de polímeros naturais como proteínas, 

polissacarídeos, lipídios ou combinações destes tem despertado interesse na área de engenharia de tecidos. 

Dentro da odontologia estes tem representado um poderoso instrumento terapêutico nas atividades cirúrgicas, 

especialmente nas correções de defeitos ósseos, principalmente na Periodontia, Cirurgia e Implantodontia. 

Dentre esses materiais, o uso de membranas biológicas tem ênfase para tratamento nos casos de regeneração 

guiada de tecidos (COSTA et al., 2016). 

Somado a isso, a incorporação de fármacos nesses biomateriais podem desempenhar papel 

antimicrobiano na prevenção/tratamento de infecções, ou até mesmo como fatores de crescimento, 

auxiliando a regeneração de tecidos. Assim, estes “curativos” são potencialmente úteis para tratamento de 

infecções locais, obtendo-se uma concentração eficaz da droga localmente e evitando a administração de 

doses sistêmicas superiores ao que é necessário para aquela região (BOATENG; CATANZANO, 2015), 

como nos sítios infeccionados de bolsas periodontais, dentro da odontologia (BUSO, 2005); e nos 

tratamentos de infecções de feridas em pele na área biomédica (BOATENG; CATANZANO, 2015). 

Dentre esses polímeros, as galactomananas se destacam pela propriedade de formar membranas 

(CERQUEIRA et al., 2011). E dentre as galactomananas destaca-se a obtida a partir da semente de 

Dimorphandra gardneriana, conhecida popularmente com Fava Danta, planta típica da região Nordeste 

(CUNHA et al., 2009). 

Desta maneira, com o desafio atual de desenvolver novos biomateriais biodegradáveis para a 

incorporação de ativos, neste trabalho apresenta-se a confecção de biomembranas de galactomanana da D. 

mailto:elanopadua@hotmail.com
mailto:alyne_biomed@hotmail.com
mailto:Pablyana.rodrigues@gmail.com
mailto:durcileas@gmail.com
mailto:jrsaleite@gmail.com
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gardneriana incorporadas com clorexidina para aplicação como plataformas antimicrobianas. 

 

METODOLOGIA 

A goma (pó) de galactomanana utilizada foi extraída de sementes maduras da D. gardneriana 

conforme o método de Cunha et al., 2009. A técnica utilizada para confecção das biomembranas foi a de 

evaporação de solvente (“casting”). 

A priori, foi confeccionada uma biomembrana controle (BC) a partir de uma solução a 1% de 

galactomanana em água ultrapura sob agitação em temperatura ambiente. Em seguida, a solução de 

galactomanana foi vertida sobre placa de Petri e levada para secar em estufa sem fluxo de ar a 40°C. 

Uma biomembrana reticulada (BR) foi confeccionada a partir da imersão da BC em solução de 

solução de etanol/água contendo 5% de EDC por 24 horas, seguida de lavagem em água ultrapura e secagem 

em estufa a 40°C. 

Também foram desenvolvidas biomembranas reticuladas incorporadas com clorexidina. Para tanto, 

foram utilizadas 02 rotas distintas de confecção dessas biomembranas. Na primeira rota, uma solução de 

etanol/água contendo 5% de EDC e 1% de CHX é preparada, na qual a biomembrana controle foi imersa em 

temperatura ambiente. Em seguida, a biomembrana foi lavada em água ultrapura para remoção do EDC não 

reagente, e posteriormente colocada para secar em estufa a 40ºC. Ao final a biomembrana é chamada de R1. 

Na segunda rota, uma solução de etanol/água contendo 5% de EDC é preparada, na qual a biomembrana foi 

imersa a temperatura ambiente. Completado o tempo de reação, a mesma foi lavada com água ultrapura e 

seca em estufa a 40°C. Em seguida é imersa em solução 1% de CHX. Posteriormente, a solução foi 

removida da placa de Petri e a biomembrana lavada em água ultrapura e seca em estufa a 40°C. Assim, a 

biomembrana obtida é chamada de R2. 

As biomembranas foram caracterizadas estruturalmente por Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR), onde os grupos funcionais presentes nas biomembranas confeccionadas 

puderam ser detectados. A morfologia superficial e a rugosidade das biomembranas de galactomanana 

desenvolvidas (BC, BR, R1 e R2) foram analisadas por Microscópio de Força Atômica. A avaliação da 

atividade antibacteriana das biomembranas foi realizada por meio do teste de contato em Ágar Mueller 

Hinton (AMH). Para o teste, foram utilizadas estirpes Gram-positivas: Staphylococcus epidermidis ATCC 

12228, Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA - “Methicillin-

Resistant Staphylococcus aureus”) e Gram-negativa: Escherichia coli ATCC 25922. O experimento foi 

conduzido em triplicata, sob condições assépticas e de acordo com as normas da Clinical & Laboratory 

Standards Institute - CLSI (2012) com adaptações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A BC obtida apresentou-se homogênea, incolor e transparente, fina, flexível e que foi facilmente 

removida da placa de Petri onde foi confeccionada. Porém a Biomembrana controle é solúvel em água e 

perde sua integridade quando em meio aquoso. Filmes de goma guar e quitosana confeccionados para 

aplicações na indústria alimentícia também apresentaram características semelhantes (RAO et al., 2010). Por 

serem hidrofílicas, membranas à base de polissacarídeos sofrem absorção de água na sua superfície, 

ocorrendo interações das moléculas de água com grupos polares da biomembrana Tendo em vista que a 

proposição deste trabalho é a confecção de biomembranas incorporadas com clorexidina, e que assim 

possam ser lançadas como potenciais plataformas antimicrobianas, é desejável que as mesmas não se 

desintegrem rapidamente, levando ao extravasamento total do fármaco. A fim de melhorar esta propriedade, 

a biomembrana controle (BC) foi submetida ao processo de reticulação, onde é imersa em solução de EDC 

a 5% em etanol/água. O uso de álcool em solução de EDC objetiva evitar seu processo de hidrólise, 

propiciando melhor eficiência de reticulação (LEE; CHEN; TSAO, 2010). Por esse processo a quantidade de 

grupos hidroxila no polissacarídeo reduz, diminuindo a solubilidade (BANEGAS et al., 2013). Ao final, a 

biomembrana reticulada (BR) não sofre dissolução em menos de 24 

horas quando imersa em água, apresentando-se incolor, transparente e flexível. 

No processo de desenvolvimento de biomembranas reticuladas pela Rota 1 o biomaterial obtido 

apresenta insolubilidade por até 24 horas quando imersa em água, aparência pouco transparente, 
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esbranquiçada, textura rugosa, fina e flexível. Pela Rota 2, a biomembrana confeccionada mantém sua 

integridade quando imersa em água por até 24h, apresentando-se incolor, transparente, superfície irregular, 

fina e flexível. Nesses processos de confecção de biomembranas incorporadas com clorexidina sugere-se que 

o fármaco fique preso entre a malha da estrutura polissacarídica reticulada. Assim também propunha 

Ambrogi et al. (2016) para filmes de quitosana adsorvidas de clorexidina. 

A caracterização por FTIR revela a presença de bandas características de grupos funcionais da 

galactomanana e da clorexidina nas biomembranas R1 e R2. A diferença que demonstra a incorporação da 

clorexidina à estrutura das biomembranas polissacarídicas reticuladas em R1 e R2 pode ser confirmada pela 

presença de bandas entre 1560 a 1490 cm-1, atribuídas a vibrações de deformação de N-H e vibrações de 

estiramento de C=C de aromáticos. Além disso, verificam-se bandas em 1637 cm-1 (R1) e 1640 cm-1 (R2) 

referentes a vibrações de estiramento C=N (SAMLÍKOVÁ et al., 2017). 

Na caracterização por AFM foram explorados os parâmetros de rugosidade e topografia. As 

biomembranas apresentam topografia irregular com picos de altura variando entre 25 e 34 nm. A 

incorporação da CHX, bem como a rota de incorporação (R1 ou R2) também modifica a superfície das 

membranas, onde a rugosidade média (nm) obtida foi de 1,83±0,18 nm (BC), 1,99±0,3 nm (BR), 2,38±0,17 

nm (R1) e 2,25±0,23 nm (R2) (Tabela 3). A rugosidade em nano ou microescala é importante, quando 

destinada à engenharia de tecidos, pois podem desempenhar papel crucial no processo de cicatrização 

auxiliando na diferenciação e regeneração tecidual em feridas (PRAMANIK et al., 2015) e também podendo 

influenciar na interação da superfície de biomembranas com as bactérias e consequentemente na atividade 

antibacteriana (LUO et al., 2017). 

A atividade antibacteriana das biomembranas foi verificada pela presença ou ausência de zona de 

inibição de crescimento bacteriano sob as biomembranas testadas e/ou ao redor delas. Ao analisar as placas 

do teste verifica-se que a biomembrana reticulada (BR) não foi capaz de inibir o crescimento bacteriano das 

estirpes Enterococos faecalis (Gram-positiva) e Escherichia coli ATCC. 25922 (Gram-negativa). Enquanto 

as biomembranas R1 e R2 apresentaram zona de inibição do crescimento bacteriano contra linhagens 

supracitadas. 

A biomembrana controle também foi testada e não apresentou atividade antibacteriana. Este resultado 

corrobora os testes antibacterianos utilizando revestimentos confeccionados a partir de galactomanana de 

Adenanthera pavonina, onde foi constatado que não são detentores de atividade antibacteriana (SOARES, 

2009). 

 

CONCLUSÕES 

A partir do estudo realizado pode-se concluir que a incorporação de clorexidina por meio das duas 

rotas de confecção das biomembranas pode ser confirmada por caracterização de FTIR, sendo verificada a 

efetividade de sua reticulação, haja vista que adquiriram insolubilidade em meio aquoso por 24 horas. As 

biomembranas R1 e R2 apresentaram atividade antibacteriana, fato que também confirma a incorporação do 

fármaco na estrutura polissacarídica. 
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RESUMO 

Avaliações do potencial antioxidante de substâncias derivadas da espécie vegetal Ananas comosus levou a 

descoberta de uma enzima promissora conhecida atualmente como Bromelaína, eficaz como agente anti-

inflamatório. Diante da ausência de estudos utilizando a Bromelaína no tratamento da periodontite, este 

trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da Bromelaína sobre o fígado em ratas com periodontite 

crônica induzida por ligadura. Para isso foram utilizadas 24 ratas (wistar) divididas em três grupos: controle 

negativo (CN), Grupo com indução da periodontite (P) e grupo com indução da periodontite tratado com 15 

mg/Kg de Bromelaína (PB). Após o final de 20 dias de tratamento houve o sacrifício dos animais por 

overdose de anestésicos e coleta do fígado destinados a dosagem bioquímica (amostras foram congeladas) e 

análise histológica (amostras mantidas em formol a 10% tamponado neutro) Foram realizadas dosagens 

bioquímicas de malonaldeido (MDA), e glutationa (GSH). Diante de todos os parâmetros avaliados a 

Bromelaína se mostrou eficaz amenizando a esteatose micro vesicular no fígado, aumentando os números de 

GSH (Glutationa) e diminuindo os de MDA (Malonaldeído). 

 
Palavras-Chave: Efeitos sistêmicos; anti-inflamatório; fígado. 

 

 

Introdução 

 

 

Estudos vêm relatando o potencial de enzimas proteolíticas derivadas da Bromelaína para fins terapêuticos: 

Atualmente vem sendo utilizadas como medicamento para o tratamento oral de sistemas inflamatórios 

(MAURER, 2001). O “gatilho” inicial para desenvolvimento da inflamação é a presença de bactérias 

periodontopatogênicas acumuladas no sulco subgengival (NAIFF et al., 2012). A periodontite severa 

generalizada pode ser diagnosticada em cerca de 5% a 20% de qualquer população, enquanto a periodontite 

leve a moderada afeta a maioria dos indivíduos adultos (BURT, 2005). O fígado é o maior órgão do corpo 

humano, pesa cerca de 1.400 a 1.600g em um individuo adulto (OLIVEIRA, 2007). Este órgão desempenha 

diversas funções, como no metabolismo de algumas substâncias cujo seus metabolitos são transportados para 

partes diferentes do corpo (GUYTON & HALL, 2002). Sendo este o principal órgão envolvido na 

transformação e eliminação de compostos químicos de natureza endógena e exógena (OLIVEIRA, 2007). 

mailto:fko.andre@gmail.com
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Por este órgão desempenhar inúmeras funções a sua avaliação é de extrema importância para confirmação da 

segurança de um medicamento (CORDEIRO; CHUNG; SACRAMENTO, 2005). Estudos mostram que 

doenças periodontais por estarem relacionadas a um vasto número de infecções subclínicas e persistentes, 

podem estar relacionadas a um grande número de condições sistêmicas, por exemplo, a cirrose do fígado 

(GRONKJAER, 2015). Citocinas como: quimiocinas e fatores de crescimento estão associados a inflamação 

do fígado e em resposta alguns tipos de lesões o fator de necrose tumoral (TNF) é liberado por várias células 

inflamatórias como os linfócitos T, monócitos e macrófagos e inicia o nicho de células progenitoras 

hepáticas (KITADE; KAJI; YOSHIJI, 2016).. Diante disso, o presente trabalho objetivou avaliar os efeitos 

da Bromelaína no fígado de ratas com periodontite crônica. 

 
Metodologia 

 

 

Foram utilizadas 24 ratas fêmeas Wistar obtidas a partir do Biotério Central da Universidade Federal do 

Piauí. A pesquisa em questão respeitou todos os aspectos éticos e legais no uso de animais impostos pelo 

Comitê de Ética na Pesquisa (Aprovação N° 061/2014). 

