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ESTRATIFICAÇÃO DENTAL EM RESTAURAÇÃO DE CAVIDADE CLASSE IV 

COM RESINA COMPOSTA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

 

Stéphane Vanelli da Silva1, Brenda Rex Machado1, Márcio José Mendonça2, Priscilla do 

Monte Ribeiro Busato3, Veridiana Camilotti3. 

Palavras-chave: Estética dentária; reabilitação bucal; restauração dentária permanente; 

resinas compostas. 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho demonstrará o protocolo clínico utilizado para realização de uma 

restauração estética classe IV do dente 42, utilizando a técnica de estratificação com 

resina composta. Este dente possui em sua estrutura uma composição policromática, 

sendo portanto, o esmalte mais translúcido e a dentina mais opaca. Assim, é um desafio 

odontológico reproduzir as características dentais dos terços incisal e médio, bem como fazer 

“desaparecer” a junção restauração-dente. Com base nessa complexidade dentária, para 

tornar uma restauração natural e semelhante à estrutura original, não é possível fazê-la com 

apenas a utilização de uma única resina. A técnica de estratificação visa mimetizar a 

reprodução da anatomia dental deixando a restauração o mais natural possível. Para isso, o 

profissional lançará mão da inserção de várias camadas de resina com diferentes graus de 

opacidade, croma, saturação e efeito opalescente, tudo para garantir o mimetismo óptico dental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As diferentes estruturas do dente (esmalte, dentina e polpa) o torna policromático, o que 

dificulta a reprodução do esmalte e da dentina em restaurações estéticas. Diante das 

diferenças de opacidade entre esmalte (translúcido) e dentina (opaca) o uso de um único 

material para restaurar estes dois tecidos é inviável (FELIPPE et al, 2003; PEREIRA et al, 

2018). 

Hirata, Ampessan e Liu (2001) comentam sobre as três dimensões da cor: matiz, croma e 

valor. O matiz se relaciona com a família de uma cor e, nas resinas compostas, é 

representada pelas letras A (marrom), B (amarelo), C (cinza) e D (rosa avermelhado). O 

croma é definido como a saturação de um determinado matiz. Já o valor, ou brilho, 

representa a quantidade de opacidade (mais branco) e translucidez (mais cinza). 

Ademais, no terço cervical do dente há maior quantidade de dentina, representando uma área 

mais saturada, enquanto isso, o terço incisal representa uma área de alta translucidez pela 

predominância de esmalte. Isso torna a habilidade técnica do cirurgião dentista de 

reproduzir dentina e esmalte respeitando as espessuras e formas semelhantes à anatomia 

 
1 Graduanda do 3º ano de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
2 Professor Doutor, Associado da Disciplina de Prótese Dentária I da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

– UNIOESTE 
3 Professora Doutora, Associada da Disciplina de Dentística Restauradora I da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná – UNIOESTE 
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dental um fator de extrema importância para se almejar a estética da restauração (FELIPPE 

et al, 2003; PEREIRA et al, 2018). 

É fundamental que a determinação da cor e a seleção das resinas sejam feitas antes do 

início da sessão restauradora, quando o dente ainda se encontra hidratado, haja visto que a 

água ao redor dos prismas de esmalte, quando o dente é seco, é substituída pelo ar 

resultando em uma maior retro difusão da luz devido a diferença do índice de refração dos 

mesmos (água = 1,33; ar = 1,0). Desse modo, utiliza-se a própria resina composta, em 

incrementos de 2 mm, polimerizando-se sobre a superfície dental (HIRATA, 2001; 

FELIPPE et al, 2003). 

Mondelli et al (2015) realça a importância do acabamento das margens de esmalte para a 

obtenção de melhor estética e adesão. A realização do bisel côncavo ou chanfrado com uma 

broca diamantada em forma de chama nº 1111F possibilita, entre outros, expor prismas 

de esmalte mais perpendiculares e reativos ao condicionamento ácido, favorece a estética da 

interface entre resina e estrutura dentária pela mudança gradual da cor do dente para o 

compósito, e diminui o índice de infiltração marginal. 

Além disso, com o advento do condicionamento ácido e do sistema adesivo houve uma 

diminuição da necessidade de remoção de estrutura dentária sadia interna para conseguir 

retenção (MONDELLI et al, 2015). 

A etapa de acabamento e polimento é fundamental para o sucesso da restauração 

minimizando a rugosidade superficial, promovendo lisura e brilho e, consequentemente, 

diminuindo a probabilidade de acúmulo de placa e manchamento do material. Se realizada 

respeitando-se as inclinações cérvico-incisal e mesio-distal, ela também confere uma 

anatomia semelhante ao dente homólogo e a reflexão da luz de forma dinâmica (MENEZES 

et al, 2014; PEREIRA et al, 2018). 

 

 

OBJETIVOS 

Diante das ideias supracitadas, temos por objetivo abordar o protocolo utilizado na 

realização de restaurações estéticas, enfatizando a técnica de estratificação incremental em 

resina composta e a importância do conhecimento da anatomia dental para a construção dos 

efeitos ópticos em uma restauração do tipo Classe IV. 

 

 

RELATO DE CASO 

Paciente masculino, 50 anos, leocoderma, compareceu a clínica de Odontologia da 

UNIOESTE com restauração insatisfatória no dente 42. Realizamos a seleção de cor 

utilizando dois incrementos de 2mm de espessura de resina composta Opallis (FGM 

Produtos Odontológicos, Joinville, Santa Catarina), posicionados na porção mesial e 

incisal da superfície dental. Neste caso clínico, definiu-se como cor DA3,5 para dentina e 

EA2 para esmalte. Analisando o dente homólogo foi selecionado a resina de corpo 

Z350XT na cor C2B (3M ESPE, Sumaré, São Paulo, Brasil) e a resina de efeito T-Yellow 

(Opallis FGM Produtos Odontológicos, Joinville, Santa Catarina, Brasil) para aprimoramento 

da estratificação. 

Foi realizado isolamento absoluto com dique de borracha adaptado com cianoacrilato de etila 

visto a falta de elementos dentais para colocação de grampo. 

Com ponta diamantada 1014 em alta rotação remove-se o remanescente da restauração 
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antiga e, logo após, com broca carbide 4 em baixa rotação, foi removido o tecido cariado e 

regularização das paredes do preparo. Com recortador de margem gengival remove-se os 

primas de esmalte fragilizados e com ponta diamantada em forma de chama 1111F realiza-

se o bisel no ângulo cavo superficial. 

Com o auxílio do insersor de hidróxido de cálcio, foi colocada delgada camada de cimento de 

ionômero de vidro modificado por resina (RIVA, SDI Brasil Industria e Comércio LTDA, 

São Paulo) na superfície axial para conferir maior resistência e proteção à estrutura. 

Segue-se com o condicionamento ácido utilizando ácido fosfórico 37% por 30 segundos em 

esmalte e 15 segundos em dentina, irrigação abundante por 1 minuto. Após delicada secagem 

da dentina com papel absorvente, aplica-se uma camada do sistema adesivo Single-Bond 

(3M ESPE, Sumaré, São Paulo, Brasil) de forma ativa durante alguns segundos, faz-se a 

secagem para provocar a evaporação do solvente seguido da polimerização, aplica-se nova 

camada e repete-se os passos posteriores. 

Com uma tira de poliéster realizou-se a camada palatina com resina de esmalte seguida de 

fotopolimerização por 20 segundos. Em seguida, aplica-se resina de dentina, com 

camadas incrementais de cerca de 2mm de espessura respeitando a inclinação dental e o 

espaço para os incrementos das demais resinas. Foi utilizada a resina de corpo sobre a de 

dentina e, avançando, ligeiramente sobre o início do bisel para mascarar a transição 

dente/restauração. Foi colocado pequena quantia de resina T-Yellow restrita a região 

incisal. Cada etapa de inserção de incrementos do material segue-se com 

fotopolimerização por 20 segundos. Finalizando a estratificação, aplica-se uma camada de 

resina de esmalte, alisando-a com um pincel para resina e realizando fotopolimerização final 

por 40 segundos. 

Realiza-se o acabamento e remoção dos excessos da restauração com discos de lixa 

superfix (TDV) com granulação alta, média, fina e extrafina, respectivamente, 

respeitando-se as angulações do dente. Para o brilho final da restauração emprega-se 

discos de feltro. 

 

 

RESULTADOS 

Pela técnica de estraticação foi possível reabilitar a função e estética ao dente restaurado. 

Paciente ficou extremamente satisfeito com o resultado. 

 

 

CONCLUSÃO 

Uma restauração classe IV é um verdadeiro desafio, uma vez que vai além de apenas a 

seleção de uma porção de resinas. Para se obter o sucesso nesse tipo de procedimento, o 

profissional precisa dominar a técnica de inserção de várias resinas, sabendo onde e como 

aplicar cada uma delas. Isso requer mais do que a habilidade técnica, explora a criatividade 

e o lado artístico do cirurgião dentista. 

Por deveras, o resultado final é consequência dos procedimentos realizados desde o 

diagnóstico até o acabamento e polimento. Todos os passos são de suma importância para se 

obter o mimetismo óptico dental e devolver ao dente em questão, a estética e naturalidade de 

sua anatomia original. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância da restauração da 

dimensão vertical de oclusão (DVO) nos casos de perda da estrutura dental em dentes 

anteriores, além de descrever uma técnica fácil e reversível para gerenciá-los a partir uma 

abordagem mais conservadora em comparação com as terapias convencionais.Relatamos 

o caso de umpaciente, do sexo feminino, 20 anos de idade, com queixa de dor na região 

temporal, principalmente após acordar, e sensibilidade nos dentes anteriores, tanto na 

presença de alimentos frios como com alimentos quentes, por conta do intenso desgaste 

patológico das faces incisais dos mesmos. Quando realizado o exame clínico observou-se que 

o quadro de dor e sensibilidade estava relacionado a perda da dimensão vertical de oclusão por 

apertamento dental. Estabeleceu-se o tratamento restaurador estético adesivo com resina 

composta sendo este dividido em 8 etapas: Levantamento radiográfico, fotográfico e 

confecção de modelos de estudo; Enceramento diagnóstico; Restauração das cúspides dos 

dentes póstero-inferiores; Restauração das cúspides dos caninos inferiores e das incisais dos 

incisivos inferiores; Restauração das pontas de cúspides dos caninos superiores; 

Restaurações dos dentes ântero-superiores com auxílio de guia de silicona; Acabamento e 

polimento; Clareamento dental. O principal resultado obtido foi proporcionar maior 

qualidade de vida ao indivíduo, aliviar a dor na articulação temporomandibular, além de 

devolver as funções mastigatórias e estéticas da paciente, afim de trazer um tratamento 

definitivo da disfunção com métodos minimamente agressivos. Sendo possível concluir que 

a recuperação da DVO no tratamento de perdas dentais em dentes anteriores foi fundamental 

para restabelecer a função e a estética do sorriso. 

 

Introdução 

A prática da odontologia restauradora deve ir além da preocupação com a estética dental, do 

apelo pelo sorriso branco e perfeito como mostra atualmente a demanda nos consultórios 

odontológicos. A observação da oclusão do paciente, dos movimentos mandibulares 

através das guias de desoclusão é de suma importância em todos os pacientes que 

procuram o cirurgião dentista para qualquer tratamento restaurador, desde casos comuma 

restauração unitária até o tratamento mais complexo ou reabilitador extenso1. 

Frente a isso o conhecimento teórico sobre oclusão, os movimentos mandibulares e suas 

relações com a ATM (Articulação Temporo Mandibular) deve ser incorporado á rotina 

clínica de anamnese e avaliação clínica de todos os pacientes, pois somente a experiência 

e o hábito de atentar para estes aspectos trarão hesito para o trabalho do profissional. 

Uma vez que a não observação e verificação destes aspectos pode levar a execução de 

tratamentos apenas curativos e de resultados imediatos mantendo o paciente na condição de 

função anormal e inadequada1, 2. 

 
1 Aluno de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
2 Professor do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
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Condições essas que podem a longo prazo tornar-se facetas de desgaste nos elementos 

dentais, combinada com a pouca visualização dos dentes anteriores durante a fala, sendo 

indícios de que a perda dental por desgaste ultrapassa o desgaste fisiológico esperado para a 

idade do paciente2. 

Porém a partir do momento que se estabelece a condição patológica, faz se fundamental 

a busca da causa para esses achados clínicos para que se realize um tratamento que não 

seja apenas curativo, mas que devolva a função adequadamente levando a um 

prognostico positivo, com menores chances de recidiva ou fratura das restaurações 

realizadas3. 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância da restauração da dimensão 

vertical de oclusão (DVO) nos casos de perda da estrutura dental em dentes anteriores, 

além de descrever uma técnica fácil e reversível para gerencia-los a partir uma abordagem 

mais conservadora em comparação com as terapias convencionais. 