Os animais foram divididos em três grupos: Periodontite (P), com 7 animais, Periodontite + Bromelaína 

(PB), com 12 animais que estão recebendo 15 mg/kg da Bromelaína e o grupo Controle Negativo (CN, que 

não receberam o tratamento com a Bromelaína e nem tiveram a periodontite induzida), contendo 5 animais. 

A administração da Bromelaína (Sigma® Aldrich) nos animais foi realizada por via intraperitoneal. 

Após a ambientação, os animais foram submetidos ao procedimento cirúrgico com anestesia prévia via 

intramuscular de solução de Ketamina e Xilazina seguindo a proporção do fabricante. Foi transfixada uma 

agulha de fio de sutura cardiovascular por entre o primeiro e segundo molar inferior direito, criando espaço 

para a passagem de um fio de nylon 3-0, Vasconcelos et al., (2013). 

Após o período de 20 dias consecutivos os animais foram sacrificados por overdose de anestésicos, onde os 

mesmos foram dissecados para a retirada do fígado. Foram realizados dosagens bioquímicas no fígado, 

sendo as dosagens glutationa (GSH) e malonaldeído (MDA). O homogenato de fígado, (0,25 ml de uma 

solução a 5% de tecido preparada de EDTA 0,02 

M) foi adicionado a 320 ul de água destilada e 80 ul de TCA a 50%. As amostras foram então centrifugadas 

a 3000 rpm durante 15 min a 4 ° C. O sobrenadante (400 ul) foi adicionado a 800 ul de tampão Tris 0,4 M a 

pH 8,9 e 20 ul de DTNB 0,01 M. A absorbância de cada amostra foi medida a 420 nm, e os resultados foram 

registrados como unidades de GSH/mg  de tecido. 

Para avaliar a peroxidação lipídica, a produção de MDA foi medida com uma reação do ácido tiobarbitúrico 

no tecido para fígado. O Homogenato dos tecidos (0,25 ml de tecido a 10% preparada em 0,15 M de KCl) 

foi adicionado a uma solução de ácido tiobarbitúrico (1,5 ml de 1% de H3PO4 e 500 ul de um 0.6% de 

solução aquosa de ácido tiobarbitúrico), e a mistura foi colocada em banho de água aquecida durante 45 min 

a 100 ° C. A seguir, 2 ml de n-butanol 

P.A. foi adicionado, e a mistura foi homogeneizada e em seguida centrifugada a 12.000 rpm durante 15 min 

a 4 ° C. A absorbância da camada de butanol será medida a 520 nm (A1) e 535 nm (A2) (Genesys 10s UV-

VIS, THERMA Scientific, Inglaterra) A concentração de malonaldeído foi calculada como (A2 - A1), 

expressos como mol de MDA por grama de tecido. 

Os resultados foram expressos na forma de média ± erro padrão (e.p.) para os parâmetros obtidos. Foi 

utilizado o software Graph Pad Prism 5® com o teste de ANOVA one-way seguido do teste Newman-Keuls, 

considerando o valor de p < 0,05 como estatisticamente significativo. 
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Resultados e discussão 

Diversos estudos tem reportado o potencial anti-inflamatório da Bromelaína (AGOSTINIS et al; 2015; 

ERRASTE et al; 2016). Baseado na literatura esse é o primeiro trabalho que aborda utilização deste 

composto em modelos de periodontite crônica com o intuído de avaliar seus efeitos sistêmicos em órgãos 

como fígado. 

O modelo de periodontite induzida por ligadura em ratas foi um modelo suficientemente capaz de 

desencadear uma proliferação bacteriana com conseguinte processo inflamatório levando a edema e 

inflamação. 

Ao observar a imagem 3 abaixo é possível observar um tecido saudável. quando observamos o a imagem 4 

observamos um tecido danificado por micro esteatose vesicular. na imagem 5 podemos perceber uma 

melhora da doença. 
 

Figura-1  Médias de desvio  padrão para  o  ensaio de   MDA de Figura-2 Média de desvio padrão das dosagens de GSH fígado 

 
 

  
Fonte: Próprio autor 

Legenda: * P<0,05 Periodontite X controle 

# p<0,05 Periodontite X (PB) 

 

Fonte: Próprio autor 

Legenda: * P<0,001 Periodontite X (PB) 

# p<0,05 Controle X (PB) 

 

 
 

Figura-3-4-5. fotografias dos cortes dos fígados de ratas dos grupos (CN), (P), (PB). A figura 1 mostra o grupo controle negativo, onde podemos observar os 

cordões de hepatócitos, e a veia centro lobular . A figura 3 podemos observar esteatose micro vesicular  nas células . Na figura 3 podemos observar que houve uma 

diminuição da micro esteatose. Coloração de hematoxilina e eosina (HE) aumento de 40X. 

 

 

 

Conclusões 

A Bromelaína, extraída do (Ananas comosus) utilizada no modelo de periodontite crônica induzida por 

ligadura em ratas, a fim de se avaliar os efeitos sistêmicos decorrentes da doença, no fígado, se mostrou 

eficaz na maioria dos parâmetros avaliados. Reduzindo níveis de (MDA) mieloperoxidase, e aumentando os 

níveis de (GSH) glutationa, no fígado.  

3 4 5 
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A Bromelaína foi capaz de causar uma melhora do processo de esteatose no grupo tratado com a 

Bromelaína. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO. Lesões de mancha branca são manifestações da cárie dentária e podem ser observadas 

adjacentes a bráquetes ortodônticos. Medidas preventivas são recomendadas para reduzir a 

desmineralização dos tecidos dentários, como o uso do dentifrício com alta concentração de fluoreto (F). 

Dessa forma, torna-se necessário avaliar seu efeito sobre a desmineralização do esmalte adjacente a 

bráquetes ortodônticos, para que sua eficácia seja devidamente comprovada. METODOLOGIA. Trinta e 

seis blocos de esmalte foram obtidos a partir de incisivos bovinos e seccionados, lixados e polidos. A 

dureza inicial foi determinada e bráquetes metálicos foram colocados com resina Orthocem® ou resina de 

baixa viscosidade. Foi preparado uma solução desmineralizante utilizada para simular lesões de cárie. 

Após o experimento, dureza em secção transversal foi medida e utilizada como indicador da 

desmineralização do esmalte. RESULTADOS E DISCUSSÃO. O uso do dentifrício de alta concentração 

de F paralisou e reverteu o processo de desmineralização dos tecidos dentários onde houve perda mineral. 

O presente estudo se mostra clinicamente relevante, já que grande parcela da população utiliza aparelhos 

ortodônticos, que são sítios para acúmulo de biofilme. A desmineralização ocorre mais intensamente nas 

camadas mais superficiais do esmalte dentário. Isso decorre de o agente descalcificante estar em maior 

contato com as moléculas externas do esmalte. Há diferença na dureza dos blocos colados com Orthocem 

quando comparados à resina de baixa viscosidade, tendo os primeiros menor desmineralização. 

CONCLUSÃO. O estudo pôde concluir que o dentifrício de alta concentração de F promoveu maior 

redução da desmineralização do esmalte adjacente aos bráquetes ortodônticos. 

 

Descritores: Desmineralização do dente; Braquetes Ortodonticos; Fluoretos. 

 

INTRODUÇÃO. Lesões de mancha branca são manifestações da cárie dentária no esmalte e podem ser 

comumente observadas adjacentes a bráquetes ortodônticos. Os aparelhos ortodônticos constituem fator de 

retenção de biofilme dentário e, associados à higiene deficiente do paciente, favorecem o surgimento dessas 

lesões. Além disso, a longa duração do tratamento tem favorecido o surgimento de maior número de lesões 

(Mei et al., 2017) O paciente ortodôntico é considerado de alto risco para o desenvolvimento de lesões de mancha 

branca. Medidas preventivas     são recomendadas para reduzir a desmineralização dos tecidos dentários, como controle 

dietético, profilaxia profissional regular e uso de verniz e dentifrício com alta concentração de fluoreto (F) (Derks    et al., 

2004; Zimmer, Rottwinkel, 2004). As soluções de bochecho fluoretado são também comumente prescritas pelos 

ortodontistas como protocolo para controle da desmineralização dentária em pacientes 

mailto:paulohfialho@gmail.com
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são baseadas em evidências, além de constituírem mudança na rotina do paciente por adicionarem mais uma etapa 

na higiene oral diária, o que pode dificultar sua utilização (Derks et al., 2007). O uso de dentifrício com alta 

concentração de F, na concentração de 5000 ppm F, no entanto, apresenta resultados eficazes sobre a 

desmineralização do esmalte dentário (Sonesson, Twetman, Bondemark, 2014; Noronha et al., 2016), e poderia ser 

adotado sem dificuldade pelo paciente ortodôntico como método de controle do biofilme, substituindo o dentifrício 

convencional (Derks et al., 2004). Além disso, proporciona maior liberação de F no biofilme (Al-Mulla et al., 2010) 

e saliva (Vale et al., 2015), que podem atuar como reservatórios de F na cavidade oral. Apesar dos promissores 

resultados sobre a desmineralização do esmalte obtidos com o uso do dentifrício com alta concentração de F, não 

há estudos suficientes na literatura que possam subsidiá-lo como protocolo definitivo para tratamento de lesões de 

mancha branca em pacientes em tratamento ortodôntico. Dessa forma, torna-se necessário avaliar seu efeito sobre a 

desmineralização do esmalte dentário adjacente a bráquetes ortodônticos, para que sua eficácia seja devidamente 

comprovada. 

 

METODOLOGIA. Blocos de esmalte com dimensões 7x7x2 mm foram obtidos a partir de incisivos 

bovinos previamente esterilizados em solução de formol 10% por 10 dias (Dominici et al., 2001) e 

seccionados no sentido mésio-distal por 2 discos separados por espaçador de 7 mm. Em seguida, os 

blocos foram lixados e polidos para uma melhor avaliação da superfície do esmalte (Hara et al., 2003). A 

dureza inicial foi determinada utilizando microdurômetro com ponta Knoop e 25g de peso por 5 segundos 

e trinta e seis blocos foram selecionados para o experimento. A superfície dos blocos foi isolada com fita 

adesiva com janela confeccionada com 3 mm de diâmetro e condicionada com ácido fosfórico (FGM, Joinville, Brasil) 

por 30 segundos, lavada com água e seca com jatos de ar. Bráquetes metálicos (Edgewise Slim – Slot 022 REF 

10.65.203, Morelli, Nickel Free, REF 10.15.208 – São Paulo, Brasil) foram colocados sobre a janela com resina 

composta   para colagem (Orthocem®, FGM, Joinville, Brasil) ou adesivo dentinário (Âmbar,  FGM,  Joinville,  Brasil) e 

resina de baixa viscosidade (DFL, Rio de Janeiro, Brasil)  e  fotoativados  conforme recomendação do fabricante. A  fita 

adesiva foi então removida, e a superfície dos blocos limpa com    gaze. Foi preparada solução desmineralizante feita 

com tampão de acetado 0,05 M (pH  5,0),  50%  saturado quanto à solubilidade do esmalte. Nesta solução, foi detectado 

1,28 ± 0,058 mmol/L de Ca,      0,74 ± 0,005 mmol/L  de fósforo inorgânico (Pi) e 0,023 ±  0,006 ug F/mL. A  partir 

destes resultados,  0,05 mol/L de tampão de acetato, pH 5,0, contendo 1,28 mmol/L de Ca, 0,74 mmol/L Pi e 0,03 µg de    

F/ml foi preparado a partir dos sais de Ca (NO3)2.4H2O, KH2PO4 e NaF, respectivamente. Esta solução desmineralizante 

foi utilizada para simular lesões de cárie nos blocos de esmalte submetidos à ciclagem    de pH. Foi também preparada 

solução de 1.5 mmol/L  Ca, 0.9 mmol/L  P, 150 mmol/L  KCl, 0.05 mg  F/mL in 0.1 mol/L Tris buffer, pH 7.0, a fim  de 

simular os componentes presentes na saliva humana.      Os blocos foram divididos aleatoriamente aos pares (um bloco 

com compósito específico para colagem    de bráquetes e outro com resina de baixa viscosidade) em  3  grupos, sendo: 

G1  –  dentifrício  5000  ppm F, G2 – dentifrício 1100 ppm F e GC – dentifrício 0 ppm F (controle negativo). O 

experimento foi realizado em placas de 24 poços onde foram pipetados os volumes de cada tratamento, sendo um poço    

por bloco, e uma placa por tratamento. Os blocos foram fixados em holders para facilitar a imersão nas soluções. Os 

blocos então foram imersos em suspensão de dentifrício (1 parte do dentifrício para três de água para simular a diluição 

ocorrida na cavidade oral) por 5 minutos. Depois, foram lavados com água destilada/deionizada por 1 minuto e imersos 

em  solução desmineralizante e deixados por 4 h em  estufa     a 37° C. Depois disso, foi feita nova lavagem com água 

destilada/deionizada por 1 minuto e imersão em suspensão de dentifrício por 5 minutos. Após os tratamentos, os blocos 

foram lavados e mantidos individualmente em saliva artificial em  estufa  overnight. As soluções foram  trocadas 

diariamente. Após  o oitavo ciclo, os blocos permaneceram em saliva artificial durante mais 24 h. Após o experimento, 

os blocos foram seccionados e a dureza em  secção longitudinal foi medida usando as distâncias de 10, 20,  40, 80, 120 e 

200 µm em relação à superfície do esmalte. A perda de dureza foi utilizada como indicador  da desmineralização do 

esmalte. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO. A tabela 01 mostra a média da dureza longitudinal no esmalte adjacente a 

bráquetes ortodônticos cimentados com Orthocem, onde pode-se perceber valor de dureza 
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maior nos blocos onde houve a utilização do dentifrício com alta concentração de fluoreto. Nota-se também que o 

efeito de redução da desmineralização é mais perceptível nas camadas mais superficiais. 