 

Relato de Caso 

Paciente T. P. P. do sexo feminino, 21 anos de idade, acadêmica de odontologia da Unioeste 

buscou atendimento na clínica da universidade com a queixa de desgaste nos incisivos centrais 

superiores. Durante anamnese, ao ser questionada sobre região da ATM (Articulação Temporo 

Mandibular) a paciente relatou sentir tensão na região e nos músculos da face e cervicais 

ao acordar; informou também que ao dormir ou durante o dia em períodos de stress, costuma 

manter os dentes apertados. 

Ao exame clínico intra bucal observou-se facetas de desgaste na porção incisal e palatina dos 

incisivos e caninos superiores, bem como desgaste na face incisal dos incisivos 

inferiores e desgastes nas cúspides dos dentes posteriores. 

Na avaliação dos movimentos mandibulares, observou-se que na trajetória de protrusão, 

quando os incisivos inferiores deveriam deslizar na face palatina dos incisivos superiores num 

movimento retilíneo para anterior havia um deslize exagerado para direita da linha média. No 

movimento de lateralidade direita e esquerda aonde preferivelmente os caninos deveriam 

tocar-se de cada lado promovendo a desoclusão de todos os dentes posteriores, havia a 

participação de pré-molares de ambos os lados. Evidenciou-se então que o acentuado 

desgaste das pontas de cúspides dos caninos superiores e inferiores possivelmente levou a 

participação dos pré-molares nos movimentos de lateralidade ocasionando assim o 

desgaste das cúspides dos pré-molares também. 

Na avaliação clínica e fotográfica do terço inferior da face notou-se acentuada formação 

de pressão entre os lábios inferior e superior e de comissura labial bilateralmente, não 

condizente com a pouca idade da paciente. 

Estabeleceu-se então o diagnóstico de caso de severo desgaste por atrição entre os dentes 

superiores e inferiores relacionado ao “apertamento” dental ou bruxismo praticado pela 

paciente principalmente nos episódios de stress. 

O plano de tratamento foi então proposto, no sentido de recuperar a DVO pela restauração 

das cúspides dos molares inferiores e assim obter espaço interoclusal anterior para possibilitar 

a execução das restaurações dos dentes anteriores. Estabelecendo-se então o tratamento 

restaurador estético adesivo com resina composta sendo este dividido em 8 etapas: 

Levantamento radiográfico, fotográfico e confecção de modelos de estudo; Enceramento 

diagnóstico; Restauração das cúspides dos dentes póstero-inferiores; Restauração das 

cúspides dos caninos inferiores e das incisais dos incisivos inferiores; Restauração das 

pontas de cúspides dos caninos superiores; Restaurações dos dentes ântero-superiores com 

auxílio de guia de silicona; Acabamento e polimento; Clareamento dental. 
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A recuperação da DVO devolveu de imediato uma posição de maior volume labial superior e 

inferior já que diminuiu a pressão entre os lábios. Da mesma forma as comissuras 

labiais bilateralmente foram suavizadas permitindo que o lábio termine não antes da 

comissura. Também proporcionou aumento na exposição dos dentes superiores e a 

restauração das faces incisais dos dentes anteriores recuperam o plano oclusal e corredor 

bucal. 

 

Discussão 

A dimensão vertical de oclusão (DVO) é a distância vertical entre dois pontos, estando um 

na maxila e um na mandíbula, quando as superfícies oclusais estão em contato4, e o 

restabelecimento da mesma é considerado um dos procedimentos mais desafiadores e 

complexos dentro dos procedimentos restauradores. Uma vez que danos ocasionados pelas 

alterações da DVO são diversos e de uma maneira geral estão relacionados com problemas 

estéticos, fonéticos, dentais, de deglutição, musculares e articulares, posturais e no 

periodonto2. 

O estudo e aprimoramento das técnicas restauradoras para perdas dentais por desgaste 

não fisiológico se faz cada vez mais necessário visto que há um grande aumento de pacientes 

apresentando hábitos de apertamento/bruxismo que geram um desgaste por atrição dos 

dentes5. 

A sequência técnica proposta neste trabalho corrobora com a citada em outros trabalhos 

visto que baseia-se no emprego dos fundamentos de dentística restauradora adesiva e 

estética, voltada para o emprego dos materiais adesivos que devolvam a forma e a função 

dental sem o desgaste de estrutura dental sadia6, 7. Sendo utilizado um sistema restaurador 

direto de boa qualidade, que permite uma ampla variedade de cores e múltiplas 

opacidades, garantindo assim que as restaurações possam imitar a aparência dos dentes 

naturais. Como esse sistema contém nanopartículas, seu polimento proporciona alto brilho e 

sua longevidade na cavidade oral é aumentada8. 

Corroborando com isso, os procedimentos diretos, além de serem considerados 

minimamente invasivos, podem ser reversíveis e apresentam menor custo e tempo de 

tratamento6, 7, 9. 

 

Conclusão 

Este trabalho demonstrou que o diagnóstico sobre a alteração na DVO e a recuperação 

da mesma proporcionaram a oportunidade de restaurar corretamente a forma e a estética dos 

dentes envolvidos e restabelecer a função mandibular através dos movimentos de protrusão 

e lateralidades direita e esquerda. A oclusão do sistema estomatognático deve ser 

constantemente levada em conta nos procedimentos da dentística restauradora. 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa foi de avaliar a microdureza de uma resina composta 

nanoparticulada submetida a diferentes técnicas de alisamento e finalização. Foram 

confeccionadas 40 amostras de resina composta nanoparticulada (Z350 XT EA2 - 3M ESPE) 

com 2 mm de espessura. As amostras foram divididas em quatro grupos (n=10) de acordo 

com a técnica de alisamento e finalização, sendo eles: G1: pincel seco, G2: pincel umedecido 

com álcool, G3: pincel umedecido com adesivo hidrofobo (bond Adper Scotchbond™ Multi- 

Purpouse – 3M ESPE) e G4: pincel umedecido com adesivo convencional simplificado 

(Adpter™ Single Bond 2 – 3M ESPE). Todas as amostras foram fotopolimerizadas (Valo - 

Ultradent) durante 40 segundos e armazenadas em água deionizada a 37ºC durante 7 dias. 

Após esse período, foram submetidas ao teste inicial de microdureza Knoop realizado através 

do microdurómetro. Todas as amostras foram imersas em solução de café durante 10 dias e 

após esse período foi realizado o teste final de microdureza Knoop. No fator tempo, os grupos 

não apresentaram diferenças estatísticas significantes (p < 0,05). Já no fator tratamento de 

superfície, o grupo G2 (álcool) apresentou maior microdureza quando comparado aos demais 

grupos. E a interação dos fatores em estudo também não foi significante (p > 0,05). Portanto, 

os diferentes tratamentos de superfície não apresentaram diferenças estatísticas significantes 

(p < 0,05). No entanto, o grupo G2 (álcool) apresentou maior microdureza quando comparado 

aos demais grupos. 

 

INTRODUÇÃO 

Inicialmente, as propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas diretas são 

relacionadas à sua composição. Porém, alterações no resultado final das restaurações 

utilizando esses materiais são inerentes a técnica empregada pelo profissional (TUNCER et 

al., 2013). 

O tratamento superficial das resinas compostas pode interferir na característica final da 

restauração e a utilização do pincel de pelo de marta seco resulta em uma superfície mais lisa 

 
1 Bruna Sampaio Boffo, Acadêmica de Odontologia, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

Departamento de Odontologia, Cascavel, Paraná, Brasil 
2 Beatriz  Fernandes  de  Lima,  Acadêmica  de  Odontologia,  Universidade Estadual  do  Oeste  do Paraná  -  

UNIOESTE, Departamento de Odontologia, Cascavel, Paraná, Brasil 
3 Wilson  da  Silva  Júnior,  Mestrando  em  Odontologia,  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  -  

UNIOESTE, Departamento de Odontologia, Cascavel, Paraná, Brasil 
4 Fabiana Scarparo Naufel, Doutora em Dentística Restauradora, Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 

Departamento de Dentística Restauradora, Cascavel, Paraná, Brasil 
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quando comparado com outra que não recebeu esse tratamento. Outra opção é a utilização de 

agentes selantes de superfície. Porém visando a redução do custo da restauração, a 

modificação da técnica substituindo esse agente por adesivo dentinário tem se disseminado 

por trazer resultados semelhantes na melhora da lisura superficial. O álcool também é um dos 

produtos utilizados como “lubrificante” dos instrumentos para manipulação da resina 

composta, no entanto, há divergências sobre sua indicação (RIBEIRO; ODA; MATSON, 

2001). 

A dureza é a resistência de um material a deformação plástica. Nas resinas compostas ela 

está relacionada a resistência à compressão, resistência ao desgaste e grau de conversão 

(SAHEBALAM et al., 2018). A partir de um estudo laboratorial, observou-se decréscimo na 

dureza superficial das resinas compostas imersas em café, chá ou refrigerante de cola, quando 

comparadas as resinas compostas imersas apenas em água destilada (TAVANGAR et al., 

2018). 

 

OBJETIVOS 

Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a microdureza de uma resina composta 

nanoparticulada, submetida à diferentes técnicas de alisamento e finalização, após 10 dias de 

exposição ao café. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para conduzir esse estudo, foi utilizada a resina composta nanoparticulada Filtek
MR 

Z350 XT (3M ESPE, St. Paul, MN, USA), o adesivo Adper Single BondTM 2 (3M ESPE, 

Sumaré, SP, Brasil) e o adesivo Adper Scotchbond™ Multi-Purpouse (3M ESPE, Sumaré, 

SP, Brasil). 

Quarenta amostras de resina composta nanoparticulada FiltekMR Z350 XT (3M ESPE, St. 

Paul, MN, USA) com 2 mm de espessura foram confeccionadas utilizando um molde de 

silicone de condensação Zetaplus (Zhermack, Badia, RO, Itália), em quatro grupos (n = 10), 

de acordo com a técnica de alisamento e acomodação da resina composta: G1: pincel seco, 

G2: pincel umedecido com álcool, G3: pincel umedecido com adesivo hidrófobo (bond 

Adper Scotchbond™ Multi-Purpouse – 3M ESPE) e G4: pincel umedecido com adesivo 

convencional simplificado (Adpter™ Single Bond 2 – 3M ESPE). 

O uso do pincel foi padronizado com pinceladas leves e aplicação em todas as direções 

durante 10 segundos. Nos grupos G2, G3 e G4 o pincel foi umedecido levemente e o excesso 

da solução foi removido com o auxílio de uma gaze. Em seguida, todas as amostras foram 

fotopolimerizadas (Valo, Indaiatuba, SP, Brasil) durante 40 segundos. 

Todas as amostras foram imersas em água deionizada e armazenadas em estufa seca à 

temperatura de 37C, durante 7 dias. Após esse período, foram submetidas ao teste inicial de 

microdureza Knoop realizado através do microdurómetro (HMV-2, Shimadzu, Tokyo, Japan). 

Para a realização do teste de microdureza, as amostras foram fixadas em cera utilidade e 

submetidas a uma prensa de paralelismo com o objetivo de obter paralelismo das amostras. 

O teste de microdureza foi realizado através do microdurómetro. Foram realizadas 3 

endentações na superfície superior de cada amostra. Utilizou-se uma carga de 50 gf e um 

tempo de penetração de 10 segundos. Para cada amostra, foi calculada a média das 3 

endentações. 

Após o teste inicial de microdureza, todas as amostras foram imersas em solução de café 

durante 10 dias e após esse período foi realizado o teste final. 

Após a verificação da normalidade e homogeneidade dos dados, realizou-se ANOVA a dois 
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critérios utilizando o software estatístico BioEstat 5.3 (Instituto Mamirauá, Belém, Pará, 

Brasil) com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

No fator tempo, os grupos não apresentaram diferenças estatísticas significantes (p < 0,05). 

Já no fator tratamento de superfície, o grupo G2 (álcool) apresentou maior microdureza 

quando comparado aos demais grupos. E a interação dos fatores em estudo também não foi 

significante (p > 0,05). 

 

 

DISCUSSÃO 

Objetivando identificar se existem diferenças estatisticamente significantes entre os 

diferentes tratamentos de superfície na resina composta nanoparticulada, aplicou-se o teste da 

análise de microdureza Knoop. Verifica-se que há diferenças estatisticamente significantes 

entre as médias obtidas em relação à rugosidade superficial de resinas compostas e o  tipo 

de polimento. (RIBEIRO; ODA; MATSON, 2001). 

A dureza da matriz resinosa é afetada pelo grau de polimerização das resinas compostas. 

Quanto maior o grau de conversão das ligações duplas de carbono, maiores os valores de 

dureza. Neste trabalho, com o interesse de se obter polimerização adequada, todos os grupos 

de amostras foram fotoativados, de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Os diferentes sistemas adesivos não influenciam no comportamento semelhante sobre a 

microinfiltração na interface do reparo e a microdureza (CAVALCANTI, 2004). As 

propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas são determinadas pelo tamanho, pelo 

volume, pela distribuição das partículas de carga na matriz, pelo meio de imersão e pH salivar 

(SILVA et al., 2007). Portanto, a dureza de um compósito dependerá destas variáveis, como, 

por exemplo, o acréscimo de pequenas partículas de carga e grande quantidade em volume 

(OBERHOLZER, 2003). A explicação para essa diferença nos valores pode estar relacionada 

à opacidade das resinas nanoparticuladas que é maior que as demais resinas avaliadas. Além 

disso, as características de translucência e cor podem afetar a microdureza das resinas 

compostas (BAGIS; RUEGGEBERG, 1997). A micromorfologia das cargas das resinas 

também é uma variável, pois quanto maior a quantidade de carga, maior será a microdureza 

(TURSSI et al., 2002). 

 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que os diferentes tratamentos de superfície não apresentaram diferenças 

estatísticas significantes (p < 0,05). No entanto, o grupo G2 (álcool) apresentou maior 

microdureza quando comparado aos demais grupos. 

 

 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cnpq) 
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INFLUÊNCIA DO SUBTRATO DENTAL NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE UM 

SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL: ESTUDO IN VITRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral. 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão. 

 

Carina Caramanico1, Gabrielle Lucietto2, Tuane Mertz3, Virginia Bosquiroli4, Priscilla do 

Monte Ribeiro Busato5, Veridiana Camilotti. 

 

Palavras-chave: Adesivos Dentinários; Dentina; Esmalte Dentário; Ataque Ácido Dentário; 

Resinas Compostas. 

 

Resumo 

Os sistemas adesivos são amplamente utilizados na Odontologia de acordo com diversos 

protocolos de utilização. O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho do adesivo Single 

Bond universal em dentes bovinos utilizando a técnica convencional e autocondicionante em 

esmalte e dentina com uma resina composta bulk fill. Foram selecionados 60 dentes bovinos, 

divididos em 4 grupos: ECA: Esmalte condicionado com ácido fosfórico; ESCA: Esmalte sem 

condicionamento ácido prévio; DCA: Dentina condicionada com ácido fosfórico e DSCA: 

Dentina sem condicionamento ácido prévio. Foram confeccionados 3 cilindros de resina 

composta Bulk Fill com o auxílio damatriz de Tygon com diâmetro interno de 2 X 2mm em 

cada dente, totalizando 45 cilindros por grupo. Após 24 horas, foi executado o teste de 

resistência adesiva por microcisalhamento em uma máquina universal de ensaios (EMIC). Os 

dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo teste Kruskal-Wallis, seguido do teste 

de Duun. Houve diferença significativa entre os grupos, o ranking das diferenças significativas 

em ordem decrescente foram ECA>ESCA>DSCA>DCA. O condicionamento com ácido 

fosfórico apresentou os melhores resultados de resistência de união para o adesivo universal 

testado, tanto para esmalte quanto para dentina. 

 

Introdução 

Os adesivos dentinários são bastante utilizados na prática odontológica, por proporcionarem 

união entre o substrato dental e resina composta7. Além disso, possuem outras funções, como 

tratamento da hipersensibilidade dentinária, adesão de pinos intra-radiculares, braquetes 

ortodônticos, restaurações indiretas, reparo de restaurações e reanatomizações estéticas6. 

Atualmente, existem os sistemas adesivos classificados como “universal” ou “multimodo”, 

permitindo ao cirurgião-dentista decidir qual estratégia adesiva usar, convencional ou 

autocondicionante4,5 Nesse sistema, a resistência de união pode ser conseguida pelo 

condicionamento ácido total ou não6. 

Um fator que pode influenciar na qualidade da adesão de restaurações em resina composta, 

além do tipo de sistema adesivo, é a contração de polimerização que pode resultar em lacunas 
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4 Professora Doutora da disciplina de Dentística Restauradora, Universidade Estadual do Oeste do Paraná- 

UNIOESTE 
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na interface entre a restauração e o substrato dental1, 3. Se a força de contração for maior que 

a força de adesão, ela acumulará tensão para causar microfissuras ou descolamento na 

interface adesiva8. 

Desta forma, o objetivo desse estudo laboratorial foi comparar a eficácia de um adesivo 

universal, utilizando as técnicas convencional e autocondicionante em esmalte e dentina 

associado à resina composta bulk fill. A hipótese nula testada é que a etapa de condicionamento 

ácido prévio não influencia a adesão de restaurações diretas em resina composta, quando um 

adesivo universal for utilizado. 

 

Objetivos 

O objetivo desse estudo laboratorial foi comparar a eficácia de um adesivo universal, utilizando 

as técnicas convencional e autocondicionante em esmalte e dentina associado à resina composta 

bulk fill. A hipótese nula testada é que a etapa de condicionamento ácido prévio não influencia 

a adesão de restaurações diretas em resina composta, quando um adesivo universal for utilizado. 

 

Materiais e métodos 

Cálculo amostral 

O cálculo amostral foi realizado baseado em distribuições de probabilidades da família F, com 

delineamento de famílias repetidas, com interação dentro e entre os fatores. O tamanho do efeito 

utilizado foi de 0,15, erro tipo 1(α) de 0,05, poder de análise de 0,85 garantiu um mínimo de 

unidades amostrais de 40 (corpos de prova). Por conveniência foram confeccionados 40 corpos 

de prova, sendo 10 amostras por grupo experimental O cálculo amostral foi realizado no 

programa GPower (versão 3.1.9.2- Universidade de Düsseldorf, Düsseldorf - Alemanha). 

 

Preparo da amostra 

Foram selecionados 60 dentes anteriores bovinos, oriundos de um matadouro local, recém- 

extraídos e seccionados em alta rotação com refrigeração abundante com uma ponta 

diamantada, n° 4138 (KG Sorensen), separando as coroas das raízes. As coroas foram fixadas 

em tubos de PVC padronizados com resina acrílica, deixando a superfície vestibular livre. Na 

sequência, foram divididos em 4 grupos, sendo ECA: Esmalte condicionado com ácido 

fosfórico; ESCA: Esmalte sem condicionamento ácido; DCA: Dentina condicionada com ácido 

fosfórico e DSCA: Dentina sem condicionamento ácido. 

As superfícies dos dentes bovinos foram desgastadas até se obter uma superfície lisa em esmalte 

e dentina, de acordo com o grupo correspondente. Posteriormente, os elementos do grupo 

ECAT e DCAT foram submetidos ao ataque ácido com ácido fosfórico a 37%, Condac37 

(FGM, BR), seguindo as instruções de uso do fabricante. Na sequência, foi aplicado o adesivo 

Single Bond Universal (3M, BR) em todos os grupos de acordo com as instruções do fabricante. 

Em seguida, foram confeccionados 3 cilindros de resina composta nas coroas de cada grupo, 

totalizando 180 corpos de prova (CP). Utilizou-se uma matriz de Tygon (Tygon tubing, TYG- 

030, Saint-Gobain Performance Plastic, Maime Lakes, FL, USA) com um diâmetro interno de 

2mm e 2 mm de altura. A matriz foi posicionada com o auxílio de uma pinça clínica sobre a 

superfície e em seguida, seu interior foi preenchido com resina composta Opus Bulk Fill (AM, 

FGM; Joinville, SC, BR) em um único incremento com uma espátula (Thompson n°6). A 

fotoativação foi realizada por aparelho de luz Bluephase (Ivoclar Vivadent, Barueri, São Paulo, 

Brasil) com 1200 mW/cm2 por 30 segundos. Por fim, a matriz foi seccionada e removida com 

lâmina de bisturi n° 11, e os corpos de prova armazenados por 24 horas, sendo submetidos após 

esse período ao teste de microcisalhamento. 

 

Teste de microcisalhamento 
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As amostras foram submetidas ao teste de microcisalhamento em uma máquina universal de 

ensaio (EMIC) a uma velocidade de 1mm/min com uma célula de carga de 50N. A força 

máxima aplicada na base dos cilindros foi de 45N, 10% a menos que o valor da célula de carga. 

Os dados foram transformados em Mpa e submetidos à análise estatística. 

Análise da fratura 

A interface de resina – esmalte/ dentina fraturada foram analisadas em uma lupa estereoscópica 

com aumento de 100x (Olympus SZ40, Japão). Os tipos de falha foram classificados como: 

• Adesiva (A): falha na interface resina composta- dentina/esmalte 

• Mista (M): falhas na interface adesivo/esmalte-dentina/resina composta, que incluem falhas 

coesivas. 

• Coesiva em Resina Composta (CC): falha exclusivamente na resina composta; 

• Coesiva em dentina (CD): falha exclusivamente dentro da dentina/ esmalte. 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos inicialmente ao teste de aderência a curva de normalidade 

por meio do teste de D’Agostino-Person, sendo que pelo fato de terem atendido tal requisito 

foram submetidos ao teste paramétrico de Análise de Variância (ANOVA) fatorial, com dois 

fatores: Tratamento e tecido dentinário (p<0.05), seguido do pós-teste de Tukey para 

comparação entre os grupos. 

 

Resultados 

Quanto a análise da resistência de união, sendo o ranking das diferenças significativas em 

ordem decrescente foram ECA>ESCA>DSCA>DCA. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre ESCA e DSCA. 

 

Tabela 01. Valores médios resistência de união dos grupos avaliados, seguidos dosrespectivos 

desvios padrão (µm) e análise estatística. 

 

Tratamento/Tecido dentinário Esmalte Dentina 

Com condicionamento 
 

30.85(+3,23)Aa 

 

18.66(+4,64)Ab 

Sem condicionamento 22.13(+5,85)Ba 23.96(+3,96)Ba 

Letras diferentes representam diferença estatisticamente significante. Maiúsculas se referem às 

linhas e minúsculas se referem às colunas, p < 0,05. 

Quanto aos tipos de fratura, os grupos com condicionamento apresentaram mais falhas coesivas 

do que os grupos em que o condicionamento não foi utilizado. Da mesma forma, houve um 

predomínio de falhas adesivas no grupo sem condicionamento com ácido prévio em esmalte. 

Isso sugere que a força de união entre substrato e sistema adesivo foi maior que a resistência 

do próprio material. 

 

Grupo 1 - 35 FA (77%); 3 FM (6%); 2 CR (4%); 1 CD (2%); 4 excluído (8%). 

Grupo  2 - 35 FA (77%); 5 FM (11%); 1 CR (2%); 2 CD(4%); 2 excluídos (4%). 

Grupo 3 -  29 FA (64%); 4 FM (8%); 2 CR (4%); 3 CD (6%); 7 excluídos(15%). 

Grupo 4 -  26 FA (57%); 6 FM (13%); 0 CR (0%); 13 CD (28%); 0 excluídos (0%). 
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*Porcentagens aproximadas. 

 

Conclusão 

Verificou-se que o condicionamento com ácido fosfórico em uma etapa prévia, apresentou os 

melhores resultados de resistência de união para o adesivo universal testado, tanto para esmalte 

quanto para dentina. 
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RESUMO 

Introdução: Um sorriso bonito tem se tornado cada vez mais importante, não apenas por 

questão estética, como também por seu significativo valor social, onde padrões de beleza são 

desejados. Então, uma grande porcentagem da sociedade procura o cirurgião-dentista por 

não aprovar a aparência do seu sorriso, acarretando no chamado: mal-estar social, que 

compromete sua participação junto à comunidade. Entre os comprometimentos estéticos que 

mais influenciam a autoestima está a alteração de cor do dente, por isso, a procura por 

métodos de clareamento dentário estão aumentando progressivamente. Objetivos: Desse 

modo, a finalidade deste trabalho é verificar se ocorreu melhora da autoestima e da 

qualidade de vida pós-clareamento dental e se os desejos e necessidades do paciente foram 

atendidos com o procedimento. Métodos: Para tanto foi utilizado o questionário EOS antes 

e depois do clareamento dental para mensurar a melhora da autoavaliação que os pacientes 

submetidos ao tratamento tiveram e se suas expectativas se concretizaram. Conclusão: O 

clareamento dental auxílio positivamente na melhora da autoestima, principalmente 

quando relacionado aos fatores facial, boca e dente. Assim sendo, o clareamento dental é um 

procedimento que cumpre seu papel estético e consequentemente aumenta a qualidade de 

vida nos pacientes submetidos ao tratamento. 

 

Palavras-Chaves: Clareamento dental, autoestima, estética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tratamento dentário pode ser definido pela tríade: saúde, função e estética, ou seja, o 

objetivo principal de qualquer tratamento é que além da resolução da doença, tenha 

também como resultado um estado de bem-estar (AHMAD, 2009). 

A busca pela estética dental pode ser causada por diversos desequilíbrios como a 

assimetria e desproporcionalidade dos dentes entre si e com a gengiva, lábios e rosto, 

estando diretamente associados a alterações relacionados com a posição, forma, tamanho, 

cor e texturização dos elementos dentais (BERNARDES, 2017). 

Por isso, um dos tratamentos para melhorar esse desequilíbrio, é o clareamento dental, 

considerado um tratamento conservador, de fácil manuseio, econômico e usado por 

dentistas para se conseguir um sorriso mais agradável (PRADO; SARTORI, 2010). 