Tabela 01. Média (± DP) da dureza longitudinal no esmalte adjacente a bráquetes ortodônticos cimentados 

com cimento Orthocem de acordo com os dentifrícios (n=6). 
  

Profundidade   Cimento Orthocem   (µm) 

 0 ppm F 1100 ppm F 5000 ppm F 
  

10 274,17 (24,71) a 341,95 (15,74) b 409,71 (18,61) c 

20 311,40 (55,83) a 329,87 (56,57) a 413,14 (26,78) b 

40 351,25 (49,03) a 367,07 (40,01) a 409,97 (30,13) a 

80 359,81 (24,64) a 360,01 (67,45) a 395,90 (21,76) a 

120 349,53 (30,51) a 369,95 (25,86) a 384,70 (24,31) a 

200 341,24 (33,49) a 368,07 (29,85) a 372,12 (23,34) a 
  

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa entre os dentifrícios (p<0,05) 

 

A tabela 02 mostra a média da dureza em secção longitudinal no esmalte adjacente a bráquetes 

ortodônticos cimentados com resina Flow. Nota-se o mesmo padrão de redução da desmineralização da 

tabela 01, porém com números ligeiramente menores para a dureza medida. 

Tabela 02. Média (± DP) da dureza em secção longitudinal no esmalte adjacente a bráquetes ortodônticos 

cimentados com resina Flow de acordo com os dentifrícios (n=6). 
  

Profundidade     Resina Flow   (µm) 

 0 ppm F 1100 ppm F 5000 ppm F 
  

10 243,84 (51,11) a 324,22 (20,93) b 379,25 (8,84) c 

20 293,18 (37,69) a 340,64 (22,94) b 401,55 (27,47) c 

40 335,73 (37,05) a 352,33 (18,59) a 399,80 (18,05) b 

80 344,74 (40,61) a 352,84 (18,84) a 396,14 (17,26) b 

 120 359,63 (29,44) a 352,88 (18,22) a 398,18 (12,17) b 

200 355,62 (37,01) a 342,71 (25,80) a 401,63 (22,70) b 
  

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa entre os dentifrícios (p<0,05) 

 
O uso de dentifrícios fluoretados pode paralisar ou reverter o processo de desmineralização dos tecidos dentários 

onde houve perda mineral. É notória a influência do dentifrício com alta concentração de F na redução da 

desmineralização, que pode ser percebida com este trabalho. Estudos anteriores (Lynch et al.,  2001; Nordström et 

al., 2010; Pessan et al., 2015) comprovam e corroboram com o presente estudo, que mostra a eficácia do tratamento 

dos tecidos dentários com dentifrício de alta concentração de F, comparado ao dentifrício de concentração padrão e o 

não fluoretado. Sonesson, Twetman & Bondemark (2014) fizeram experimento avaliando a efetividade da 

escovação diária de dentes com dentifrício de alta concentração de F na formação de lesões de mancha branca em 

adolescentes durante tratamento com aparelho ortodôntico, chegando à conclusão que o uso de dentifrício com alta 

concentração de F resultou em menos lesões de mancha branca, sendo este o mais recomendado. O presente estudo 

se mostra relevante, já que grande parcela da população utiliza aparelhos ortodônticos para correção de 

maloclusões, podendo os aparelhos funcionarem como sítios para acúmulo de biofilme, que libera ácidos  que 

promovem desmineralização dos tecidos dentários (Sonesson, Twetman, Bondemark, 2014). Sobre a análise da 

desmineralização, pode-se observar nas tabelas 1 e 2 que a média da dureza longitudinal no esmalte adjacente aos 

bráquetes ortodônticos aumenta proporcionalmente em relação à concentração de F no dentifrício estudado. Este 

achado confirma o observado na literatura (Nordström et al., 2009; Ganss et al., 2004), que atesta o poder de redução 

da desmineralização do F, como também demonstra que sua concentração na aplicação nos tecidos é diretamente 

proporcional ao seu efeito de mais superficiais do esmalte dentário do que nas mais profundas. Rios et al. (2006) 

descreveram a relação entre o consumo de bebidas ácidas e diminuição da dureza do esmalte dentário, 

principalmente nas camadas mais superficiais, sem grandes perdas de esmalte em profundidade. Isso decorre do 

agente descalcificante estar em maior contato com as moléculas externas do esmalte, agindo assim de maneira mais 

efetiva nas camadas mais superficiais. Comparando os diferentes agentes para colagem dos bráquetes ortodônticos 
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ao esmalte dentário neste estudo, pode-se perceber diferença na dureza dos blocos colados com Orthocem quando 

comparados à resina de baixa viscosidade, tendo os primeiros uma menor desmineralização. Isso pode ser 

explicado pela presença de fluoretos na composição do agente Orthocem, ajudando na redução da desmineralização 

dos tecidos dentários. Apesar das limitações de experimentos in vitro, o presente estudo pôde determinar que altas 

concentrações de F (5000 ppm F) em soluções de dentifrício foram eficazes na redução da desmineralização do 

esmalte, tendo ainda maior eficácia se comparado às soluções de dentifrício com concentração padrão de F (1100 

ppm F) e sem F. 

 

CONCLUSÃO. O estudo pôde concluir que o dentifrício de alta concentração de F (5000 ppm 

F) promoveu maior redução da desmineralização do esmalte adjacente aos bráquetes ortodônticos, quando 

comparado ao dentifrício com concentração padrão de F (1100 ppm F) e ao não fluoretado, o que 

corrobora com o verificado na literatura. No entanto, outros estudos devem ser feitos para melhor 

compreensão do assunto e sua futura utilização na clínica odontológica. 
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Resumo 

A relação entre alterações sistêmicas e periodontite vem sendo reportada na literatura em que as pesquisas 

indicam relação entre a doença e o risco no desenvolvimento de diabetes, obesidade, danos hepáticos, entre 

outros. Com base nessas informações a análise de alterações que podem ocorrer no fígado torna-se 

necessário aprofundar o conhecimento acerca do envolvimento da doença periodontal e possíveis alterações 

sistêmicas no tecido hepático, objetivo deste estudo. Foram utilizadas 24 ratas (Wistar), divididas em três 

grupos: Periodontite, dentes ligados durante 20 dias, periodontite, dentes ligados durante 20 dias, após 201 

dias a ligadura foi removida para avaliar a possível reversão do dano hepático e após a remoção, aplicou-se 

um gel tópico com clorexedina 2% e o grupo Controle negativo. Os animais foram submetidos ao 

procedimento de indução da periodontite no primeiro molar inferior direito, com anestesia prévia via 

intramuscular. Foi realizado a avaliação de parâmetros clínicos, índice de sangramento gengival (ISG) e 

índice de profundidade de sondagem (IPS) e foram sacrificados. Foi realizado análises bioquímicas dos 

tecidos gengival e hepático: Ensaio de dosagem de mieloperoxidase, Malonaldeido e dosagem de glutationa, 

análise morfométrica da perda óssea alveolar, histomorfométrica do tecido hepático e análises estatísticas. 

Em conclusão, a periodontite induzida em ratas por ligadura revelou que o processo inflamatório localizado 

no periodonto é capaz de causar efeitos sistêmicos no tecido hepático (esteatose), associada ao aumento do 

estresse oxidativo e à peroxidação lipídica. Também foi possível observar-se que após a retirada da ligadura 

o processo de esteatose foi reversível. 
 

Palavras-Chave: Doença Periodontal. Doença hepática. Alterações sistêmicas. 

 
Introdução 

A periodontite é uma doença multifatorial causada pelo acúmulo de bactérias no sulco gengival com 

resposta inflamatória do organismo e progressiva agressão aos tecidos periodontais (ROCHA et al., 2012). A 

colonização mista de bactérias Gram-negativas e Gram- positivas no sulco subgengival acarreta resposta do 

organismo e desenvolvimento de bolsas periodontais (MIKIHITO, 2010; ISLMAIL et al., 2013). A doença 

periodontal apresenta etiologia multifatorial, com a combinação de variáveis externas e genéticas. Entre  as 

variáveis externas, destacam-se a placa bacteriana, má higiene bucal, hábito de fumar, ingestão de bebidas 

alcoólicas, dentre outros fatores (YARED, 2006). Os principais tipos de periodontites são: periodontite 

crônica que representa uma doença infecciosa resultante de inflamação dos tecidos de suporte dos dentes e 

perda progressiva de inserção conjuntiva. O início da periodontite crônica pode ocorrer em qualquer idade, 

todavia, essa é uma patologia mais frequentemente encontrada em adultos e a periodontite agressiva que é 

caracterizada por uma severa perda de inserção clínica associada à destruição óssea alveolar (ARMITAGE, 

2004; ARAÚJO-JÚNIOR et al., 2013). Apesar de que, as bactérias sejam o agente iniciador da periodontite, 

elas provocam a liberação de mediadores biológicos a partir de células do tecido (OZMERIC, 2004). 

Localmente, lipopolissacarídeos (LPS) oriundos de periodontopatógenos induzem um acúmulo de infiltrado 

mailto:VIOLA123.PS@gmail.com
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inflamatório com recrutamento de polimorfonucleares como neutrófilos (PMN) e macrófagos e liberação de 

fator de necrose tumoral (TNF), interleucinas (IL) 1 e 17, dentre outras, e prostaglandina E2 (PGE2) 

(CAVALLA et al., 2014). As citocinas liberadas além de modularem o curso da inflamação também atuam 

sobre a reabsorção óssea, sendo importantes mediadores inflamatórios na fisiopatologia da doença (ALI et 

al., 2011). Alguns estudos demonstraram que a periodontite não é apenas uma doença local, mas está 

também associada a doenças sistêmicas tais como diabetes, síndrome metabólica, acidente vascular cerebral, 

doenças respiratórias, além da relação com partos prematuros (ALMEIDA, 2006, CURY, 2003; GURAV, 

2014) e doenças hepáticas, onde a literatura aponta que as bactérias gram negativas e gram positivas 

presentes no sulco subgengival também podem ter um efeito negativo sobre o fígado (KUMAR et al., 2003). 

Em relação ao órgão hepático, o mesmo responsabilizar-se por inúmeras vias bioquímicas na produção, 

modificação e utilização de nutrientes e de outras substâncias metabolicamente importantes tais como 

carboidratos, proteínas, gorduras, hormônios e também de produtos químicos estranhos como o álcool e 

fármacos. O fígado participa também da regulação do volume sanguíneo e da formação de fatores da 

coagulação. Algumas alterações acometem o fígado causando inflamações ou lesões, afetando sua função. 

As doenças hepáticas são classificadas de acordo com a causa e o efeito sobre o fígado. As causas incluem 

defeitos genéticos, infecções, lesões, exposição a medicamentos ou substâncias tóxicas (SACRAMENTO, 

2005), desencadeando processos tais como esteatose que é o acúmulo de gordura no fígado, podendo ser 

macro ou microvesicular, na esteatose macrovesicular existem grandes gotículas de gordura que deslocam o 

núcleo de sua posição central e na microvesicular o hepatócito contém numerosas gotículas de gordura, mas 

seu núcleo permanece central (DAMASO et al., 2006). Com base nessas informações a análise de alterações 

que podem ocorrer nesse órgão torna-se necessário aprofundar o conhecimento acerca do envolvimento da 

doença periodontal e possíveis alterações sistêmicas no tecido hepático, objetivo deste estudo. 

 

Metodologia 

A pesquisa em questão respeitou todos os aspectos éticos e legais no uso de animais impostos pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Para execução do projeto foram utilizadas 24 ratas 

(106,0-154,0g, Wistar). Os animais foram divididos em três grupos: Periodontite (P), dentes ligados durante 

20 dias, periodontite (P20-20), dentes ligados durante 20 dias, com 20 dias a mais sem ligadura e após a 

remoção da ligadura, aplicou-se um gel tópico com clorexedina 2% (Biodinâmica®, Ibiporã, PR, Brasil) e o 

grupo Controle negativo (CN) que não receberam a indução da doença periodontal. Após a ambientação, os 

animais foram submetidos ao procedimento de indução da periodontite no primeiro molar inferior direito, 

com anestesia prévia via intramuscular de solução de Ketamina e Xilazina. Foi induzida a periodontite 

(VASCONCELOS et al., 2013). Passado o período de 20 e 40 dias foi realizado a avaliação de parâmetros 

clínicos, índice de sangramento gengival (ISG) e índice de profundidade de sondagem (IPS) e foram 

sacrificados por overdose de anestésicos. Foram realizadas análises bioquímicas dos tecidos gengival e 

hepático: Ensaio de dosagem de mieloperoxidase (MPO), Malonaldeido (MDA) e dosagem de glutationa 

(GSH), análise morfométrica da perda óssea alveolar, histomorfométrica do tecido hepático e análises 

estatísticas. 
 

Resultados e Discussão 

A relação entre alterações sistêmicas e periodontite vem sendo reportada na literatura em que as pesquisas 

indicam relação entre a doença e o risco no desenvolvimento de diabetes (PRESHAW et al., 2012), 

obesidade (ANA et al., 2016), danos hepáticos (IRIE et al., 2014) entre outros (WINNING; LINDEN, 2015). 