Dessa forma, as intervenções estéticas, mesmo que mínimas, que o clareamento dental pode 
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causar, podem promover um efeito profundo sobre a crença do “si mesmo”, pois trazem o 

sentimento de normalidade quando estão dentro de padrões de beleza, por isso é relevante 

considerar as mudanças psicossociais que podem ocorrer logo nas primeiras semanas após 

o tratamento, tornando-se importante avaliar as possíveis mudanças de autoestima, além do 

o impacto social que o clareamento dental gera ao paciente, que podem variar de acordo 

com o grau de escolaridade, sexo, idade, status sociais e fatores psicológicos. 

 

OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo avaliar a autoestima e seu impacto na qualidade psicossocial 

de vida e da autopercepção do paciente por meio da alteração de cor dos elementos dentais, 

pelo clareamento dental. 

 

MATERIAIS E METÓDOS 

 

Para realização desta pesquisa foram utilizados dados de um projeto de clareamento dental 

anteriormente realizado na clínica de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, aprovado pelo comitê de proteção de participantes humanos da universidade sob 

o número 2749417.7.0000.5084. 

Um total de 80 pacientes voluntários foram selecionados com a utilização de alguns 

critérios de inclusão: ser maior de 18 anos, presença dos seis dentes maxilares anteriores, 

não ter restaurações nesses elementos anteriores e apresentar ao menos um incisivo central 

na cor A2 ou superior de acordo com a escala Vita Clássical. Foram excluídos do estudo 

voluntários que apresentavam hábitos de bruxismo ou qualquer outra patologia que 

pudesse causar sensibilidade, mulheres grávidas/lactantes e voluntários que se submeteram a 

procedimentos de clareamento dental. 

Os pacientes realizaram o clareamento caseiro com gel peróxido de carbamida 10%, sendo 

divididos em dois grupos: 42 pacientes realizaram o clareamento por 1 hora e 

38 pacientes por 30 minutos. A coleta de dados foi realizada com protocolos padronizados 

e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tanto 

para a realização do clareamento, quanto para permitir que as informações obtidas no 

questionário fossem utilizadas. 

A avaliação da cor nos ensaios clínicos primários foi realizada antes e após o clareamento (1 

semana ou 30 dias após o clareamento) usando as guias de cores VITA Classical e o VITA 

Bleachedguide 3D-MASTER. Além disso, foi utilizada uma avaliação objetiva da cor com o 

espectrofotômetro VITA Easyshade. 

Os indivíduos foram solicitados a registrar se experimentaram sensibilidade dentária (SD) 

durante e após o tratamento, registrando diariamente o escore de dor. Antes de iniciar o 

clareamento, cada paciente recebeu um formulário de papel com uma boca desenhada 

contendo os dentes da arcada superior e as duas escalas de dor (descritas abaixo). Para a 

escala de classificação numérica de 5 pontos (NRS), o paciente foi solicitado a indicar o 

valor numérico do grau de sensibilidade para cada um dos períodos acima em que 0 

significa ausência de sensibilidade, 1 leve, 2 moderado, 3 considerável e 4 sensibilidade 

dentária severa. Ademais, os participantes  também foram instruídos a registrar a intensidade 

da dor utilizando a escala analógica visual (VAS), com pontuações de 0 e Foi aplicado 

questionário aos pacientes participantes da fase clínica descrita anteriormente para avaliação 

da autopercepção, características de personalidade, qualidade de vida e psicossocial. O 

questionário utilizado foi o OES. A Escala Oral de Estética (OES) foi desenvolvida na 

Suécia, mas uma versão em inglês seguiu o questionário original e foi chamada de OES. 

Ele contém oito itens relacionados à autopercepção da estética facial e bucal de cada 
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paciente. As primeiras sete questões consideram os aspectos específicos: face, perfil 

facial, boca, arcada dentária, formato do dente, cor do dente e gengiva. O OES foi aplicado 

antes e após o término do tratamento, quando é realizada a avaliação final da cor. 

A análise estatística foi realizada usando o programa Sigma Plot 12.0 com um α = 0,05. 

Para comparação do EOS questionário, o teste Wilcoxon foi utilizado. Uma regressão 

linear múltipla foi realizada com o programa Excel 2016 para as variáveis dependentes 

contínuas (∆SGU, ∆E e intensidade da sensibilidade dental avaliada com a escala VAS e 

NRS) correlacionando com a variável do questionário (p <0,05). 

 

 

RESULTADOS 

 

O clareamento dental, como procedimento estético conseguiu promover uma melhora 

significativa na autoestima, principalmente nos fatores de facial, dente e boca. 

Consequentemente também melhorou a autopercepção e qualidade de vida nos pacientes 

submetidos ao tratamento. 

 

DISCUSSÃO 

 

A cor dos dentes gera maior preocupação no indivíduo do que a forma e o alinhamento 

dentário (DEMARCO, 2009). Embora a cor do dente represente apenas um aspecto no 

conjunto dos determinantes da harmonia facial, ela representa um forte valor isolado por ser 

rapidamente percebida (DE OLIVEIRA, 2014). Além disso, pode ser citado que entre as 

razões para que o clareamento dental tenha se tornado tão difundido atualmente é a ideia 

de que dentes brancos são mais saudáveis e os custos e produtos clareadores são acessíveis 

(TEIXEIRA, 2013). Sendo assim, quando o clareamento dental é realizado atendendo 

todas as exigências da técnica, ele é o tratamento mais simples, menos invasivo e menos 

oneroso para devolver a harmonia de cor ou eliminar eventuais manchas (TÉO, 2010). 

CONCLUSÃO 

 

A estética dental pode ser transformadora, pois proporciona ao indivíduo satisfação com 

si mesmo e aumento do seu bem estar, por isso o clareamento tem se tornado um instrumento 

importante para alcançar os padrões estéticos do sorriso, causando repercussões na 

autoestima e autoimagem do paciente. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AHMAD, I. Protocolos para restaurações estéticas previsíveis: Artmed editora, 2009. 

 

BERNARDES, A.C.T.A.A. Seleção de cor para a obtenção de restaurações anteriores diretas 

imperceptíveis. 2017. Dissertação de mestrado - Instituto Universitário de Ciências da Saúde, 

Gandra, 2017. 

 

DEMARCO, F. F., MEIRELES, S. S., MASOTTI, A. S. Over-the-counter whitening 

agents: a concise review. Brazilian oral research , v. 23, p. 64-70, 2009. 

 

DE OLIVEIRA, J. A. G., et al. Clareamento dentário x autoestima x autoimagem. 

Archives of Health Investigation , v. 3, n. 2, 2014. 

 



 

32 

 

PRADO, H. do., SARTORI, L. A. Clareamento de dentes vitais amarelados. Revista Naval 

de Odontologia, v. 3, n. 3, p. 5-10, 2010. 

 

TEIXEIRA, A. M. U. Estudo clínico da autopercepção da cor dos dentes de pacientes antes, 

durante e após o clareamento dental. 2013. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 

TÉO, T. B., TAKAHASHI, M.K., GONZAGA, C.C., LOPES, M.G.K. Avaliação, 

após clareamento, da alteração de cor de dentes bovinos imersos em soluções com 

potencial elevado de pigmentação. Revista sul brasileira de odontologia. Joinville, v.7, 

n.4, p.401-405, out./dez. 2010. 

 



 

33 
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DESCRITORES: Dessensibilizantes dentinários; Verniz cavitário; Adesivos dentinários. 

 

RESUMO 

Objetivos: Avaliar por meio de um estudo clínico prospectivo, randomizado e cego a 

eficiência de quatro agentes dessensibilizantes no tratamento da hipersensibilidade dentinária 

pelo período de 60 dias e também o impacto da condição de saúde oral na qualidade de vida 

dos pacientes. Materiais e métodos: Foram selecionados 22 pacientes com 116 dentes com 

hipersensibilidade. Os mesmos foram randomizados e divididos em 4 grupos de acordo com o 

tratamento aplicado. Os níveis de sensibilidade foram avaliados por sondagem e aplicação de 

jato de ar e a resposta indicada por meio da Escala Visual Analógica (EVA). As medições 

foram realizadas antes, imediatamente após a aplicação de cada material durante a primeira 

sessão, ao completar 7 dias, 30 dias e 60 dias da primeira aplicação. Os dados foram 

submetidos ao teste Kruskal- Wallis para comparação intra e intergrupos ao longo dos 

períodos de avaliação; para comparação das respostas do questionário de qualidade de vida foi 

aplicado o teste de Wilcoxon (nível de significância de 5%) e para avaliar se houve 

diminuição da sensibilidade com alimentos doces e/ou ácidos o teste de McNemar. 

Resultados: Na comparação intragrupos, houve uma diminuição estatisticamente significante 

em todos os tratamentos. Em relação à comparação intergrupos, observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os diferentes agentes dessensibilizantes somente no 

período de 7 dias para o SB. Ainda, houve diminuição significativa no desconforto ao ingerir 

alimentos doces e/ou ácidos e consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes. 

Conclusão: Este estudo clínico mostrou que os quatro agentes dessensibilizantes 

avaliados foram efetivos no tratamento da hipersensibilidade dentinária. 

 

INTRODUÇÃO 

O desconforto causado pela hipersensibilidade dentinária (SD) é uma das queixas dentárias 

mais  comuns  nos  consultórios  odontológicos.  Sendo  descrito  como  resposta  exagerada à 

aplicação de um estímulo na dentina exposta, especialmente na região cervical vestibular 

(CANALI et al., 2017). 

As causas mais comuns para o aparecimento da SD incluem trauma por escovação, erosão 

ácida, dentifrícios erosivos, má higiene oral, fatores anatômicos, recessão gengival, traumas 

 
1 Discente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
2 Discente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
3 Mestre em Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
4 Doutor em materiais dentários UNICAMP e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE) 
5 Doutora em Dentística Restauradora PUC - PR e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
6 Doutora em materiais dentários UNICAMP e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
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oclusais, entre outros (CAVALCANTE et al., 2015). 

Outro recurso utilizado é o Perfil de Impacto da Saúde Oral (Oral Health Impact Profile – 

OHIP), questionário subjetivo que visa fornecer uma medida da incapacidade, desconforto e 

desvantagem atribuída à condição oral, através da auto-avaliação (AFONSO et al., 2017). 

Por isso, para o tratamento da SD com o objetivo de obliterar os canalículos dentinários, 

encontram-se disponíveis diversos métodos, por exemplo, restaurações em resina composta, 

aplicação de adesivo dentinário, ou ainda, por meio de um esfregaço sobre a superfície 

dentinária. (AGOSSA et al., 2017). 

Apesar da rápida redução da SD, a duração desses efeitos dessensibilizadores ainda é um fator 

crítico, principalmente, por não apresentarem adesão adequada à superfície dentinária 

(MADRUGA et al., 2017). 

 

OBJETIVOS 

Avaliar diferentes materiais para o controle da hipersensibilidade dentinária cervical através 

de um estudo in vivo e constatar a influência dessa condição na qualidade de vida dos 

pacientes por meio de um questionário. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esse estudo clínico prospectivo, randomizado e cego foi realizado na clínica de Odontologia 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE- Cascavel – PR) após a aprovação 

do projeto pelo comitê de ética e pesquisa em seres humanos da UNIOESTE (número do 

parecer 2.443.042). 

Os pacientes foram selecionados a partir do exame clínico com sondagem e aplicação de jato 

de ar. Após avaliar os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 22 pacientes 

totalizando 116 dentes, 29 por grupo. 

Os dentes foram distribuídos em quatro grupos de acordo com o agente dessensibilizante: GD 

- Gluma Desensitizer® (Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha); CV – Clinpro White Varnish® 

(3M ESPE, Minnesota, EUA); SB – Single Bond Universal® (3M ESPE, St.Paul, EUA) AS: 

AdheSE® (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein). 

Foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) com medidas de 0 a 10 cm na qual o 

voluntário indica a sua dor. Onde o zero (0) refere-se a “ausência de dor” e 10 corresponde a 

“dor insuportável”. 

Utilizou-se também jato de ar frio da seringa tríplice do equipamento odontológico aplicado 

por 1 segundo, perpendicular a superfície dentinária, a uma distância de 1cm padronizada por 

meio de um dispositivo plástico acoplado à seringa. 

Os estímulos táteis foram realizados com o auxílio de uma sonda exploradora n° 5 sob ligeira 

pressão manual na direção mesio-distal da superfície dentinária cervical, por um único 

operador padronizando a força utilizada. Um único valor EVA foi marcado pelo 

paciente referente aos estímulos térmico e tátil de cada dente avaliado. 

Os pacientes foram instruídos a não escovar os dentes ou comer alimentos duros e/ou 

ácidos por pelo menos 3 horas após a aplicação. Para a higienização foram orientados 

escovação com escova dental do tipo macia, cremes dentais não abrasivos e não 

específicos para dentes sensíveis, ou enxaguatórios bucais durante o período de pesquisa. 

Imediatamente após a aplicação, os pacientes foram submetidos novamente a um teste de 

sensibilidade e a sensibilidade dentinária novamente quantificada através da escala EVA. As 

reavaliações foram realizadas em 7, 30 e 60 dias. 

Os voluntários responderam a versão brasileira reduzida do questionário sobre o impacto da 

condição de saúde oral na qualidade de vida dos brasileiros (OHIP 14) durante a avaliação 

inicial e após a última reavaliação de 60 dias. Ainda nesse momento, relataram se houve 

diminuição da dor causada pelos estímulos doce e/ou ácido da alimentação para comparação 
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dos resultados. 

 

RESULTADOS 

Na comparação intragrupos ao longo dos períodos foi possível observar uma diminuição 

estatisticamente significante (p<0.05) do período inicial para todos os outros períodos para 

todos os tratamentos. Em relação à comparação intergrupos, observou-se diferença 

estatisticamente significativa (p<0.05) entre os diferentes agentes dessensibilizantes somente 

no período de 7 dias para o SB. A randomização foi bem executada devido a aproximação dos 

valores iniciais em cada grupo. 

Quanto ao questionário de qualidade de vida aplicado em dois períodos, antes e após o 

tratamento, foi possível observar diminuição significativa da sensibilidade dolorosa bucal e 

dentária dos pacientes avaliados, percebeu-se que houve menor incômodo ao ingerir 

alimentos, redução do stress e preocupações e diminuição da dificuldade para relaxar 

(p<0.05). 

O Teste de McNemar demonstrou um p-valor=0.0078, ou seja, a redução da sensibilidade 

estimulada por alimentos (ácidos e doces) foi estatisticamente significante após a utilização 

dos materiais testados (p<0.05). 

 

DISCUSSÃO 

A hipersensibilidade dentinária, definida como dor curta e aguda decorrente da dentina 

exposta em resposta a estímulos térmicos, táteis, osmóticos ou químicos, possui tratamentos 

que têm por objetivo ocluir os túbulos dentinários expostos, vedando-os completamente e 

eliminando a dor (PATIL et al., 2015). Foi observado no presente estudo que todos os agentes 

dessensibilizantes testados foram capazes de diminuir a SD, provavelmente ocluindo de forma 

satisfatória os túbulos dentinários expostos na região dentinária cervical. 

Constatou-se que o efeito dessensibilizante mais significativo ocorreu no período de sete dias 

para o grupo o qual foi aplicado o adesivo Universal Single Bond. Talvez isso tenha ocorrido 

por este material apresentar ácido polialquenóico, composto base dos ionômeros de vidro 

Vitremer e Vitrebond. Acredita-se que a presença desse copolímero forme complexos dentro 

dos túbulos dentinários, desempenhando um efeito de relaxamento das tensões (KOSE et al., 

2013). 

Em contrapartida, no estudo clínico de PATIL et al., 2015, o adesivo Single Bond Universal 

se mostrou inferior ao Gluma no tratamento da hipersensibilidade dentinária. Essa diferença 

pode ter ocorrido devido ao número de elementos dentais com hipersensibilidade inseridos em 

sua pesquisa ter sido menor ao deste estudo, sendo 18 por grupo comparado aos 29 aqui 

utilizados. Além disso, constatou-se no estudo piloto realizado previamente a esse estudo que 

a dupla aplicação do adesivo Single Bond Universal se mostrou mais efetivo na redução 

da sensibilidade dentinária, o autor pode ter aplicado uma única camada do material, 

gerando diferença nos resultados. Quanto ao dessensibilizante Gluma, o fabricante sugere 

que fique em contato com a superfície dentária de 30 a 60 segundos, o autor e seus 

colaboradores deixaram por 30 segundos, e nessa pesquisa clínica o material permaneceu 

por 60 segundos, podendo ser o motivo para resposta divergente. 

Ao avaliar o impacto das condições de saúde oral no bem estar e autoestima é possível 

melhorar as intervenções clínicas e a qualidade de vida dos pacientes. O Perfil de Impacto da 

Saúde Oral é um dos indicadores mais utilizados internacionalmente para esse fim (AFONSO 

et al., 2017). Através do questionário OHIP-14 aplicado nesse estudo antes e após o 

tratamento com os agentes dessensibilizantes, foi constatado uma melhora na qualidade de 

vida dos voluntários. Houve diferença significativa na diminuição da dor, stress e 

preocupações. Além disso, ao ingerir alimentos doces e ácidos rotineiramente os pacientes 

relataram não sentir o desconforto causado pela SD. 



 

36 

 

Todos os materiais testados neste estudo obtiveram resultados satisfatórios, entretanto é 

necessário mais pesquisas em longo prazo e talvez com períodos de reaplicação dos agentes 

dessensibilizantes. 

 

CONCLUSÕES 

Todos os agentes dessensibilizantes testados foram efetivos na diminuição da 

hipersensibilidade dentinária cervical imediatamente após a aplicação e mantendo-se ao longo 

do período de 2 meses. Além disso, houve uma melhora na qualidade de vida dos voluntários, 

constatado por meio do questionário aplicado. 
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RESTAURAÇÃO DE LESÕES CERVICAIS LIVRES DE CÁRIE COM RESINA 

COMPOSTA BULK FILL - ESTUDO CLÍNICO, RANDOMIZADO E CEGO 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar clinicamente restaurações de lesões cervicais livres de 

cárie (LCLC) restauradas com resina composta bulk fill (BF). Para tanto foram selecionadas 

60 LCLC, divididas em dois grupos experimentais: Filtek Z350: controle com resina 

composta convencional e Filtek BF: resina composta bulk fill. As restaurações foram avaliadas 

quanto a adaptação marginal, retenção e descoloração segundo os critérios da USPHS 

(United States Public Health Services), nos períodos de 7, 30 e 180 dias. Os dados foram 

submetidos à análise estatística com o auxílio do programa Bioestat 

5.3 e submetidos ao teste de Kruskall Wallis,com nível de significância de 5%. Após 

análise dos resuldados foi observado ausência de diferenças significativas entre os grupos. 

Conclui-se que as resinas compostas Bulk fill são promissoras para o uso em classe V. 

PALAVRAS-CHAVE: cavidade; restauração; resinas compostas. 

INTRODUÇÃO 

 

As lesões cervicais não cariosas (LCNC) tem como característica a presença de recessões 

gengivais normalmente ocasionadas pela abrasão, erosão ou abfração relacionadas a perda 

de esmalte dental e exposição do tecido dentinário e do cemento nas margens cervicais (VAN 

LANDUYT, K. L. et al 2011). 

As restaurações com resinas compostas possuem inúmeras vantagens, como resultados 

estéticos satisfatórios, reduzido número de sessões clínicas, boa reprodução anatômica, 

devolução da função e estética. Porém, é uma técnica relativamente sensível, pois requer 

campo operatório seco, sequência criteriosa dos passos clínicos e incrementos com até 2 mm 

de espessura. A contração volumétrica exerce tensão sobre as margens da cavidade, 

favorecendo o descolamento da restauração e formação de fendas que está associado as 

deficiências marginais, infiltrações, sensibilidade pós-operatória, cáries secundárias, 

consequências pulpares adversas, descoloração marginal e possíveis fraturas de esmalte e de 

cúspides. (MORETTO, S.G. et al 2013). 

Cavidades classe V tem elevado fator C, pois apresenta apenas uma superfície para 

escoamento da resina composta, que favorece o ligamento da parede de fundo da cavidade 

com as paredes circundantes, resultando em elevada tensão de polimerização, aumentando 

significativamente o risco de falhas. (MORETTO, S.G. et al 2013). 

Recentemente foram desenvolvidas as resinas compostas bulk fill, capazes de preencher 

cavidades de 4 a 6 mm de profundidade em um único incremento, devido a moduladores de 

polimerização e partículas de carga translúcidas, apresentando baixo teor de contração de 

polimerização. Esta propriedade torna esse material uma alternativa para reduzir o fator C de 

cavidades classe V. (VAN DIJKEN, J.W.V et al, 2016) 
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Com base nisso, o objetivo deste estudo clínico randomizado controlado foi avaliar o 

efeito das restaurações diretas com resina composta Bulk fill e convencional na retenção de 6 

meses em NCCLs. As hipóteses testadas foram que as resinas Bulk fill para restauração das 

LCLC proporciona desempenho clínico, ao longo do tempo, semelhante aos das resinas 

compostas. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral foi avaliar clinicamente o comportamento das restaurações com resina 

composta tipo bulk fill nas LCLC e comparar com a técnica restauradora convencional. Os 

objetivos específicos foram avaliar por meio de três critérios da USPHS – adaptação 

marginal, descoloração e retenção da restaurações realizadas com a resina bulk fill. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo prospectivo, cego, randomizado boca-dividida foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE, sob o número 2.414.995. Os procedimentos clínicos foram realizados na Clínica 

Odontológica desta Instituição. 

Os critérios de inclusão foram: 

Adultos com 18 a 60 anos; 

Lesões próximas ao tecido gengival presentes em dentes estruturalmente comprometidos 

(classe V); 

Ausência de doença periodontal; 

Os dentes devem possuir contato oclusal com o antagonista; Possuir equilibrio oclusal e 

ausência de contatos prematuros. Exclusão: 

Possuir doença periodontal ativa; 

Possuir mobilidade dental nos graus I, II e III; Possuir atividade de cárie não controlada; 

Xerostomia; 

Estar em tratamento ortodôntico; 

Ser portador de disfunção tempôro mandibular; 

História de doenças sistêmicas com repercussão nos tecidos gengivas e periodontais; 

Histórico de reação adversa a algum dos materiais utilizados neste estudo; 

Possuir hábito parafuncional; Uso de aparelho miorrelaxante; Gravidez ou lactação; 

O procedimento de aleatorização foi feito por sorteio em papel do numero do dente e da resina 

composta para a randomização sem restrições. O número de pacientes tratados foi baseado em 

estudo prévio e realizado o cálculo amostral baseado em uma distribuição F (análise de 

variância) para um delineamento de medidas repetidas, como dois grupos experimentais. 

Assumindo um poder de análise de 0,90, tamanho de efeito de 0,25 e erro tipo I de 0,05, com 

nove medidas ao longo do tempo, foi definido um tamanho amostral total de 30 restaurações 

por grupo. Este cálculo foi realizado no programa GPower 3.1.9. A anamnese do paciente foi 

realizada, seguido por exames clínicos e radiográficos quando necessário, a fim de preparar o 

plano de tratamento. Os dentes foram restaurados por um único operador devidamente 

treinado, seguindo os passos clínicos descritos a seguir: profilaxia prévia com taça de 

borracha e solução com pasta de pedra pomes e água; seleção de cor; isolamento 

absoluto e aplicação do sistema adesivo conforme instruções do fabricante. A fotoativação 

para os dois grupos foi feita com aparelho de luz LED Bluphase (Ivoclar Vivadent – Barueri 

– SP - Brasil); a restauração foi feita com resina composta Filtek Z350 (3M- ESPE - 

Sumaré – SP - Brasil) pela técnica incremental e fotoativada por 40 segundos. As restaurações 

com a resina composta Filtek bulk fill foi aplicada em incremento único de até 5mm e 

fotoativada por 40 segundos. Os excessos de resina composta foram removidos com ponta 
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diamantada superfina em alta rotação sob refrigeração abundante. O polimento das 

restaurações foi feito após 30 dias da restauração e avaliadas clinicamente pelos critérios da 

USPHS nos períodos 7, 30 e 180 dias. Os dados foram tabulados e as análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do programa Bioestat 5.3 (Instituto Mamirauá, Amazonas, 

Brasil). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Kruskall Wallis,com nível de 

significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

A análise dos resultados obtidos revelou que não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos experimentais para os dois fatores avaliados - 

tempo e resina composta (p > 0,05). 

 

DISCUSSÃO 

A decisão de se restaurar com resina composta é embasada em estudos clínicos de longo prazo 

e ensaios laboratoriais, que revelam que os compósitos são as melhores opções para as 

restaurações de LCLC devido às suas propriedades físicas, capacidade de adesão com o 

sistema adesivo, excelente estética, resistência ao desgaste, facilidade de manipulação e boa 

relação custo benefício (SIEDSCHLAG, G. et al, 2012). 

A técnica de restauração com resina bulk-fill é bastante simples quando comparada à 

técnica incremental tradicional. As resinas tem baixa viscosidade e baixa tensão de 

contração de polimerização, otimizando ainda mais o dia-a-dia na clínica, favorecendo a 

obtenção de bons resultados de forma simples e eficaz (VAN DIJKEN, 

J.W.V. 2013). 

Segundo um estudo de meta análise, restaurações diretas confeccionadas com resinas de 

nova geração - como a bulk fill – apresentam desempenho clínico semelhante as restaurações 

preparadas com resinas convencionais. Na avaliação de 6 meses tanto a resina bulk fill 

como a convencional apresentavam-se em boas condições segundo os critérios da USPHS, 

com coloração aceitável, retidas, e com adaptação marginal aceitável, sem exposição de 

dentina (KRULY et al 2018). 