Nesta pesquisa foi utilizado o modelo de periodontite induzida com ligaduras em ratas, visto que os mesmos 

possuem a anatomia da junção dentogengival e da região de molares muito semelhantes àquela descrita no 

homem (POLAK et al., 2009). Clinicamente foi avaliado o (ISG) e o (IPS), onde os resultados obtidos 

através das análises estatísticas demonstrou haver diferença. Ou seja, o grupo P20-20 apresentou um menor 

ISG e um IPS diminuído em 47% quando comparado com o grupo P. A análise de infiltrado inflamatório foi 

realizado através da dosagem de MPO, onde o grupo P- 20-20 apresentou uma diminuição de 4,4% quando 

comparado com o grupo P. Tais parâmetros foram reduzidos tendo em vista que no grupo P20-20 foi 
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realizada a retirada do estímulo (ligadura) e receberam gel de clorexedina a 2% para reduzir a carga 

bacteriana no periodonto. Quanto à perda óssea não houve diferença significativa entre os grupos P e P20- 

20. A avaliação dos efeitos da periodontite induzida sobre o tecido hepático indicou que a periodontite 

desencadeia o efeito sistêmico no tecido hepático causando esteatose. A função e morfologia do tecido 

hepático podem ser afetadas por diversos agentes etiológicos e citocinas pró-inflamatórias, o que resulta no 

comprometimento das células parenquimatosas e com a persistência de injúria pode levar a disfunção 

hepática (MENDES, 2006). O grupo CN apresentou estrutura celular hepática normal em comparação com o 

grupo P que apresentou alterações na morfologia. Esse processo de desenvolvimento de esteatose está 

associado ao aumento do estresse oxidativo e à peroxidação lipídica no fígado. Tal efeito pode ter ocorrido 

visto que, (LPS) presentes no sulco subgengival podem para entrar na corrente sanguínea e desencadear em 

órgãos sistêmicos como o fígado, que desempenha um importante papel fisiológico na desintoxicação do 

LPS, um aumento de concentração sérica de LPS está relacionada à liberação de Citocinas inflamatórias, tais 

como fator de necrose tumoral Alfa (TNF-α), ou espécies reativas de oxigênio, e tal condição incitaria um 

procedimento patológico vigoroso como resposta no tecido hepático (TSUJI et al., 2005). A dosagem de 

GSH do fígado demonstrou um aumento nos níveis de glutationa de 11% no grupo P20-20 quando 

comparado com o grupo P. GSH é um antioxidante endógeno natural capaz de prevenir o dano oxidativo em 

células que impedem proteínas que reagem com espécies reativas de oxigênio sendo um importante 

biomarcador de estresse oxidativo. A diferença significante entre os grupos mostrou a reversão da esteatose. 

Os valores de MDA apresentaram uma diminuição na peroxidação lipídica no grupo P20-20, cerca de 23%. 

E os valores de ALT e AST não apresentaram diferença significativa. Tais parâmetros confirmam a reversão 

da esteatose no grupo P20-20 após a retirada da ligadura. As análises histomorfométricas revelaram outra 

alteração do fígado que foi revertida após a remoção da ligadura. Ocorreu a diminuição do congestionamento 

sanguíneo no grupo P20-20, observada no grupo da periodontite. Estudos apontam que, peritríquios 

participam no processo de reparação de tecidos sanguíneos e as mesmas apresentaram-se diminuídas no 

fígado de animais com periodontite (KHAN et al. 2016). A análise dos mastócitos revelou não serem células 

importantes na reversibilidade do quadro de esteatose. As alterações histológicas hepáticas não foram graves 

no grupo periodontite, o que pode contribuir com o processo reversível da esteatose. No entanto, a 

periodontite prolongada pode aumentar o risco de doença hepática progressiva. 

 

Conclusão 

A avaliação dos efeitos da periodontite induzida em ratas por ligadura revelou que o processo inflamatório 

localizado no periodonto é capaz de causar efeitos sistêmicos no tecido hepático (esteatose), associada ao 

aumento do estresse oxidativo e à peroxidação lipídica. Também foi possível obsevar-se que após a retirada 

da ligadura o processo de esteatose foi reversível. 
 

Apoio 
 

Projeto suportado pela UFPI (Edital PIBIC-CNPq 2015/2016 e PIBIC-CNPq 2016/2017) e CNPq 

(455104/2014-0). 
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Resumo: O Papilomavírus Humano (HPV) infecta pele e mucosas e é o agente etiológico viral do trato 

genital mundialmente mais comum. O vírus se relaciona a diversos distúrbios malignos e benignos. Mais de 

190 tipos de HPV foram identificados e classificados em categorias de alto e baixo risco, de acordo com seu 

potencial cancerígeno. A vacina é a forma mais conhecida para prevenção das doenças relacionadas a 

infecção persistente por HPV, incluindo câncer do colo do útero, de pênis, orofaringe e ânus. O pouco 

conhecimento acerca do vírus é observado mesmo entre estudantes de ensino superior. O objetivo do presente 

trabalho foi verificar, através de pesquisa científica, os conhecimentos de estudantes de odontologia da UFPI 

com relação à transmissão e prevenção do vírus. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFPI sob o nº 1.755.883. Todos os acadêmicos que participaram do estudo assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam a um formulário online aplicado por meio de 

aparelhos eletrônicos. Foram pesquisados 154 alunos. 90,88% dos avaliados tinham idades entre 19 e 42 

anos. 96,7% reconhecem sexo desprotegido como forma de transmissão do vírus, porém outras formas foram 

pouco citadas. Apenas 19,48% reconhecem a associação possível entre HPV e câncer de orofaringe. O 

conhecimento sobre as vacinas é mínimo entre a maioria dos estudantes. Dada a idade de risco para 

infecções sexualmente transmissíveis da maioria dos pesquisados, conclui-se que são necessárias mais 

políticas públicas de esclarecimento e prevenção junto a essa população. 

 

Palavras-Chave: Papiloma vírus humano (HPV). Prevenção. Câncer oral. Estudantes. 

 

Introdução: O Carcinoma de Células Escamosa Oral (CCEO) corresponde a 90% das neoplasias malignas 

orais e tem etiologia multifatorial, sendo importantes: alguns hábitos como o tabagismo, a predisposição 

genética e infecções virais. Dentre as últimas, estudos tem ressaltado a importância da infecção pelo 

Papilomavírus humano (HPV) em carninomas de cabeça e pescoço. A presença desse patógeno no CCEO é 

mostrada por vários pesquisadores. O HPV é um vírus DNA, responsável por cânceres do trato anogenital e da 

orofaringe, causando um número estimado de 5,2% da carga global do câncer. Alguns tipos são 

consideraddos cancerígenos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59), sendo denominados “de alto risco”. 

O HPV16 é responsável por pelo menos 90% dos carcinomas de células escamosas por HPV, enquanto 

HPV16 e 18 combinados causam mais de 70% dos casos de câncer cervical. A proporção de carcinomas de 

células escamosas causados por HPV cresceu de 16% no início de 1980 para cerca de 80% na última década. 

A taxa de incidência de CCEO em pessoas HPV- positivos deverá ultrapassar a de carcinoma cervical em 

2020. Aproximadamente 80% dos carcinomas de células escamosas da orofaringe são encontrados em 

HPV-positivos. A vacinação tem demonstrado melhor relação custo-benefício na prevenção de doenças 

relcionadas ao HPV em todo o mundo, para ambos os sexos. O uso do preservativo deve ser sempre 

incentivado, mas não fornece proteção total contra a infecção. O conhecimento deficiente de maior parte da 

população acerca do vírus, sua transmissibilidade e meios de prevenção são barreiras para a implementação 

dos programas governamentais que visam a imunização. O pouco conhecimento quanto ao assunto é 

observado mesmo entre estudantes de ensino superior. Estudos realizados nos EUA, Grécia e até no Brasil 

mostraram a desinformação de universitários quanto ao Papilomavírus. O aumento da atividade sexual e do 

mailto:claudiellymota@hotmail.com


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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 283 

número de parceiros, o não uso de preservativos durante o sexo, bem como o deconhecimento sobre a 

disponibilidade da vacina tem feito dos universitários um grupo de risco quanto à propagação do vírus. O 

presente estudo buscou avaliar percepções e conhecimentos dos estudantes de Odontologia da Universidade 

Federal do Piauí quanto à transmicssão e prevenção ao vírus HPV. 

Metodologia: O presente estudo foi realizado seguindo as normas que regulamentam a pesquisa em seres 

humanos (resolução nº 466/2012 CNJ) e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPI sob 

o nº 1.755.883. A população da pesquisa foi composta pelos acadêmicos de odontologia da UFPI que já 

haviam iniciado a prática clínica, sendo a amostra censitária. A participação se deu de maneira voluntária, 

mediante assinatura do um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os dados foram coletados 

por meio de formulário online, contendo 42 questões fechadas. Foram aplicados 154 formulários online, por 

meio de aparelhos eletrônicos (celular, tablete e computador), a fim de tornar mais rápida e eficiente a coleta 

de dados. As informações coletadas foram instantaneamente enviadas a um banco de dados a fim de garantir 

o sigilo das informações disponibilizadas pelos graduandos. Os dados foram avaliados por meio de 

estatísticas descritivas simples. 

Resultados e Discussão: Os estudantes avaliados tinham idades entre 19 e 42 anos, com a maioria (90,88%) 

se concentrando na faixa etária entre 20 e 25 anos. Houve predomínio sexo feminino, correspondente a 

64,28%. Do total da amostra, 69,48% se declararam solteiros, 25,32% informaram estar namorando e apenas 

5,2% relataram estar em união estável ou casados. Quando solicitados a atribuir uma nota relativa ao 

conhecimento que possuem acerca do HPV, 33,77% dos indivíduos se autoavaliaram com nota entre 1 e 5 

pontos, 44,16% com nota entre 6 e 7 pontos, e 20,78% com nota entre 8 e 10 pontos. As notas refletem 

conhecimento insuficiente por parte dos universitários. Quando questionados acerca das formas de propagação 

do vírus HPV, 96,7% assinalaram corretamente sexo desprotegido, entretanto apenas 30,52% reconheceram 

a transmissão vertical (30,52%) e houve confundimento com diversas outras formas de transmissão. Os 

acadêmicos reconheceram a relação do vírus com o câncer do colo do útero, entretanto esse foi o único sítio 

assinalado por 24,67% e apenas 19,48% dos alunos escolheram alternativas que continham o câncer de 

orofaringe. Constatou-se pouca informação de universitários sobre cânceres não cervicais associados ao 

HPV. Inquiridos quanto ao conhecimento que possuem acerca da existência da vacinação contra o 

Papilomavírus, 95,45% dos entrevistados afirmaram já ter ouvido falar da vacina. Quando solicitados a 

atribuir nota para esse conhecimento 2 estudantes (1,30%) atribuíram nota 0, 42,86% nota entre 1 e 5, 

33,77% nota entre 6 e 7 e 22,08% nota entre 8 e 10. Observou-se, realmente, grande desconhecimento 

quanto ao número de vacinas existentes no mercado, bem como sobre as doses a serem administradas. Com 

relação ao uso do preservativo, embora seu uso seja de extrema importância para prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis, esta proteção não é completa. Na presente pesquisa, entretanto, 40,91% dos 

estudantes demonstraram acreditar que o preservativo oferece total proteção à infecção por HPV. Observou-

se conhecimento insuficiente dos estudantes universitários acerca do vírus HPV, sua transmissibilidade, 

prevenção e influência no aparecimento de distúrbios malignos em ambos os sexos. Como formadores de 

opinião e futuros profissionais, estudantes de Odontologia devem estar cientes de todos os riscos associados a 

uma infecção por HPV, incluindo neoplasias orais. 

Conclusão: Os estudantes avaliados exibiram conhecimento fragmentado e incompleto acerca do HPV, o 

que indica a necessidade de maior ênfase na abordagem desse conteúdo no curso de graduação. A maioria dos 

indivíduos pesquisados se encontra em idade de risco para infeccões sexualmente transmissíveis, o que leva à 

conclusão de que são necessárias mais políticas públicas de esclarecimento e prevenção junto a essa 

população. 
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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia, a tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) trouxe para a 

odontologia novas possibilidades e informações sobre o diagnóstico por imagem, levando para o cotidiano 

do cirurgião-dentista a realidade das imagens tomográficas e suas inúmeras aplicações, principalmente no 

que diz respeito a sua utilização durante a realização do tratamento endodôntico. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve como objetivo identificar a porcentagem de endodontistas de Teresina-Pi que utiliza a 

tomografia computadorizada de feixe cônico para diagnostico, bem como informar quais motivos que levam 

os endodontistas a solicitarem ou não o exame do TCFC para os seus pacientes. Foi realizado um estudo de 

caráter descritivo, através de um levantamento de dados com abordagem quantitativa, na qual as informações 

para a pesquisa foram coletadas por meio de um questionário contendo perguntas fechadas, onde foram 

analisadas as condutas dos endodontistas entrevistados, no que se refere ao conhecimento desse tipo de 

exame radiográfico na odontologia, se conhecem os benefícios da TCFC em relação aos métodos 

convencionais de diagnóstico, os motivos pelos quais os mesmos solicitam ou não esse exame para 

diagnostico, e quais são as dificuldades que os entrevistados tem em relação a esse exame. A coleta de dados 

foi realizada a partir de um questionário entregue a 25 endodontistas, escolhidos aleatoriamente, todos 

regulamentados no Conselho Regional de odontologia de Teresina (CRO-PI), através do cálculo da 

população finita, com erro relativo de 5%. Os principais resultados evidenciariam que umas grandes parcelas 

de endodontistas 92,31% ainda não solicitam a TCFC devido ao custo elevado e a 7,69% dificuldade de 

interpretação do exame e que embora todos os profissionais endodontistas relatem conhecer os benefícios da 

TCFC, uma pequena parcela 8% não o considera importante durante as etapas de diagnóstico e planejamento 

do plano de tratamento. Após a análise estatística dos dados, foi possível concluir que os endodontistas 

afirmaram solicitar a TCFC para auxiliar o diagnóstico, sendo os principais motivos apontados foi devido ao 

exame proporcionar um diagnóstico mais preciso de alterações patológicas e melhor visualização das 

estruturas anatômicas. Entretanto, 52% dos endodontistas entrevistados declararam que não solicitam esse 

tipo de exame para diagnóstico, devido ao seu custo elevado e pelo fato de não saber interpretar o exame. 