As resinas bulk-fill, por permitirem a polimerização de incrementos de até 4mm, diminuem o 

número de passos para realizar uma restauração. Com isso, há uma menor chance de erros 

técnicos acontecerem bem como menor tempo clínico necessário. Como estão à disposição 

no mercado há pouco tempo, ainda é necessário a realização de mais pesquisas e também de 

maior acompanhamento clínico das restaurações, para que se assegure o sucesso clínico e a 

longevidade do tratamento (KRULY et al 2018). 

 

CONCLUSÃO 

A utilização da resina composta Filtek bulk fill para restauração de lesões cervicais livres de 

cárie apresentou desempenho clínico semelhante a resina Filtek z350 (convencional) nos 

âmbitos avaliados – adaptação marginal, descoloração e retenção. As restaurações 

apresentaram-se em boas condições segundo os critérios de avaliação da USPHS nos 

intervalos avaliados. Porém, considera-se a necessidade de um período de acompanhamento 

maior para verificar o desempenho clínico comparativo a longo prazo, garantindo maior 

fidelidade dos resultados. 

 

 

REFERÊNCIAS 



 

40 

 

KRULY,     P.C.; GIANNINI,     M.; PASCOTTO,     R.C.; TOKUBO,     L.M.; SUGA, 

U.S.G.; MARQUES, A.C.R.; TERADA, R.S.S. Meta-analysis of the clinical behavior of 

posterior direct resin restorations: Low polymerization shrinkage resin in comparison to 

methacrylate composite resin. Journal pone 13 (2): e 0191942. 2018 

 

MORETTO, S.G.; RUSSO, E.M.A.; CARVALHO, R.C.R.; DE MUNCK, J.; VAN 

LANDUYT, K.; PEUMANS, M.; VAN MEERBEEK, B.; CARDOSO, M. V. 3-year 

clinical effectiveness of one-step adhesives in non-carious cervical lesions. Journal of 

dentistry 41; 6 7 5 – 6 8 2., 2013 

 

NASSAR,  C.  A.;  NASSAR,  P.  O.;  SECUNDES,  M.  B.;  BUSATO,  P.  M.  R.; 

CAMILOTTI, V. Composite resin restorations of non-carious cervical lesions in patients with 

diabetes mellitus and periodontal disease: pilot study. Cascavel. Acta Odontol. 

Latinoam. vol. 25, nº 3, 2012. 

 

REIS, A. F.; VESTPHAL, M.; AMARAL R. C.; RODRIGUES, J. A.; ROULET, J. F.; 

ROSCOE, M. G. Efficiency of polymerization of bulk-fill composite resins: a systematic 

review. Braz. Oral Res. 31, e.59., 2017 

 

SIEDSCHLAG, G.; BARATIERI, L.N.; ANDRADA, M.A.C.; ARAÚJO, E. Lesões 

Cervicais não cariosas (LCNCS): Parte II – Sugestões para a Clínica Diária. Clin Int J Braz 

Dent. 8(4):438-52. 2012 

 

VAN DIJKEN, J.W.V. A randomized controlled 5 year prospective study of two HEMA 

– free adhesives a 1 step self etching and a 3 step etch and rinse in non carious cervical 

lesions. Dent Mater. 29(11): e 271-80. 2013 

 

VAN DIJKEN, J.W.V.; PALLESEN, U. Posterior bulk-filled resin composite restorations: A 

5-year randomized controlled clinical study. Journal of Dentistry. 51, 29–35., 2016 

 

VAN LANDUYT, K. L.; PEUMANS, M.; De MUNCK, J.; CARDOSO, M. V.; ERMIS, 

B.; VAN MEERBEEK, B. Three-year clinical performance of a HEMA-free one-step self-

etch adhesive in non-carious cervical lesions. European Journal of Oral Sciences 119: 

511–516. 2011. 

 



 

41 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO USO PROLONGADO DE AGENTE 

DESSENSIBILIZANTE PARA PREVENIR A SENSIBILIDADE DENTAL 

INDUZIDA PELO CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Flavia Ferreira Freytag1, Eloisa Andrade de Paula2, Wilson da Silva Júnior3, Vera Lucia 

Schmitt4, Fabiana Scarparo Naufel5, Bianca Medeiros Maran6 

Palavras-chave: Sensibilidade da Dentina, Peróxido de Hidrogênio, Clareamento Dental 

 

RESUMO 

 

O presente estudo avaliou o uso prolongado de agentes dessensibilizantes com 5% de nitrato 

de potássio e 0,2% de fluoreto de sódio dez dias antes e após o clareamento de consultório 

para prevenir a sensibilidade dental. Trata-se de um estudo paralelo, controlado por placebo, 

triplo-cego, randomizado (aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Paranaense, protocolo número 45733615.6.0000.0109) realizado 

em 115 adultos saudáveis possuindo cor dental A2 ou mais escura avaliados com escala Vita 

classical. Os pacientes usaram agentes dessensibilizantes com 5% de nitrato de potássio e 

0,2% de fluoreto de sódio ou gel placebo, durante dez dias, em uma moldeira por dez minutos 

antes, durante e dois dias após o clareamento de consultório, realizado com 35% de peróxido 

de hidrogênio. Os resultados primários da sensibilidade dental foram registrados nas escalas 

VAS 0-10 e NRS 0-4, durante o clareamento e em períodos que variaram de 1 a 48 horas após 

as sessões. A cor foi medida antes e um mês após o clareamento com duas escalas de cores 

visuais (Vita Classical e Vita Bleachedguide) e com espectrofotômetro Easyshade. Nenhuma 

diferença significante entre os grupos dessensibilizante e placebo foi observada em termos de 

intensidade de sensibilidade dental e alteração de cor (p > 0.05) em nenhuma das escalas. 

Conclui-se que o uso prologando de agentes dessensibilizantes com 5% de nitrato de potássio 

e 0,2% de fluoreto de sódio dez dias antes e depois do clareamento de consultório não reduziu 

o risco e a intensidade da sensibilidade dental induzida pelo clareamento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sensibilidade dental (SD) causada pelo clareamento é descrita como o efeito adverso mais 

comum e muitos estudos têm sido realizados, bem como protocolos, para tentar reduzir esse 

efeito. O clareamento de consultório possui risco e intensidade maior quando comparado ao 

clareamento caseiro e afeta mais de 80% dos pacientes que se submetem ao procedimento e a 

sensibilidade é relatada como uma dor transitória e aguda, sendo decorrente de uma resposta 

inflamatória do tecido pulpar, mediada pela liberação de mediadores químicos como 

adenosina trifosfato e prostaglandinas. Esta resposta ocorre devido à fácil passagem do 

peróxido de hidrogênio pelos tecidos dentais e atingindo a polpa em períodos menores que 15 
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minutos. Considerando todo o processo inflamatório envolvendo a SD decorrente do 

clareamento,  a  administração  preventiva  de  anti-inflamatórios  e/ou  analgésicos  tem  sido 

investigada como uma alternativa para minimizar esse efeito adverso em vários estudos 

clínicos, mas os resultados são infrutíferos. 

 

Uma abordagem mais promissora, que tem mostrado redução do risco e intensidade da SD, é 

a aplicação tópica de agentes dessensibilizantes (fluoretos, nitrato de potássio, glutaraldeído) 

antes ou depois do clareamento ela pode permitir a penetração do agente dessensibilizante em 

maior concentração na polpa e exercer sua função ou prevenir a fácil passagem dos radicais 

de peróxido de hidrogênio. Entre os agentes disponíveis no mercado, os à base de nitrato de 

potássio têm sido mostrados como um produto efetivo na diminuição da SD. 

 

OBJETIVOS 

 

A avaliar se o uso prolongado de 10 dias do agente dessensibilizante a base de nitrato de 

potássio 5%, e 0,2% de fluoreto de sódio comparado a um placebo, poderia reduzir o risco e a 

intensidade da sensibilidade dental causada pelo clareamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa investigação clínica foi aprovada (protocolo número 45733615.6.0000.0109) pelo 

Comitê de Revisão Científica e pelo Comitê de Proteção de Seres Humanos da Universidade 

Paranaense – UNIPAR. Trata-se de um estudo paralelo, randomizado, controlado por placebo 

realizado nas Clínicas de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná em um 

período entre 01/2016 a 12/2017. Os pacientes inclusos nessa pesquisa tinham 18 anos ou 

mais, uma boa condição de saúde bucal, não apresentavam sensibilidade dental, não eram 

portadores da doença cárie nem periodontal e a cor de seus incisivos centrais deveriam ser cor 

A2 ou mais escura de acordo com a Escala Vita Classical. Participantes com aparelho 

ortodôntico, descoloração dental severa, gestantes, lactantes, portadores de bruxismo, com 

qualquer patologia que poderia causar sensibilidade, fazendo uso de drogas anti-inflamatórias 

e/ou analgésicas e que já haviam feito o procedimento de clareamento foram excluídos do 

estudo. 

 

Para que o estudo fosse triplo-cego, um terceiro pesquisador, o qual não estava envolvido nos 

processos de implementação e avaliação, foi responsável pela randomização, entrega e 

direcionamento da administração dos géis. Tanto o placebo quanto o gel dessensibilizante 

eram similares em consistência e cor, e eram entregues em seringas idênticas, codificadas com 

etiquetas “A” ou “B”. Apenas o coordenador da pesquisa tinha conhecimento da codificação. 

O gel placebo possuía a mesma composição do gel dessensibilizante, com exceção de não 

possuir os ingredientes ativos (nitrato de potássio e fluoreto de sódio). 

 

Duas semanas antes dos procedimentos clareadores, os operadores confeccionaram moldeiras 

individuais de vinil para que cada paciente as utilizassem para aplicação do gel placebo ou 

dessensibilizante. Dez dias antes da primeira sessão, cada paciente recebeu as moldeiras e o 

gel designado e foram instruídos a aplica-lo diariamente por 10 minutos. Na primeira sessão 

do clareamento, foi feito uma única aplicação do gel clareador por 50 minutos. Duas sessões 

de clareamento foram feitas com intervalo de uma semana. Os pacientes foram instruídos a 

continuarem usando os géis nesse intervalo semanal e por dois dias após a segunda sessão de 

clareamento. 
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Para avaliação da SD, os pacientes foram instruídos a anotar sua sensibilidade usando uma 

escala numérica de 5 pontos (NRS) e uma escala visual analógica e 0-10 (VAS) em seis 

momentos: 1) durante o procedimento e até uma hora após, 2) 1 a 6 horas após, 3) 6 a 12 

horas após, 4) 12 a 18 horas após, 5) 18 a 24 horas após, e 6) 24 a 48 horas após o 

clareamento 

 

A avaliação da cor dental foi feita no início do tratamento, uma semana após a primeira sessão 

de clareamento e um mês após o fim do tratamento por dois dentistas com experiência e 

calibrados, sendo feita com as escalas VITA Classical e VITA Bleachedguide e também com 

o espectrofotômetro VITA Easyshade. 

 

A análise estatística seguiu o protocolo de intenção de tratar e envolveu todos os participantes. 

Os dados de intensidade de SD para as escalas VAS e NRS foram comparados pelo teste de 

Mann-Whitney. Comparações entre os tempos de avaliação dentro de cada grupo foram 

realizadas com o teste de Friedman (α = 0,05). Para alteração de cor em ΔSGU e ΔE entre a 

linha de base e 30 dias após o clareamento usou-se o teste t de Student. O nível de 

significância de todos os testes foi estabelecido em 5%. 

 

RESULTADOS 

 

Um total de 51 pacientes apresentaram dor no grupo placebo e 46 no grupo dessensibilizante. 

Em relação à intensidade da dor, não houve diferença significante entre os grupos. 

 

Em relação à cor, um clareamento significativo foi detectado pelas três escalas. Não houve 

diferença significante de cor entre os grupos. 

 

DISCUSSÃO 

 

Geralmente, acredita-se que o peróxido de hidrogênio de alto concentração produz mais SD 

do que as soluções de baixo concentração. De fato, este estudo demonstrou que 

aproximadamente 84% dos pacientes de ambos os grupos relataram SD em algum estágio do 

clareamento em consultório, confirmando a alta prevalência de SD demonstrada em estudos 

anteriores. 

 

O uso de géis dessensibilizadores antes do clareamento em consultório parece ainda ser 

contraditório na literatura. Neste estudo, o gel dessensibilizante nem evitou e nem diminuiu a 

intensidade da SD com aplicação prolongada por 10 dias antes do clareamento no consultório. 

Esses mesmos resultados já foram demonstrados em outros estudos, em que a porcentagem e 

o nível de SD foram semelhantes nos agentes dessensibilizadores e no gel de placebo. 