Palavras chave: Tomografia computadorizada, Endodontia, Diagnóstico. 

mailto:Isabel_rbarbosa@hotmail.com


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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 286 
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PRÉ MOLARES 
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O estudo da anatomia do sistema de canais radiculares de pré-molares e o uso da diafanização é 

de fundamental importância para o trabalho do cirurgião dentista. A falta de conhecimento da 

anatomia interna tem influência no sucesso do tratamento endodôntico, essa realidade se agrava 

ainda mais devido à complexidade das estruturas anatômicas destes dentes. Nesse contexto o 

objetivo foi verificar a configuração do sistema de canais radiculares (SCR) de pré-molares, por 

meio da técnica de diafanização. Foi realizado o estudo in vitro da anatomia interna de 22 pré-

molares utilizando o método de diafanização. Após análise dos resultados segundo a 

classificação de VERTUCCI, a maior incidência 50% de SCR foi o Tipo IV; seguido do Tipo I e VI, 

com 13,63% cada Tipo; o Tipo III, foi encontrado em 9,09% da amostra; também foi observado 

em 9,09% do Tipo II; enquanto que o Tipo VII, foi observado em apenas 4,54% da amostra. Não 

foi observado nenhum SCR do Tipo V e VIII. Os resultados gerados pela pesquisa poderão 

auxiliar um planejamento seguro durante intervenções endodônticas e identificar lacunas 

existentes, contribuindo, com dados relevantes, vindo complementar estudo sobre a temática, e 

assim viabilizar trabalhos de pesquisa na área. 

Descritores: anatomia;dente pré-molar;variação anatômica 
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Resumo: 

Estudantes de Odontologia, bem como demais estudantes da área de saúde, exibem um risco maior de se 

infectar pelo HIV, pois estão expostos a uma via de transmissão a mais: a exposição acidental durante práticas 

clínicas. A falta de experiência e de habilidade para realizar determinados procedimentos agravam os riscos 

de contaminação por material biológico. Com isso, objetiva-se investigar exposição com material biológico 

potencialmente contaminado de acadêmicos de odontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI) com 

relação à transmissão do HIV. A população do estudo foi composta por 148 estudantes do curso de 

Odontologia do Campus Universitário Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

que já haviam ingressado nas atividades práticas, após assinatura do TCLE, e os dados foram coletados 

através da aplicação de formulário com perguntas fechadas e algumas semiabertas. Os resultados 

demonstram que 28,4% sofreu acidente com perfuro-cortante e o tipo de exposição associada foi 

principalmente percutânea (40%) e pele íntegra (52,5%). O tipo de material orgânico envolvido foi, na 

grande maioria dos acidentes ocupacionais, sangue (40,5 %) e secreção orotraqueal (33,3%). Os principais 

agentes de exposição foram agulhas e outros instrumentos e a parte do corpo mais acometida diretamente 

com o acidente foram os dedos (66,7%) e outra parte da mão (23,1%). Isso demonstra a necessidade de 

políticas de prevenção e controle de exposições a riscos ocupacionais. 

Palavras-chave: Exposição ocupacional. HIV. Odontologia. 

Introdução: O ambiente de trabalho dos profissionais de odontologia é um lugar perigoso para contaminação 

por patógenos transmitidos pelo sangue. Esse ofício torna-se mais notório no estudo das infecções, pois está 

relacionada às exposições ocupacionais, que são, segundo Sterwardson et. al. (2002) definidas como 

qualquer contato de pele, olho, mucosa ou contato parenteral não intacto (punção de agulha, corte, abrasão, 

punção de instrumento) com sangue ou qualquer outro material potencialmente infeccioso (tal como saliva) 

que se suceda durante o desempenho de diagnóstico e tratamento de pacientes, ou ao manusear impressões e 

dispositivos protéticos sujos por via oral. Estudantes de odontologia podem ser mais vulneráveis a 

exposições ocupacionais devido à sua falta de experiência e menor destreza manual, principalmente nos 

períodos iniciantes à prática clínica. (STEWARDSON et. al., 2002; PORDEUS, 2008; MYERS et. al., 

2012). É 

notório que, concomitante a isso, em todo o mundo, o controle do HIV ainda se constitui um grave problema 

de saúde pública e configura entre os objetivos de desenvolvimento do milênio (OMS, 2015). Percebendo-se 

a quantidade expressiva de casos que afligem a população piauiense, a alta frequência de exposição a 

acidentes potencialmente contaminantes entre estudantes de odontologia, bem como o eminente risco 

médio de transmissão do HIV após uma exposição percutânea a sangue infectado pelo vírus, objetiva-se 

investigar a exposição a material biológico potencialmente contaminado de acadêmicos de Odontologia da 

UFPI, relacionando à transmissão do HIV. Metodologia: Consiste em um estudo transversal do tipo 

inquérito epidemiológico para investigação da exposição com material biológico potencialmente 

contaminado de acadêmicos de odontologia da UFPI com relação à transmissão do HIV e fatores de risco 

relacionados, realizada no Campus Universitário Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do 
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Piauí (UFPI). Seu delineamento baseia-se na aplicação de um formulário com questões fechadas e algumas 

semiabertas. A população do estudo foi composta pelos estudantes do curso de Odontologia do Campus 

Universitário Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do Piauí (UFPI) que já haviam ingressado 

nas atividades práticas no período da coleta dos dados e que consentiram a participação após a leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Foram excluídos do estudo os estudantes 

que haviam efetuado trancamento de curso no período da coleta de dados. Os dados coletados foram 

digitados com a utilização do Software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 20.0, em bancos 

editados para que os erros de digitação fossem checados e corrigidos. Foram realizadas análises descritivas, 

por meio de estatísticas simples. 

Resultados e Discussão: A amostra foi constituída de 148 alunos, de um universo de 161, que se 

enquadravam nos critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa. 13 acadêmicos não se dispuseram 

a participar do estudo em virtude de questões de cunho pessoal. Identificando-se a amostra, percebeu-se que a 

idade média dos alunos foi de 22,4 anos, sendo que a grande maioria, apresentava até 30 anos de idade. 

Quanto ao gênero, estudantes de Odontologia do sexo feminino ultrapassam em 32,4 % a quantidade de 

alunos do gênero masculino. Além disso, quantidade significativa da amostra encontra- se em estado civil 

solteiro, estando apenas 6,1% em união estável ou casado. Por conseguinte, diante da falta de experiência e 

de habilidade em realizar alguns procedimentos, estudantes de Odontologia são grupo de risco para 

exposição acidental a material biológico contaminado. Com isso, entre os entrevistados, apenas um 

indivíduo afirmou que não fez uso de Equipamento de Proteção IndividuaI (EPI) durante a prática clínica no 

estágio, o que representa um valor de 0,7% da amostra. Dos 99,3% que utilizaram EPI, a maioria (99,3%) 

incluiu jaleco, luvas de procedimento e touca, como equipamento de proteção utilizado na prática, porém 

apenas 19,6% afirma ter utilizado máscara. Isso demonstrou um viés na pesquisa, já que o item estaria 

incluso na opção “outros”, justificando a ínfima quantidade de alunos que afirmaram, no questionário, 

utilizar esse EPI, já que é sabido que este equipamento é essencial na proteção das vias aéreas superiores, 

portanto, evita infecção por aerossóis. Semelhantemente, Pordeus et. al., 2008, ao determinar a prevalência 

de acidentes entre 286 estudantes e estimar possíveis fatores de risco associados à exposição, relatou que o 

uso incompleto de EPI e disciplinas nas quais são realizados procedimentos cirúrgicos, mais 

especificamente, foram independentemente associadas com exposição ao sangue. Em um estudo de Rosa e 

colaboradores, em 2001, que objetivada verificar, através de 118 questionários, a utilização do EPI no 

controle de infecções no atendimento Odontológico em clínicas privadas de João Pessoa, apenas 21,2 % dos 

profissionais utilizavam EPI completo, apesar de que pacientes com AIDS foram atendidos por 22,4% dos 

profissionais. Esses valores atestam os riscos inerentes ao uso indevido ou não uso de EPI, demonstrando que 

neste estudo, o uso de máscara, ao ser negligenciado pelos estudantes de Odontologia, fere a princípios de 

biossegurança, que auxiliam no controle dos riscos de infecções na prática Odontológica. Ao serem 

questionados por outras medidas de proteção utilizadas visando prevenir exposição acidental, em questões 

de múltipla escolha, as principais atitudes tomadas pelos graduandos neste estudo foi a atenção (97,3%), a 

realização de uma técnica correta (84,5%) e uso de sapatos fechados (87,8%). Isso corrobora com o 

discutido no estudo de Ceveland, em 2003, no qual apontou-se como medidas para prevenir exposições 

ocupacionais o uso de precauções-padrão (uso de EPI), mudanças na técnica de trabalho e modificações no 

design de instrumentos afiados. Dos estudantes de graduação em Odontologia entrevistados, 28,4% sofreu 

acidente com perfuro-cortante e o tipo de exposição associada foi principalmente percutânea (40%) e pele 

íntegra (52,5%). O tipo de material orgânico envolvido foi, na grande maioria dos acidentes ocupacionais, 

sangue (40,5 %) e secreção orotraqueal (33,3%). Os principais agentes de exposição foram agulhas e outros 

instrumentos e a parte do corpo mais acometida diretamente com o acidente foram os dedos (66,7%) e outra 

parte da mão (23,1%). Quando questionados em relação à circunstância do acidente, parte considerável que 

sofreu exposição ocupacional relatou o procedimento odontológico (18,2%) e lavagem do material (16,7%), 

confirmando o que já é encontrado na literatura. Após o acidente, 54,8 % afirmou que não adotou nenhuma 

medida pós-exposição, revelando, assim, uma situação preocupante, uma vez que o risco de infecção 

envolvido nessas exposições pode levar o estudante a adquirir microrganismos de capacidade contaminante e 

que prejudiquem a saúde e bem-estar do indivíduo. Paralelamente, no estudo de Stewardson et. al., 2002, 

avaliando a natureza, a taxa de relato de incidentes e a associação de fatores através de questionário 
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autoaplicável a alunos do 3º, 4º e último ano, percebeu-se a diminuição no último ano e quando um 

assistente foi empregado, mais incidentes foram relatados no tratamento do que durante os procedimentos de 

limpeza operacional. Resultado semelhante foi encontrado na análise feita por Ribeiro em 2005, na qual, 

quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais frequente, seguida da exposição em mucosa e em 

terceiro o acidente percutâneo. Nesse mesmo estudo, a situação de ocorrência mais encontrada foi o ato de se 

utilizar normalmente um instrumental e o momento de realizar a limpeza dos instrumentais. Apenas 10,7% 

dos alunos que sofreram exposição procuraram atendimento para avaliação e conduta em relação à 

exposição. Em considerações sobre o conteúdo ofertado pela UFPI, instituição de ensino na qual 

desempenham as suas atividades clínicas, a maioria dos estudantes (50,3%) julgou regular o suporte que a 

universidade fornece ao corpo discente, no que diz respeito a exposição a riscos ocupacionais. Esse achado 

confirma a necessidade de maior empenho em políticas internas na instituição que informem e envolvam os 

graduandos nessa problemática, atuando como partícipes proativos no processo de prevenção e controle de 

acidentes ocupacionais. Já que, uma instituição que mantém um comitê de biossegurança e possui protocolo, 

bem divulgado, em caso de acidentes com exposição a material biológico, apresenta, segundo estudo 

comparativo realizado por Costa et. al., em 2015, melhores resultados quanto ao uso de EPI, notificação do 

acidente e testagem da imunidade após vacinação. Quanto aos dados relacionados ao HIV, apesar da maioria 

dos entrevistados (97,3%) afirmarem saber como é transmitido o HIV, incluindo como formas de 

transmissão principal sangue (100%), relações sexuais (99,3%) e compartilhamento de material contaminado 

(94,6%), 1,4% dos estudantes que participaram do estudo ainda colocam o beijo e o abraço como meios de 

transmissão do HIV, o que é sabido há décadas na literatura científica que é um pensamento equivocado. 

Outrossim, mesmo a maioria apresentando bom conhecimento sobre a como prevenir o HIV, 100 % da 

amostra incluindo o uso de preservativo e 99,3% o não compartilhamento de agulhas e seringas, os dados 

mostram que 63,6% responde incorretamente ou afirma não saber quando questionados se uma pessoa com 

infecção sexualmente transmissível tem mais chance de pegar HIV. Além disso, 24,3% não sabe que existem 

medicamentos contra a AIDS para serem usados após uma situação de risco ou não sabem responder a essa 

pergunta. Myers e colaboradores, no ano de 2012, a fim de avaliar o conhecimento de 220 estudantes sobre a 

transmissão de patógenos transmitidos pelo sangue e associações entre sua exposição anterior, conhecimento 

e atitudes em relação à prática, verificou que 66,7% dos alunos responderam corretamente sobre a 

transmissão de patógenos, enquanto 25 % sobre o tratamento pós-exposição. Mas também, 47,5% informou 

conhecimento adequado de transmissão e 37,3% de gestão. Nesse ensejo, 8,2% dos entrevistados 

reconheceram uma relutância atender pacientes com HIV. Situação semelhante de falta de conhecimento é 

verificada quando esses alunos são questionados a respeito da existência de medicamentos para pessoas HIV 

negativas tomarem antes de fazerem sexo com outras pessoas para prevenir a infecção pelo HIV, uma vez 

que 94,6% respondeu que não sabe ou não para a pergunta. O mesmo se verifica quando 61,4% afirma não 

saber o que é profilaxia pós-exposição e apenas 9,5% afirma saber o que é a profilaxia pré-exposição. Desse 

modo, apesar da maior atenção a informações sobre o vírus desde a década de 80, auge da epidemia do HIV, 

em 2017 ainda se observa uma barreira entre o conhecimento sobre os aspectos diversos da Aids e os 

estudantes de graduação que, durante a formação, estão vulneráveis a exposições ocupacionais e, portanto, 

risco de contaminação e infecção por esses patógenos. 

Conclusão: Os dados analisados demonstraram que o uso de EPI é rotineiro para a grande maioria dos 

estudantes de Odontologia pesquisados. Entretanto, parcela considerável desses indivíduos já sofreu acidente 

perfurocortante durante práticas clínicas ou lavagem do instrumental. Em mais da metade dos casos, não 

foram tomadas medidas profiláticas pós-exposição. A presente pesquisa indica a necessidade de orientação e 

motivação de acadêmicos de Odontologia com relação ao autocuidado durante as atividades laborais. Além 

disso, serve de embasamento teórico para o desenvolvimento de novos trabalhos, à medida que instiga os 

pesquisadores envolvidos a expandir a busca por conhecimentos relacionados à epidemiologia e aos 

cuidados em saúde, principalmente quando observa- se a suscetibilidade de acadêmicos, especialmente do 

curso de odontologia. 
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RESUMO 
 

Em condições ideais, o tecido ósseo consegue se regenerar semelhantemente à sua forma original. Contudo, 

diante de injúrias como fraturas e neoplasias com falhas ósseas grandes, é necessário recorrer a materiais que 

auxiliem a neoformação óssea. Inúmeros estudos com o polímero de mamona têm sido realizados para este 

fim. O objetivo desse trabalho foi analisar histologicamente a influência de dois tipos de polímero de mamona 

no processo de cicatrização óssea após defeito crítico. Para a pesquisa 24 ratos foram utilizados e divididos 

em três grupos, sendo um o controle e os demais receptores dos polímeros após a realização dos defeitos 

críticos. Após 4 meses, foram eutanasiados e levados para a análise histológica. 120 dias da cirurgia, ainda 

foram encontradas partículas de polímero nos grupos I e II e nenhuma inflamação severa foi encontrada. As 

superfícies das partículas dos biomateriais serviram como matriz para a reparação óssea, sendo este 

fenômeno provavelmente favorecido pela penetração de capilares sanguíneos através dos poros dos 

biomateriais. 

Palavras-chave: Polímeros, Ricinus communis, Regeneração óssea. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os biomateriais são uma substância ou combinação de duas ou mais substâncias farmacologicamente 

inertes, de natureza sintética ou natural, que são utilizadas para melhorar, aumentar ou substituir, parcial ou 

integralmente, tecidos e órgãos. (DIAS, 2009) 

 

Dentre as diversas opções de biomateriais disponíveis atualmente para auxiliar na neoformação óssea, é 

possível destacar o uso dos polímeros, que podem ser de origem sintética ou vegetal, também chamados de 

biopolímeros. O polímero derivado do óleo de mamona possui uma fórmula molecular que tem mostrado 

compatibilidade com os tecidos vivos, apresentando aspectos favoráveis de processabilidade, flexibilidade de 

formulação, versatilidade de temperatura de curva e controle de pico exotérmico na transição líquido-gel. 

Possui também excelentes propriedades estruturais, além de não liberar vapores e radicais tóxicos quando 

implantados e ser de baixo custo. A literatura apresenta trabalhos em que o polímero de mamona foi 

implantado em defeitos ósseos, de modo que bons relatos sobre o seu comportamento clínico e biológico têm 

sido encontrados. (LEONEL, 2004) 

 

Devido ao crescente interesse pela utilização dos biomateriais para o preenchimento de defeitos ósseos, este 

estudo teve como objetivo analisar, comparativamente, através de métodos 

mailto:nadiamaria79@hotmail.com
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histológicos, a regeneração óssea de defeitos críticos em calvárias de ratos preenchidos com dois tipos 

diferentes de polímero de mamona. 

METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados 24 ratos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar) adultos. O 

protocolo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética na Experimentação Animal. Os animais foram 

aleatoriamente divididos em 3 grupos: Grupo C - controle, Grupo MP- testando o polímero de mamona floculado 

da empresa Poliquil® , Grupo UM- que utilizou-se o polímero de mamona produzido pelo laboratório de 

materiais avançados(LIMAV) da Universidade Federal do Piauí, UFPI. 

Os animais foram sedados. Em seguida foi realizada tricotomia da área a ser operada e antissepsia com 

gluconato de clorexidina 1% (farmácia Galeno, Teresina, PI, Brasil). O procedimento foi realizado em 

ambiente adequado e estéril e, após a anestesia e posicionamento do campo cirúrgico, realizou-se uma incisão 

de 0,5 cm com tesoura cirúrgica, na região occipital, seguida de divulsão com pinça Kelly e/ou tesoura 

romba. E, logo após a incisão, foi realizado um defeito crítico padrão de 08 mm de diâmetro no osso da 

calvária, envolvendo a sutura sagital. O defeito foi realizado usando uma broca trefina acoplada a uma peça 

de mão de baixa rotação, sob irrigação abundante de soro fisiológico. Cada animal recebeu ou não o 

polímero de acordo com o grupo que estava encaixado. 

A seguir, foram criadas três marcações para localização do centro do defeito durante o processamento 

laboratorial e, também, para servir como referências para localização das margens ósseas originais do defeito 

durante a análise histométrica. A pele foi suturada com fio de nylon 5.0 agulhado (shalon ® suturas, São 

Luís de Montes Belo, GO, Brasil). 

Ao final do período experimental (120 dias do ato cirúrgico), os animais foram eutanasiados com superdose da 

associação anestésica de xilazina (10 mg/kg) e cetamina (80 mg/kg). As peças foram removidas, descalcificadas, 

lavadas, desidratadas, diafanizadas e incluídas em parafina. As peças foram incluídas de maneira que, na 

realização dos cortes, estes foram iniciados a partir do centro do defeito. Foram realizados cortes seriados, com 6 

μm de espessura, corados pelas técnicas de Hematoxilina e Eosina (H.E.) para análise histológica com auxílio de 

microscópio óptico binocular e fotografar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise histológica dos animais do Grupo C- controle, reparado apenas com o coágulo sanguíneo demonstrou 

que não houve fechamento total do defeito cirúrgico em nenhum dos animais, como esperado. Tecido ósseo 

compacto bem diferenciado com bordas irregulares e áreas focais de fibroplasia intensa multifocal, ninhos de 

fibroplasia delimitados por osso neoformado. Tal resultado mostra-se compatível e em concordância com os 

encontrados na literatura (ALMEIDA et. al. 2010). 
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No Grupo MP, cujo defeito ósseo foi preenchido com polímero de mamona produzido pela Poliquil Araraquara 

Polímeros Químicos, observou-se no centro do defeito, presença de granulados de polímero de mamona que se 

encontram circundados por tecido conjuntivo fibroso, rico em fibroblastos, ora denso e organizado 
 

Os animais do grupo UM, reparados com implante de polímero de mamona produzido no LIMAV da UFPI, 

apresentou tecido ósseo compacto bem diferenciado, organizado, com formação de poucas áreas de fibroplasia, 

presença de tecido conjuntivo frouxo, fibroso e hiperemia moderada de periósteo. Também foi possível relatar a 

capacidade osteocondutora do polímero de mamona, pela espessura do tecido neoformado da calota e a 

deposição de matriz orgânica a medida que o polímero era reabsorvido. 
 

 
CONCLUSÃO 

O polímero produzido pela Poliquil e o polímero de mamona produzido pelo LIMAV – UFPI podem ser 

classificados como biomateriais osteocondutores, por permitirem o crescimento de tecido ósseo sobre sua 

superfície externa e em meio a seus poros e se apresentaram como materiais bioinertes no processo de reparação 

óssea de defeitos críticos em calvárias de ratos. 
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FATORES ETIOLÓGICOS RELACIONADOS A HMI EM CRIANÇAS DE 

TERESINA - PI: CASO-CONTROLE 

Mariana Soares Figueiredo, Cacilda Castelo Branco Lima, Marina de Deus Moura Lima, Saul 

Martins Paiva, Neusa Barros Dantas Neta 

 

A hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do esmalte dentário, 

causada pela maturação precoce dos ameloblastos. Acomete primeiros molares permanentes, 

podendo afetar ou não incisivos permanentes. A etiologia é controversa na literatura. O objetivo 

deste estudo foi verificar os fatores etiológicos associados a HMI em escolares de 8 a 10 anos. 

Este trabalho é um estudo caso-controle aninhado a um estudo observacional transversal de base 

populacional realizado em Teresina ? PI. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, parecer 

nº 854.713. A amostra foi composta por 744 crianças de escolas públicas e particulares de 

Teresina ?PI. 186 apresentavam HMI e 558 não apresentavam. Esta amostra foi pareada por 

gênero e tipo de escola na proporção de 1:3. A coleta de dados foi realizada através de um 

questionário semiestruturado destinado aos pais ou responsáveis da criança e em seguida foi 

realizado um exame clínico baseado nos critérios da EAPD. Realizou-se o teste Qui-Quadrado. 

Considerou-se nível de significância p<0,05. A prevalência de HMI neste estudo foi de 24,9%, 

sendo 19,5% de grau leve, 2,2% de grau moderado e 3,2% de grau grave. De acordo com os 

fatores etiológicos estudados, verificou-se a associação da HMI com a utilização de antibióticos 

por gestantes (31,0%) (p=0,049) e episódios de febre durante a gestação (29,4%) (p=0,047). 

Diante do presente trabalho foi possível concluir que o uso de antibióticos e a febre durante a 

gestação tem relação com HMI. 

Descritores: Dental enamel hypoplasia, Etiology, Hipomineralização 



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

ISSN 2317 – 658X 
 

 

 
 296 

CONHECIMENTO DO CÂNCER DE BOCA POR ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 

DE ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
 
Humbelina Alves da Silva ¹;Joyce Pires Barros da Cunha ¹; Paola Sthéfanie Gonçalves de Caldas ¹; Raphael 

Machado Primo ¹; Carlos Alberto Monteiro Falcão ² 

¹ Aluno (a) de graduação da Universidade Estadual do Piauí. Parnaíba-PI 

² Professor Doutor da Universidade Estadual do Piauí. Parnaíba-PI RESUMO 

O câncer de boca representa um problema de saúde pública devido aos diagnósticos tardios e das altas taxas 

de morbimortalidade. A probabilidade de sobrevivência é extraordinariamente superior quando detectado 

precocemente, os profissionais odontológos têm um importante papel e responsabilidade na prevenção e 

detecção precoce do câncer bucal , devendo estar bem informados e habilidosos no diagnóstico. Este estudo 

tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de literatura da avaliação do conhecimento de acadêmicos 

e profissionais de Odontologia a respeito do câncer de boca. Realizou-se uma busca nas bases de dados 

PUBMED e SCIELO, utilizando conjuntamente as palavras-chave: Neoplasia bucal, conhecimento e 

odontologia, incluindo os critérios: trabalhos dos últimos cinco anos, que abordem cirurgiões-dentistas e/ou 

acadêmicos de Odontologia, textos completos, em qualquer idioma. O resultante contabilizou 61 artigos, dos 

quais, após leitura do título e/ou resumo, selecionou-se 7 trabalhos. Em sua totalidade, os estudos são 

transversais com obtenção de dados através de aplicação de questionário fechado buscando a autoavaliação 

do conhecimento de acadêmicos ou profissionais de Odontologia, e análise de entendimento dos indivíduos a 

respeito do câncer de boca. Resultados predominantes apontam que indivíduos consideraram seu 

conhecimento insatisfatório na autoavaliação sobre câncer bucal, o que reflete em sua confiança na prática 

clínica, entretanto, ao se avaliar características clínicas e fatores de risco das neoplasias bucais, a prevalência 

foi satisfatória. Pode-se concluir que, faz-se necessária uma maior abordagem sobre o câncer bucal durante o 

período de formação desses profissionais, bem como necessidade de educação continuada de caráter 

permanente, além de, em próximos trabalhos, confecção de questionários mais abrangentes e estruturados, 

para um posterior confronto casuístico pertinente. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Segundo o INCA (2017), o câncer de boca é a neoplasia que afeta lábios e o interior da cavidade oral. 

Dentro da boca devem ser observados gengivas, mucosa jugal, palato duro, língua (principalmente as 

bordas) e assoalho. 