 

Apesar da SD, o uso de dessensibilizante antes do tratamento clareador, o nitrato de potássio e 

o fluoreto de sódio não interferiram na eficácia do clareamento, independentemente  do 

método de alteração de cor utilizado, 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso prolongado de agentes desensibilizantes a base de nitrato de potássio a 5% e fluoreto de 

sódio a 0,2% por 10 dias antes e após o clareamento de consultório não foi capaz de prevenir 

ou reduzir a sensibilidade dental causada pelo clareamento. 
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PLANEJAMENTO REVERSO: REABILITAÇÃO ORAL COM PREVISIBILIDADE 

DE RESULTADOS 

 

Isabela Mangue Popiolek1, Bianca Medeiros Maran2, Fabiana Scarparo Naufel2, Leonardo 

de Almeida3, Vera Lúcia Schmitt2 

 

Resumo: 

O sucesso na reabilitação odontológica está diretamente relacionado à realização de todas as 

etapas do tratamento com igual competência e ao diálogo sincero com o paciente, a fim de 

conhecer seus anseios e cativar sua confiança. A condução de um exame clínico integral é 

essencial para o planejamento e a execução do tratamento, seja ele qual for. Ademais, os 

exames complementares – radiografias, modelos de estudo (e montagem de articuladores), 

fotografias e vídeos profissionais, enceramentos diagnósticos, entre outros – enriquecem as 

informações a respeito do paciente e possibilitam a obtenção do planejamento reverso, isto é, 

a previsão do resultado final que se almeja alcançar. O equilíbrio orofacial é resultante de 

muitas variáveis – idade e sexo do paciente, etnia, formato da face, posição dos dentes, entre 

outros fatores – e, diante disto, o sucesso do profissional depende de um estudo minucioso e 

multidisciplinar de cada caso em particular. É dever do cirurgião-dentista atentar-se ao nível 

de exigência e às expectativas do paciente, de forma a devolver a estética, a saúde e a função 

do sistema estomatognático, além de sua autoestima. O desenvolvimento tecnológico 

relacionado às áreas médica e odontológica cresce progressivamente e, em virtude deste 

cenário, programas audiovisuais auxiliares são criados e aperfeiçoados para facilitar e 

melhorar o desempenho profissional – como o software Digital Smile Design (DSD). O 

propósito deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura evidenciando a relevância de 

todas as etapas do tratamento reabilitador oral, desde a fase pré-clínica até as etapas finais. O 

correto diagnóstico, associado ao conhecimento do profissional e a observação de todas as 

informações referentes ao paciente, ressaltou que é possível um adequado planejamento e uma 

abordagem completa. Desta forma, o tratamento é devidamente idealizado e executado, de 

modo a oferecer ao paciente o melhor resultado possível. Descritores: Diagnóstico Bucal. 

Tecnologia Odontológica. Reabilitação Bucal. 

 

Introdução: 

A correlação entre a Odontologia e a tecnologia é gradativamente mais estreita. Somando-se a 

este cenário, e também como consequência deste, cresce a exigência estética e funcional nos 

tratamentos reabilitadores orais. A união dos conhecimentos teóricos – relacionados aos 

exames pré-clínicos e complementares – ao desenvolvimento de softwares que permitem o 

estudo e planejamento virtual do sorriso de cada paciente de forma individualizada 

possibilitou a abordagem terapêutica com mais segurança, facilidade e satisfação para o 

paciente. Neste trabalho será apresentada e salientada a importância de todas as etapas prévias 

antes dos procedimentos – exame clínico, exames complementares, diagnóstico e 

planejamento – até a fase final dos tratamentos odontológicos. 

 

Objetivos: 

Apresentar uma revisão de literatura sobre reabilitação oral e planejamento reverso em 
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Odontologia e ilustrá-la com fotografias de casos de reabilitadores, destacando a significância 

das etapas pré-clínicas e mecanismos pré-operatórios para realização de tratamentos mais 

seguros e eficazes. 

 

Discussão: 

O exame clínico tem como referência o confronto entre características de saúde e alterações 

de normalidade. É necessário ponderar os sinais e sintomas do paciente, que podem 

influenciar na elaboração do planejamento do tratamento proposto (GOYOTÁ et al., 2010). 

Exames complementares auxiliam o profissional, visto que fornecem informações adicionais 

necessárias para elaboração do diagnóstico, organização, planejamento, execução e 

proservação do caso (MENDONÇA, et al. (2017); NEVES, et al. (2008)). O emprego de 

ferramentas e softwares digitais para refinar, sofisticar e simplificar o trabalho em equipe 

(paciente, cirurgião-dentista e protético) é gradativamente mais difundido. O planejamento 

reverso permite a previsão do resultado final de um tratamento proposto e revela possíveis 

dificuldades relacionadas ao procedimento e/ ou necessidades de alterações no plano inicial, 

por exemplo, por meio da execução do enceramento diagnóstico que, entre outras vantagens, 

possibilita uma análise oclusal detalhada (CALIXTO; BANDECA & ANDRADE, 2011). 

Existem várias táticas que podem ser aplicadas para visualização prévia da finalização dos 

casos de reabilitação oral, que variam de acordo com as características de cada paciente 

(THOMÉ et al., 2009). O DSD é um artifício que possibilita a previsão do resultado esperado 

e baseia-se na análise das proporções faciais e dentárias de cada paciente e sua correlação com 

os dentes, gengivas e lábios, por meio da comparação entre fotografias digitais e de traçados 

de orientação para determinação da harmonia facial e delineamento do sorriso (SOUZA & 

OKIDA (2017); COACHMAN, CALAMITA & SCHAYDER (2012); SINHORI, STOLF & 

ANDRADA (2016)). É notório ressaltar a necessidade de integração e corresponsabilidade 

inter e multidisciplinar durante o planejamento e tratamento odontológico, que implica na 

promoção de saúde bucal abrangendo todos os aspectos relacionados ao sistema 

estomatognático e ao organismo (DE MIRANDA, 2016). 

 

Conclusão: 

O planejamento reverso é um recurso essencial para visualização final do tratamento, tanto 

pelo profissional quanto pelo paciente, facilitando a comunicação entre ambos e também com 

o laboratório protético. O desenvolvimento tecnológico oferece diversos meios audiovisuais 

complementares para o exercício profissional e este panorama confere com que a Odontologia 

seja gradativamente mais previsível, segura e resoluta. Todas as etapas mencionadas são 

extremamente importantes e interdependentes, sendo, portanto, imprescindível que o 

cirurgião-dentista as conheça e empregue de forma indicada para integralização e otimização 

do tratamento. Exames pré-clínicos são aliados e permitem a realização de procedimentos da 

melhor forma possível, sendo importantes respaldos legais e de consulta por todos os 

profissionais. Devido à rapidez, facilidade e versatilidade, as fotografias digitais são 

excelentes ferramentas para o exercício da Odontologia estética. O DSD é um software capaz 

de favorecer tratamentos restauradores e protéticos, melhorando a visualização de impasses 

estéticos e aumentando a aceitação do paciente ao tratamento proposto. É primordial que o 

profissional respeite um protocolo de trabalho, seguindo a elaboração de um correto 

diagnóstico e planejamento, de modo a obter o melhor resultado possível e a satisfação do 

paciente. 
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RESUMO – O clareamento dental é um tratamento estético realizado para solucionar a 

insatisfação com a cor dos dentes da maioria dos pacientes, além de ter um impacto na 

qualidade de vida dos mesmos e ser considerado um tratamento pouco traumático. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia clareadora de diferentes concentrações de 

peróxido de hidrogênio no clareamento de consultório. Foram selecionados 16 estudos, nos 

quais foi realizado uma leitura e análise descritiva dos mesmos, analisando-se, o desenho 

do estudo, materiais, técnicas, concentrações utilizadas, e avaliação das diferenças 

significativas nos desfechos de alteração de cor e sensibilidade dental. Pode- se concluir que, 

embora concentrações menores de peróxido de hidrogênio tenham gerado menor sensibilidade 

dental, o uso de 35% de peróxido de hidrogênio ainda é o mais recomendado pela eficácia 

clareadora. 

 

INTRODUÇÃO - O clareamento dental tornou-se popular em 1989, e tem como principal 

vantagem ser um tratamento estético para solucionar a insatisfação com a cor dos dentes da 

maioria dos pacientes; além de ter um impacto na qualidade de vida dos mesmos e ser 

considerado um tratamento pouco traumático ( MEIRELES et al, 2008). 

Dentre os tipos de clareamento dental para dentes vitais, existem três formas de aplicação, 

sendo o clareamento caseiro, de consultório ou associado. O clareamento caseiro tem 

como principal componente o peróxido de carbamida com concentrações de 10 a 22% 

usado por até 3 horas no período noturno, ou ainda o peróxido de hidrogênio com 

concentração de até 10% usado 1 hora durante o dia. Já o clareamento de consultório tem 

como componente principal o peróxido de hidrogênio, com concentrações de 6 a 40%, feito 

por duas a três aplicações, podendo variar de uma a três sessões com intervalos de 2 a 7 dias 

( GEUS et al, 2016). No entanto como todo tratamento existe seus efeitos adversos, o do 

clareamento dental é a sensibilidade dental (SD) ( KASHIMA-TANAKA et al, 2003). A SD 

ocorre entre 55% e 90% da população após o tratamento clareador; e o seu risco é igual para 

clareamento em consultório e caseiro, sendo que a intensidade difere numa escala numérica 

de 0 à 4, 2,8 no clareamento em consultório e 0,5 no caseiro ( WANG et al, 2015). Dessa 

forma, os estudos tem buscado maneiras para se tentar diminuir essa sensiblidade, como o 

uso de agentes dessensibilizantes, que podem estar presentes na composição do gel ou 

aplicados de maneira tópica previamente ao procedimento clareador ( MARAN et al, 

2018). Um agente dessensibilizante bastante utilizado é o nitrato de potássio 5% e 

fluoreto de sódio 2%; ou ainda por meio da administração de analgésicos, drogas anti-

inflamatórias e corticosteróides (PAULA et al, 2014). Entretanto, em meio a varios artificios 

utilizados para se tentar reduzir a mesma, ainda não foi encontrado um tratamento que evite 
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totalmente a SD. Contudo, o mecanismo que causa este resultado doloroso ainda não está 

totalmente compreendido, mas parece estar associado à capacidade do peróxido de 

hidrogênio (PH) penetrar na estrutura dental e alcançar a câmara pulpar ( TURSSI, 2016; 

MENA-SERRANO, 2016), gerando um maior estresse oxidativo no seu tecido . Todavia, a 

sensibilidade dental vai depender do gel escolhido, concentração, tempo de aplicação, entre 

outros fatores, ou seja, conforme aumenta a concentração do peróxido de hidrogênio, 

pode ocorrer um estresse oxidativo e gerar um dano às células, aumentando a SD (WANG 

et al, 2015). Devido a presença de vários produtos de clareamento dental no mercado, com 

diferentes concentrações, estudos têm sido realizados para avaliar diferentes protocolos e 

avaliar a eficácia clareadora. 

 

OBJETIVOS - o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a 

eficácia clareadora de diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (PH) no 

clareamento dental de consultório. 

 

RELATO DE CASO (Materiais e métodos) - Nesta revisão de literatura, foram 

utilizados buscas de estudos que avaliaram diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio no clareamento de consultório. Para realizar as buscas, foi utilizado a estratégia 

de busca do MEDLINE, qual foi adaptada a outros bancos de dados eletrônicos (Biblioteca 

Cochrane, Biblioteca Brasileira de Odontologia, Banco de Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e bancos de dados de citações (Scopus e Web of 

Science). a literatura cinza, examinando os resumos da conferência anual da Associação 

Internacional de Pesquisa Odontológica (IADR) e suas divisões regionais (1990-2018), o 

sistema de banco de dados de informações sobre literatura cinzenta na Europa e 

dissertações e teses usando as ProQuest Dissertations and Banco de dados de texto completo 

e teses do Periódicos CAPES. Além disso, foi pesquisado manualmente as listas de 

referência de todos os estudos primários e elegíveis desta revisão sistemática para 

publicações adicionais relevantes. Também foram pesquisadas páginas do link de artigos 

relacionados de cada estudo primário no banco de dados PubMed. Em todo o processo de 

busca, não restringimos os estudos com base na data de publicação e / ou idioma.Com as 

buscas foram encontrados estudos, quais foi realizado uma leitura e análise descritiva dos 

mesmos, analisando-se, o desenho do estudo, materiais, técnicas, concentrações utilizadas, e 

avaliação das diferenças significativas nos desfechos de alteração de cor e sensibilidade 

dental. 