 

O câncer de boca representa um problema de saúde pública devido aos diagnósticos tardios e das altas taxas 

de morbimortalidade (AKBARI, 2014). A Estimativa de novos casos em 2016 foi de 15.490, sendo 11.140 

homens e 4.350 mulheres, e o número de mortes em 2013 contabilizou 5.401, sendo 4.223 homens e 1.178 

mulheres. (INCA, 2017) 
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A probabilidade de sobrevivência é extraordinariamente superior quando detectado precocemente, os 

profissionais odontológicos têm um importante papel e responsabilidade na prevenção e detecção precoce do 

câncer bucal (ALAIZARI, 2014). Se diagnosticado no início e tratado da maneira adequada, a maioria (80%) 

dos casos desse tipo de câncer tem cura. (INCA, 2017) 

 

Uma vez que os dentistas desempenham um papel crítico na detecção precoce do câncer bucal, eles devem ser 

bem informados e habilidosos no diagnóstico. (AKBARI, 2014) 
 

Considerando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer bucal, a atenção primária à 

saúde é uma ambiência apropriada para o desenvolvimento  des sas ações, e a atenção odontológica exerce 

papel estratégico nesse enfrentamento. (SOUZA, 2016) 

 

A partir dessas considerações, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de 

literatura sobre o conhecimento de acadêmicos e profissionais de Odontologia a respeito do câncer de boca. 
 

METODOLOGIA 
 

Realizou-se uma busca nas bases de dados PUBMED e SCIELO, utilizando conjuntamente as palavras-chave: 

Neoplasia bucal, conhecimento e Odontologia 

 

Incluiu-se : trabalhos dos últimos cinco anos, que abordem cirurgiões-dentistas e/ou acadêmicos de 

Odontologia, textos completos, em qualquer idioma. 
 

Excluiu-se: trabalhos que abordem outra área da saúde que não a Odontologia, trabalhos que não sejam com 

profissionais e acadêmicos, e textos parciais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca nos bancos de dados contabilizou 61 artigos, dos quais, após leitura do título e/ou resumo, 

selecionou-se 7 trabalhos, destes, 3 eram nacionais e 4 internacionais, e ainda dos mesmos em questão, 4 

profissionais e 3 em acadêmicos. 
 

Em sua totalidade, os estudos são transversais com obtenção de dados através de aplicação de questionário 

fechado buscando a autoavaliação do conhecimento de acadêmicos ou profissionais de Odontologia, e análise 

de entendimento dos indivíduos a respeito do câncer de boca. 
 

 
 Amostra Categoria País H M 

1.Andrade (2014) 23 P Brasil 38,8% 65,2% 

2.Akbari (2014) 73 P Irã 50,7% 49,3% 

3.Alaizari (2014) 221 P Iêmen 61,1% 38,9% 

4.Souza (2016) 70 P Brasil 35,7% 64,3% 

5.Al-Malware (2015) 163 A Iêmen 25,2% 74,8% 

6.Hornamand (2014) 104 A Irã 69,2% 30,8% 

7.Gomes (2015) 150 A Brasil 40,4% 59,6% 
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 Autoavaliação do conhecimento 
sobre câncer bucal 

Realiza exame de 
boca na 1ª consulta 

Sente-se capacitado 
para realizar 

procedimento 
diagnóstico 

Para quem encaminha 

 Ótimo/Bom Regular/Ruim Sim Não Sim Não Médico CD esp. Hospital 

1. Andrade (2014) 34,8% 65,2% 86,4% 13% 13% 87% 4,3% 60,9% 34,8% 

2. Akbari (2014) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3. Alaizari (2014) -- -- -- -- -- -- 25% 48,4% 25% 

4. Souza (2016) 82,6% 17,4% 55,2% 44,8% 92,9% 7,1% -- -- -- 

5.Al-Malware (2015) 27,6% 72,4% 76,1% 13,9% -- -- -- -- -- 

6. Hornamand (2014) 37,6% 62,4% -- -- -- -- -- -- -- 

7. Gomes (2015) 19,2% 80,6% -- -- -- -- 17,9% 61,3% 17,2% 

 
 

 Sabem que o tipo 
mais comum é o 

espinocelular 

Sabem região mais 
comum 

Aspecto inicial em 
pacientes 

Lesão precursora mais 
frequente 

Estágio de diagnóstico 
mais 
encontrado 

 Sim Não sabe/ 
incorreta 

Língua/ 
Soalho da 

boca 

Outras 
regiões/ 

não 
sabem 

Úlcera 
indolor 

Não sabe/ 
Incorreta 

Leucoplasia Não 
sabem 

Avançado Não sabe/ 
Incorreta 

1.Andrade (2014) 60,9% 39,1% 58,5% 43,4% 69,6% 30,4% 91,3% 8,7% 78,3% 20,7% 

2. Akbari (2014) 73.4% 26,6% 65% 35% -- -- 55,4% 44,6% -- -- 

3. Alaizari (2014) -- -- -- -- -- -- 76,9% 13,1% -- -- 

4. Souza (2016) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

5.Al-Malware (2015) 92,8% 7,2% 85,2% 14,8% 93,3% 6,7% 81,6% 18,4% 70,6% 29,4% 

6. Hornamand (2014) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

7. Gomes (2015) 38,2% 61,6% 13,3% 86,6% 42,6 57,4% -- -- 50% 49,9% 

 
 

 Sabem que tabaco é 
fator de risco 

Uso de álcool como 
fator de risco 

Exposição solar como 
fator de risco 

1.Andrade (2014) 100% 95.7% 95,7% 

2. Akbari (2014) 80,7% -- -- 

3. Alaizari (2014) 93,4% 73,3% 67% 

4. Souza (2016) -- -- -- 

5. Al-Malware (2015) 98,2% 88,3% 90,8% 

6. Hornamand (2014) -- -- -- 

7. Gomes (2015) 99,3% 81,2% 62,6% 

 
 

 Recebeu/ Recebe 
treinamento sobre câncer 
de boca na 
graduação 

Tem interesse em 
atualização em câncer de 

boca 

Acreditam que o papel do 
cd na detecção do câncer 
de boca é alta 

1. Andrade (2014) 13% 100% 100% 

2. Akbari (2014) -- -- -- 

3. Alaizari (2014) 89,1% -- -- 

4. Souza (2016) -- -- -- 

5. Al-Malware (2015) -- -- -- 

6. Hornamand (2014) -- -- -- 

7. Gomes (2015) 10,6% 92,6% 98,6% 
 

Dentre os estudos, três trabalhos internacionais apresentaram gênero masculino predominante, enquanto que 

os demais corroboram com Souza (2016), tiveram como predominância do sexo feminino entre os cirurgiões-

dentistas pesquisados. 
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A maioria dos indivíduos pesquisados consideraram seu conhecimento insatisfatório na autoavaliação sobre 

câncer bucal, considerando regular ou ruim (Andrade (2014), Al-Malware (2015), Hornamand (2014) e 

Gomes (2015). Souza (2016), em contradição, revela uma alta prevalência de cirurgiões-dentistas com 

conhecimento satisfatório em relação à temática pesquisada, aliada, segundo o autor, a um comportamento 

contraditório ao aplicarem esses conhecimentos em sua prática cotidiana de trabalho. Os resultados do 

trabalho sugerem relação direta com os profissionais sentirem-se confiantes na capacitação recebida para 

realizar procedimento diagnóstico, em cerca de 92%. 
 

Aos se depararem com lesão suspeita de malignidade, resultados semelhantes foram descritos nos estudos de 

Andrade (2014), Alaizari (2014) e Gomes (2015), predominando o encaminhamento para cirurgião-dentista 

especializado, seguido de hospital e médico. Esse dado pode indicar credibilidade no ofício do Cirurgião-

Buco-Maxilo-Facial , que segundo a resolução 185/93 artigo 42 do Conselho Federal de Odontologia, este 

profissional tem como áreas de competência para atuação, entre outras, a realização de biópsia e tratamento de 

tumores malignos da cavidade bucal atuando integrado em equipe de oncologia. 

 

Com relação ao conhecimento das características clínicas do câncer de boca, bem como o histopatológico, a 

lesão mais comum é do tipo espinocelular e região lingual a mais acometida pela patologia segundo Andrade 

(2014), Akbari (2014) e Al-Malware (2015). Segundo Gomes (2015), somente  13%  das lesões acometem a  

língua/assoalho da boca  para os acadêmicos entrevistados. Todos os trabalhos consideram a úlcera indolor 

como aspecto inicial, leucoplasia como lesão precursora mais frequente e diagnóstico da lesão em estágio 

avançado. Esses números são de grande relevância pois o reconhecimento precoce das apresentações clínicas 

mais comuns do câncer bucal é de extrema importância  no diagnóstico de câncer bucal, reafirma Al-Malware 

(2015). 
 

A respeito dos fatores de risco em neoplasias orais, Andrade (2014), Al-Malware (2015) e Gomes (2015) 

obtiveram preponderância no conhecimento do tabaco, etilismo e exposição solar, comprovando o estudo de 

Alaizari (2014), que reitera a necessidade de que os dentistas eduquem seus pacientes sobre a importância de 

abandonar esses comportamentos. 
 

Conforme Souza (2016), a capacidade de fornecer informações sobre o câncer bucal, realização de exame para 

diagnóstico e a percepção dos dentistas quanto ao conhecimento adquirido na graduação, sugere relação direta 

entre essas variáveis, já que o conhecimento sobre o tema adquirido durante a graduação provê a capacidade 

técnica da realização de procedimentos preventivos, assim como a capacidade de fornecer informações sobre 

o tema aos pacientes. Dessa forma, Alaizari (2014) em seu estudo, 89,1% dos indivíduos presenciaram tal 

capacitação, divergindo de Andrade (2014), e Gomes (2015) com quantitativo preocupantemente baixo. 
 

Conclusão 
 

Em sua maioria o autoconhecimento dos indivíduos é insatisfatório, resultando em falta de confiança em 

práticas clínicas, entretanto, o conhecimento avaliado em características clínicas e fatores de risco são 

favoráveis a conduta adequada do cirurgião-dentista. Uma maior abordagem sobre o câncer bucal durante o 

período de formação desses profissionais, bem como necessidade de educação continuada de caráter 

permanente, com o objetivo de capacitar os para o diagnóstico precoce devem ser realizadas. 
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RESUMO 

O traumatismo dentoalveolar é um problema de saúde pública que atinge parcelas cada vez maiores da 

população, causando danos estéticos, psicológicos, sociais e terapêuticos. São prevalentes em jovens com 

idade escolar, tendo como principais fatores etiológicos, quedas de bicicletas, atropelamentos e acidentes 

automobilísticos. OBJETIVO: Observar a prevalência das fraturas dentoalveolares nos incisivos 

permanentes e decíduos na dentição mista de escolares na faixa etária de 6 aos 12 anos em escolas públicas. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizados exames bucais, seguindo o protocolo sugerido pela 

Children’s Dental Health Survey. Os casos de traumatismo diagnosticados foram anotados devidamente e os 

pacientes conduzidos à CEO-UESPI para tratamento adequado. RESULTADOS: A prevalência de 

traumatismo dentoalveolar foi de 4,03% (29 crianças), não existindo diferença de associação estatisticamente 

significativa entre os gêneros dos participantes. Trinca de esmalte/fratura de esmalte: 20,6% (n= 6) e fratura 

de esmalte/dentina sem exposição pulpar: 65,5% (n=19) foram os traumas mais verificados. Observou-se 

que os mais acometidos foram os incisivos centrais superiores permanentes (n=12 casos), seguidos pelo 

incisivo lateral direito superior permanente (n=5) e, pelos dentes decíduos 51, 52, 62, 81 e 82 (um caso para 

cada dente). A idade mais acometida foi a 11 anos com 20,68% (n=6). O principal fator etiológico foi a 

queda de própria altura, em 65,3% dos escolares (n= 19), colisão com 10,2% (n=3), queda de bicicleta 

10,2% (n=3), acidente desportivo 10,2% (n=3). Outro fator foi acidente automobilístico com 3,4% (n=1). 

CONCLUSÃO: Houve baixa prevalência de fraturas coronárias de incisivos permanentes e que não houve 

diferença significativa entre gêneros quanto a ocorrência de eventos traumáticos nem quanto ao tipo de 

trauma. 

DESCRITORES: trauma dentoalveolar, dentição mista, condutas clínicas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O traumatismo é um problema de saúde pública que atinge parcelas cada vez maiores da população, 

causando danos estéticos, psicológicos, sociais e terapêuticos, além de altos custos com reabilitação oral, 

quando ocorrem acidentes com perdas dentárias múltiplas (ANDREASON e ANDREASON, 2001). As 

causas mais comuns dos traumatismos dentários são as quedas, pancadas de diversas origens, acidentes 

automobilísticos e trauma na prática de esportes (FARINIUKM et al., 2010). Em países onde o controle da 

incidência de cárie tornou-se efetivo, o traumatismo dentário é o maior problema de saúde bucal entre os 

jovens e crianças (ROBERTSON, 1998). 

As lesões traumáticas representam um desequilíbrio do indivíduo com seu meio, podendo romper a 

harmonia presente. O traumatismo alvéolo-dentário é resultado de impactos de forças agressoras não 

suportadas pelas estruturas óssea, muscular e dentária. A extensão e gravidade das injúrias traumáticas 

estão diretamente relacionadas com a intensidade e o tipo do impacto, com a idade do paciente, bem como 

com o estágio de desenvolvimento dos dentes decíduos e permanentes (BORTOLI, et al, 2008). 

Os traumatismos dentários são prevalentes em jovens com idade escolar, tendo como principais fatores 

etiológicos, quedas de bicicletas, atropelamentos, acidentes automobilísticos, agressões, acidentes 

motociclísticos e práticas esportivas (Prata et al.2000.) 

Nas fraturas em esmalte e dentina sem exposição pulpar, a literatura mostra que o prognóstico é favorável 

mesmo quando o tratamento restaurador é tardio, entretanto, o atendimento odontológico de urgência é 

necessário para avaliação clínica e radiográfica, visando a melhor conduta terapêutica. Fratura coronária com 

mailto:anadelourdessl@hotmail.com
mailto:anadelourdessl@hotmail.com
mailto:lp.uespi@gmail.com
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exposição pulpar, luxação intrusiva, concussão, subluxação, e traumatismo em dentes decíduos são 

considerados de gravidade moderada; entretanto, necessitam de atendimento imediato. Avulsão, fratura 

radicular e fratura alveolar são consideradas situações agudas mais sérias e também devem receber 

atendimento imediato (SANABE, et al., 2009). 

Segundo Moraes (2014), o traumatismo dentário é uma situação de urgência, mas muitas vezes, o atendimento 

que deveria ser imediato não é efetivamente realizado devido ao desconhecimento dos pais sobre como 

proceder. Podendo a elaboração do plano de tratamento constituir uma tarefa difícil, exigindo do 

profissional um conhecimento permanentemente atualizado, visando a conduta mais adequada, com melhor 

prognóstico. Frente aos relatos de caso em que o trauma dentoalveolar, principalmente as fraturas de 

esmalte/dentina com ou sem exposição pulpar serem as mais prevalentes em estudos epidemiológicos, e que 

estas fraturas estão associadas a vários problemas morfofuncionais, optou-se por desenvolver esta pesquisa, 

para avaliar o a prevalência desse tipo de trauma em escolares, entre 6 e 12 anos de idade, por ser o 

período de dentição mista, no qual as crianças praticam diversas atividades esportivas e os dentes 

permanentes anteriores ainda não terminaram seu processo eruptivo, estando expostos à danos dentários 

caso ocorra neste período algum acidente com traumatismo bucal, uma vez que a dentição permanente ainda 

não fora estabelecida. 

Esta pesquisa teve como objetivo diagnosticar e tratar as lesões traumáticas nos incisivos permanentes ou 

nos decíduos superiores e inferiores na dentição mista de escolares na faixa etária de 6 aos 12 anos. 

 
MATERIAL E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo transversal, quantitativo, do tipo ensaio clínico não aleatório. Os descritores usados 

foram: trauma dentoalveolar, dentição mista, condutas clínicas. Para a revisão de literatura e discussão foram 

feitas pesquisas indexadas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO, BIREME, PORTAL CAPES. 

Os pesquisadores foram munidos da carta de Anuência dos diretores das Unidades Escolares: Escola São 

Francisco dos Capuchinhos, Escola Presbiteriana Rev. Erasmo Martins Ferreira e Escola Municipal Caio 

Passos, no município de Parnaíba, Piauí, que autorizaram a realização do desenvolvimento da pesquisa após 

apreciação ética do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí – CEP/ UESPI. 

Optou-se por não utilizar o número do cálculo amostral por ser inferior à quantidade de crianças na faixa 

etária entre 6 e 12 anos que estudavam nas três escolas e era desejável que todas participassem dapesquisa. 

No entanto, este estudo não esteve isento de limitações. Destaca-se o viés amostral, por se tratar de amostras 

acidentais (por conveniência). 

Foram adotados como critérios de inclusão, todas as crianças com faixa etária entre os 6 e 12 anos, pois 

correspondia ao período da dentição mista, cujos pais ou responsáveis e as crianças tinham aceito a 

realização da pesquisa. E como critérios de exclusão, não foram incluídas crianças com menos de 6 anos, 

época em que os primeiros molares permanentes não teriam irrompido na cavidade bucal e as com mais de 

12 anos de idade, por não se encontrarem na dentição mista, e as crianças cujos pais ou responsáveis não 

autorizaram a pesquisa. 

O exame bucal dos incisivos permanentes ou decíduos, caso ainda estivessem presentes na cavidade bucal, 

para avaliar a presença do traumatismo dentário, necessidade de tratamento e sequelas foi realizado na própria 

escola, sendo adotado o método de exame e de classificação do traumatismo dentário, semelhante ao 

utilizado no Children’s Dental Health Survey, do Reino Unido, com a utilização de luz natural e luz de uma 

lanterna de led para melhor a visualização, luvas para procedimentos e o auxílio de espátula de madeira. Para 

exame clínico, os dentes foram secos com gaze estéril em todas as suas faces (PAIVA, et al, 2013). Quando 

houve história e evidência de trauma dentoalveolar, foram feitos registros no odontograma. 

Os critérios para diagnóstico adotados para investigar a ocorrência de traumatismo dentário incluíram trinca e 

fraturas de esmalte, fratura de esmalte/dentina sem e com exposição pulpar, mudança na coloração da coroa, 

presença de restaurações estética, colagem de fragmento, restauração total da coroa do dente permanente, 

fístula ou edema e ausência dental devido ao traumatismo dentário. 

Foi aplicado questionário epidemiológico para aos participantes/responsáveis para fazer levantamento sobre 
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as circunstâncias que levaram ao acontecimento do trauma. 

Os resultados foram armazenados no banco de dados do Excel Windows 2007 Microsoft® e dispostos em 

gráficos e tabelas para uma melhor interpretação e discussão, após aplicação do teste χ² (qui-quadrado) e o 

teste Mann-Whitney para análise estatística adequada, utilizando o programa SPSS for Windows 20.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Neste estudo transversal, em 719 crianças (65,5% do gênero masculino [n=378] e 34,5% feminino [n=341] 

examinadas, a prevalência de traumatismo dentoalveolar foi de 4,03% (29 crianças). Resultado este, que 

difere da maioria dos estudos realizados, que apontam uma variação de na grande prevalência de 

traumatismos dentários na dentição decídua e mista, variando de 10,4% a 58%, dependendo da faixa etária e 

do local em que são coletados os dados (MOTA, et al, 2012). 

A partir do cálculo estatístico χ² (qui-quadrado), verificou-se que não existiu diferença de associação 

estatisticamente significativa entre os gêneros dos participantes χ² (1) = 2,80, p = 0,09, considerando o nível 

de significância de erro ao acaso de 5%, pois o valor p foi superior a 0,05 (Tabela 1). Após conclusão de seus 

estudos, Mota et al 2012 e Paiva et al 2013, observaram resultados semelhantes. 

 
Tabela 1. Estatística para o total de ocorrência de traumatismos dividos por  gênero.  * Teste  Qui- quadrado.  

Traumatismo dentário Feminino (n[%]) Masculino (n[%]) Total (n[%] p* 

Ocorrência 11 (3,2) 18 (4,76) 29 (4,03) 0,09 

Não Ocorrência 330 (96,8) 360 (95,24) 690 (95,97) 

 

Do total de 4,03% de prevalência, os traumas dentários distribuíram-se da seguinte 
forma, de acordo com a classificação de Andreasen, 2001: trinca de esmalte/fratura de esmalte: 20,6% (n= 

6); fratura de esmalte/dentina sem exposição pulpar: 65,5% (n=19); fratura de esmalte/dentina com exposição 

pulpar: 3,4% (n=1); luxação lateral 3,4% (n=1); luxação intrusiva 3,4% (n=1); avulsão: 3,4% (n=1), (Tabela 

2). 

 
Tabela 2 – Frequência da distribuição por gênero (n [%]) dos tipos de traumatismos observados 

  (classificação segundo Andreasen,2001).  

Traumatismo dentário Feminino (n[%]) Masculino (n[%]) Total (n[%]) 

Trinca de esmalte 1 (9,09) 5 (27,7) 6 (20,6) 

Fratura de esmalte/dentina sem exposição pulpar 7 (63,6) 12 (66,6) 19 (65,5) 

Fratura esmalte/dentina com exposição pulpar 0 (0.0) 1 (5,5) 1 (3,4) 

Luxação lateral 1 (9,09) 0 (0,0) 1 (3,4) 

Luxação intrusive 0 (0,0) 1 (5,5) 1 (3,4) 

Avulsão 1 (9,09) 0 (0,0) 1 (3,4) 

 

Baseado ainda na tabela 2, o trauma que mais ocorreu foi o de trinca de esmalte e dentina sem exposição 

pulpar: 65,5% (n=19), seguido de trinca de esmalte: 30,6% (n=6). Resultado este, consonante com o 

encontrado por Traebert et al, 2004, (89,09%) e Marinho et al, 2013 (43.9%), nos quais as formas de 

traumatismo mais identificadas foram as fraturas envolvendo apenas esmalte e fraturas envolvendo esmalte e 

dentina. 

Em seguida investigou-se se houve diferença entre os gêneros quanto aos tipos de traumas de ocorrência. 

Para tanto, realizou-se teste não paramétrico, Mann-Whitney comparativo de postos entre dois grupos 

(gêneros dos participantes). O qual indicou que não se diferem estatisticamente quanto ao nível de 

ocorrência de: (1) trinca de esmalte e/ou fratura de esmalte; (2) fratura de esmalte dentina sem exposição 

pulpar; (3) fratura de esmalte dentina com exposição; (4) luxação extrusiva; (5) luxação lateral; (6) luxação 

intrusiva e (7) avulsão. Procedendo-se dessa maneira, os resultados não apontaram uma diferença 

significativa quanto ao gênero dos participantes [U = 73,80 (z = 1,17); p = 0,24]. (Tabela 2). Também não 
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houve diferença significativa, no trabalho realizado por Moura et al, 2008, ao estudar a prevalência de 

traumas dentais em usuários da Clínica Odontológica Infantil da Universidade Federal do Piaui. 

A quantidade e os dentes traumatizados foram evidenciados no Gráfico 1. Observou-se que os mais 

acometidos foram os incisivos centrais superiores permanentes (n=12 casos), seguidos pelo incisivo lateral 

direito superior permanente (n=5) e, pelos dentes decíduos 51, 52, 62, 81 e 82 (um caso para cada dente). 

Marinho et al, 2013, quanto ao tipo de dente, verificou que foram sobretudo os incisivos centrais superiores 

os dentes mais acometidos por trauma, quer pelo fato de estes erupcionarem mais precocemente que os 

incisivos laterais superiores, estando portanto sujeitos a maior período de exposição a fatores de risco, quer 

pela sua posição na arcada dentária. 

Quanto a idade, observou-se que a idade na qual mais traumatismos ocorreram foi a de 11 anos com 20,68% 

(n=6), de acordo com estudos realizados por Marinho et al, 2013. Seguido das idades de 7, 8, 9 e 10 anos 

com 13,79% (n=4), 12 anos com 10,34% (n=3) e por último a idade de 6 anos com 6,89% (n=2), (Gráfico 2). 

 
Gráfico 1. Distribuição dos elementos Gráfico 2. Quantidade de escolares afetados por evento acometidos 

e suas respectivas quantidades. traumático de acordo com a idade. 

   

 

O principal fator etiológico foi a queda de própria altura, em 65,3% dos escolares (n= 19), resultado este de 

acordo com o encontrado por Paiva et al, 2013 (49,66%) seguido de colisão com 10,2% (n=3), queda de 

bicicleta com 10,2% (n=3), acidente desportivo 10,2% (n=3). Outro fator foi acidente automobilístico com 

3,4% (n=1). (Tabela 3). 

 
  Tabela 3. Distribuição dos escolares segundo a etiologia e o local do acidente do traumatismo dental.  

Etiologia Casa n(%) Escola (n[%]) Lazer (n[%] Rua n(%) Total n(%) 

Queda 11 (37,9) 6 (20,6) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 19 (65,3) 

Colisão com pessoas/objetos 0 (0,0) 2 (6,8) 1 (3,4) 0 (0,0) 3 (10,2) 

Queda Bicicleta 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (10,3) 3 (10,2) 

Acidente esporte 0 (0,0) 3 (10,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (10,2) 

Acidente carro 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,4) 1 (3,4) 

 

 

A maioria dos escolares que apresentou traumatismo dentário relatou ser a casa e a escola os locais de 

ocorrência do acidente, correspondendo a 37,9% (n=11). Em seguida, o local mais citado foi a rua, 

envolvendo 17,1% (n= 5), e por último foram relatadas ocorrências nos momentos de lazer com 6,8% (n=2). 

(Tabela 3). 

Foram realizados procedimentos sob supervisão na CEO em 10 dos escolares com alguma ocorrência 

traumática. Foi necessário o tratamento endodôntico em uma criança e nas 9 restantes foram realizadas 

restaurações estéticas com resina composta, após uma avaliação clínica e radiográfica criteriosa. 

Dos casos constatados de eventos traumáticos, foram observados que do total de ocorrências, 17,2% (n=5) 

dos casos apresentavam-se com tratamento, sendo observado restauração de resina composta bem realizadas, 
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sem necessidade de serem refeitas. Destes casos, 60% (n=3) eram no elemento 21, 20% (n=1) elemento 12 e 

20% (n=1) no elemento 

82. Não foi observado durante os exames colagem de fragmento em algum dente traumatizado. 

Mesmo tendo aceitado que seus filhos participassem da pesquisa, 8 dos representantes legais dos escolares 

relataram que não tinham interesse ou não tinham tempo disponível para levarem seus filhos até a CEO para 

serem submetidos a avaliação clínica e radiográfica e se necessário a procedimentos odontológicos. Após 

várias tentativas por telefone, não foi possível contatar novamente os pais ou responsáveis de 3 escolares. 

Outros 3, faltaram por sucessivas consultas agendadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Houve baixa prevalência de fraturas coronárias de incisivos permanentes. 

Não houve diferença significativa entre gêneros quanto a ocorrência de eventos traumáticos nem quanto ao 

tipo de trauma. 

Os dentes mais envolvidos em eventos traumáticos foram os incisivos centrais superiores e a idade mais 

ocorreu foi aos 11 anos. 

As quedas ocorridas foram apontadas como principal fator etiológico do traumatismo dentário nos 

estudantes examinados. 
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