 

RESULTADOS - Nesta revisão de literatura, foram encontrados 16 estudos que avaliaram 

diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio no clareamento de consultório, e 

divergências foram encontradas. Embora sete estudos relatem que não há diferença na 

eficácia clareadora, são esses Reis 2013, Gurgan 2010, Al Shethri 2013, Bacaksiz 2016, 

Martin 2015 , Mondelli 2018, independente da concentração do gel clareador, nove 

relatam que há diferença significativa utilizado concentrações de peróxido de hidrogênio 

diferentes, sendo os estudos de Fernandez 2016, Mena Serrano 2016, Basting 2012, 

Gonçalves 2017, Peixoto 2018. Essa divergência nos resultados, pode ser dada pela 

utilização de diferentes marcas comerciais, protocolos, tempo de aplicação, idade dos 

pacientes, demais componentes, como tipo de espessante, entre outros fatores. Assim, 

fazendo-se uma análise descritiva, percebe-se que estudos que avaliaram concentrações 

baixas, como 6% de peróxido de hidrogênio, encontraram baixa eficácia clareadora, 

comparada ao uso de 35% de peróxido de hidrogênio, ou seja, a quantidade de radicais 

livres formados não é suficiente para gerar uma eficácia clareadora similar ao uso de 

concentrações maiores. No entanto, a sensibilidade dental foi menor em estudos que 
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utilizaram baixas concentrações de peróxido de hidrogênio. Por outro lado, há estudos que 

relatam que o gel com 38% de peróxido de hidrogênio, embora tenha gerado a mesma 

eficácia clareadora comparada ao uso do gel com 35% de PH, apresentou menor sensibilidade 

dental, sugerindo, que o resultado final, não depende só da concentração, mas também está 

relacionada ao tipo de técnica utilizada, tempo de contato com a estrutura dental, ou ainda, 

presença de agentes dessensibilizantes na composição do gel clareador, que no estudo em 

questão, apresentava alta concentração de nitrato de potássio e fluoreto de sódio no gel de 

maior concentração de PH. Já quando o gel clareador de peróxido de hidrogênio foi 

comparado ao uso de outro agente clareador, como o peróxido de carbamida em alta 

concentração, a eficácia clareadora foi menor com o uso do gel de PC, justificado não apenas 

pela composição do gel clareador, mas sim a forma de apresentação, pois o mesmo é 

utilizado no clareamento caseiro, que possui maior contato com a saliva, produzindo maior 

concentração de radicais livres disponíveis para oxidar a estrutura dentária. Por fim, apesar 

das limitações deste estudo, onde é necessário avaliar se os estudos primários citados 

possuem um baixo risco de viés, ou seja, se os mesmos realizaram uma adequada 

randomização, ocultação de alocação, além do cegamento nos grupos; e assim, gerar uma 

adequada validade ao estudo, foi possível concluir que a eficácia clareadora, não depende só 

da concentração do gel clareador, mas sim de outros fatores, como, composição do gel 

clareador, do tempo de aplicação e da técnica utilizada. No entanto, é importante ressaltar 

que estudos clínicos randomizados de clareamento com alto risco de viés, infelizmente, é 

um problema muito comum encontrado. 

 

CONCLUSÃO -No presente estudo, embora concentrações menores de peróxido de 

hidrogênio tenham gerado menor sensibilidade dental, o uso de 35% de peróxido de 

hidrogênio ainda é o mais recomendado pela eficácia clareadora. 
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO COM LAMINADOS CERÂMICOS 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Weslley Souza Petyk1, Isabela Lisboa Almeida1, Silvia Sbeghen 

Sabio2. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estética Dentária, Odontologia, Cerâmica. 

 

INTRODUÇÃO – As alterações no sorriso podem ser causadas por diferentes fatores, como 

carie ou escurecimento dental, propiciando desequilíbrio na estética dentofacial. A constante 

busca por um sorriso harmônico e estético eleva o nível de exigência e de expectativa dos 

pacientes, o que atrai um constante aperfeiçoamento em relação a técnicas e materiais 

dentários. Dentre os procedimentos indicados para restabelecer o resultado estético funcional 

está o uso de coroas ou laminados cerâmicos, com bom prognostico a longo prazo e alta 

satisfação estética. OBJETIVOS – Relatar o caso clinico de utilização de facetas tipo overlap 

e coroa total em dentes  anteriores. RELATO DE CASO – Paciente sexo feminino, 24 

anos, procurou uma clínica odontológica com intuito de restaurar o elemento 21 e reclamava 

da estética de seus incisivos superiores. Seguida a avaliação, recomendou-se a colocação de 

laminados cerâmicos nos dentes 12 e 22 e a confecção de coroa total nos dentes 11 e 21, 

devido à extensa quantidade de material resinoso. De imediato, as restaurações que estavam 

insatisfatórias foram substituídas por novas restaurações em resina composta com coloração 

diferenciada do substrato remanescente com objetivo de visualizar o término das restaurações 

no preparo protético. Efetuou-se o enceramento diagnóstico e na sessão seguinte apresentado 

ao paciente uma previsão do tratamento através da confecção do Mock-up em resina 

bisacrílica. Os laminados cerâmicos do tipo E-max foram confeccionados em dissilicato de 

lítio, e o sistema de cimentação utilizado foi fotopolimerizável. RESULTADOS – Baseado 

no estado inicial estético dos dentes do paciente, as restaurações cerâmicas recuperaram a 

estética e melhoraram a função durante os movimentos excursivos mandibulares. 

CONCLUSÃO – Os laminados cerâmicos proporcionam excelente estética, durabilidade, 

estabilidade de cor e mimetizam as características dentais, tornando-se uma das melhores 

opções para restaurações anteriores. 
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EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA DENTAL UTILIZANDO LAMINADOS 

CERÂMICOS 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Silvia Sbeghen Sabio2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estética Dentária, Odontologia, Dentística operatória. 

 

INTRODUÇÃO – A constante busca por um sorriso harmônico e estético eleva o nível de 

exigência e de expectativa dos pacientes. Os laminados cerâmicos são indicados, entre as 

várias opções de tratamento com finalidades estéticas, quando surgirem problemas dentais 

quanto a forma, posição, simetria, textura superficial e cor. Além de terem se tornado o 

material de eleição, à medida que suas excelentes propriedades foram destacadas, como a 

biocompatibilidade, aparência semelhante à dos dentes e possibilitando resultados cada vez 

mais previsíveis esteticamente. OBJETIVO – Apresentar um relato de caso clínico de 

reabilitação estética do sorriso com facetas indiretas em cerâmica. RELATO DE CASO – 

Paciente compareceu à uma clínica odontológica particular queixando-se da falta de estética 

em seu sorriso. Após o exame clínico, optou-se como plano de tratamento pela técnica de 

restauração indireta com laminados cerâmicos pelo fato da longevidade do tratamento. Na 

primeira sessão foi realizada a moldagem para confecção do modelo de gesso e futuro 

enceramento diagnóstico. Com auxilio do molde de silicona foram instalados os provisórios 

em resina biscrilica, técnica de mock-up, permitindo uma última verificação do planejamento. 

Então com a aprovação do paciente, fez-se uma nova moldagem e eviou-se para laboratório 

para confecção dos laminados. Na consulta subsequente foi realizada a remoção dos 

provisórios e a prova dos laminados cerâmicos, para análise da cor, forma, adaptação 

marginal, além da aprovação do paciente. Posteriormente foram cimentados. RESULTADOS 

- A oclusão foi checada através dos movimentos mandibulares e não encontrou-se nenhum 

problema, assim como a paciente mostrou-se bastante satisfeita com resultado final obtido e 

adaptação favorável aos laminados. CONCLUSÃO – As cerâmicas tem se tornado uma 

ótima opção para procedimentos restauradores estéticos indiretos, devido ao fato de 

apresentarem resistência à compressão, lisura de superfície, resistência ao desgaste, brilho, 

pequeno acúmulo de placa, características físicas, mecânicas e ópticas semelhantes as do 

esmalte. 
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RESTABELECIMENTO DA HARMONIA ESTÉTICA DO SORRISO COM 

RESINA COMPOSTA 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Silvia Sbeghen Sabio2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estética Dentária, Odontologia, Dentística operatória. 

 

INTRODUÇÃO - A busca por um sorriso estético, harmônico e natural vem crescendo a 

cada dia, observa-se isso por o grande numero de pacientes que vão aos consultórios 

odontológicos à procura de melhorias para o seu sorriso, devido à demanda da sociedade 

moderna com a beleza, constituindo assim um desafio para a odontologia restauradora. O 

aprimoramento de técnicas, como a reanatomização dentária têm sido muito utilizada e 

apresentado resultados satisfatórios. OBJETIVO – relatar uma reanatomização de dentes 

anteriores com resina composta a fim de devolver a forma e a função dentária, além de 

proporcionar a harmonia do sorriso. RELATO DE CASO – Paciente jovem, 15 anos, gênero 

feminino, compareceu à uma clínica odontológica particular apresentando incisivo lateral 

conóide e queixava-se da falta de harmonia em seu sorriso. Após o exame clínico, optou-se 

pela técnica de reanatomização do dente 22 com resina composta por ser um procedimento 

conservador. O enceramento diagnóstico foi apresentado à paciente, então foram selecionadas 

as cores do dente, com auxílio da escala Vita (VITA), sob luz natural e com os dentes 

hidratados. Com auxilio da grade de Levin foi determinando tamanho e anatomia dentária, a 

partir de critérios particulares e fundamentais para caracterização individual do sorriso do 

paciente. Após condicionamento acido e sistema adesivo, para a realização dos procedimentos 

de harmonização utilizou-se uma guia de silicone, servindo como muralha para a confecção 

da porção palatina do recontorno, prosseguindo, com resina composta de dentina e de esmalte, 

a restauração dentaria. RESULTADOS - A oclusão foi checada e a paciente conseguiu 

realizar todos os movimentos mandibulares de máxima intercuspidação habitual, protrusão e 

lateralidade sem prejuízo de fala ou mastigação. CONCLUSÃO – As reanatomizações com 

resinas compostas são alternativas, estéticas, rápidas, eficientes, com mínimo desgaste da 

estrutura dentária e seu uso resulta na transformação imediata do sorriso. 
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CONDUTA CLÍNICA CONSERVADORA LANÇANDO MÃO DE PINOS 

INTRADENTINARIOS 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

 

Isabela Lisboa Almeida1, Thiago Alexandre Zilioli1, Silvia Sbeghen Sábio2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pinos dentários, reabilitação bucal, estética dentária. 

 

INTRODUÇÃO - A tendência da odontologia atual é a reabilitação bucal tendo como 

premissa básica, sempre que for possível, a máxima conservação e preservação da estrutura 

dental. Em se tratando de dentes vitalizados, algumas vezes o remanescente dental não é 

suficiente para suportar uma restauração, sendo necessária a utilização de recursos adicionais 

para servir de amparo. OBJETIVOS – Relatar um caso clinico de reabilitação de dentes 

anteriores utilizando pinos intradentinários. RELATO DE CASO - Paciente, 50 anos, sexo 

masculino, procurou uma clinica odontológica apresentando dentes anteriores com grande 

destruição, e queixava-se da estética de seu sorriso. Durante exame clinico constatou desgaste 

dos caninos superiores e fratura dos incisivos superiores. Devido à grande destruição 

coronária dos elementos dentais, porem com saúde pulpar, optou-se pela técnica de 

restauração com resina composta, por ser uma técnica que preservaria maior estrutura dentaria 

remanescente, utilizando assim pinos intradentinários devido ao fato da capacidade dos 

mesmos de proporcionar suporte, resistência e retenção satisfatória à estrutura dentária. O 

plano de tratamento foi apresentado ao paciente que se mostrou satisfeito com o que fora 

proposto. Ainda na primeira sessão foi feita seleção da cor dos dentes com escala Vita, sob 

luz natural. Sob isolamento absoluto iniciou-se a reconstrução dos caninos a mão livre. 

Posteriormente utlizou-se também os pinos intradentinários, para dar suporte às restaurações 

dos incisivos centrais e laterais. Após a reanatomização dos dentes anteriores foi feito 

acabamento, polimento e checada oclusão. RESULTADOS - Analisa-se um resultado 

satisfatório para o paciente, devolvendo uma ideal função estomatognatica através dos 

movimentos mandibulares e guia canina. CONCLUSÃO - A utilização da combinação dos 

materiais e procedimentos descritos possibilitou a preservação pulpar dos elementos dentais, 

conferindo características anatômicas e condições biomecânicas para manter os dentes em 

função e, ainda, minimizando o custo e o tempo de trabalho, sem qualquer prejuízo da 

qualidade. 
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TRATAMENTO CONSERVADOR PELA TÉCNICA DE RESTAURAÇÕES 

DIRETAS 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 
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INTRODUÇÃO – O incisivo lateral conóide é uma alteração de desenvolvimento 

relacionada com o tamanho dos dentes, que pode interferir na estética do sorriso. Para 

resolução desses casos, um dos materiais restauradores atuais são as resinas compostas, que 

oferece opções de tratamento que podem melhorar a aparência natural dos dentes de maneira 

simples, rápida, econômica e conservativa. OBJETIVO – Relatar um caso de uma paciente 

com incisivo lateral superior conóide, onde empregou-se uma abordagem restauradora com 

resina composta para remodelação estética. RELATO DE CASO – Paciente jovem, 20 anos, 

gênero feminino, compareceu a uma clínica odontológica particular apresentando incisivo 

lateral conóide. Realizou-se então um planejamento e a resolução estética desse caso baseou- 

se na remodelação morfológica afim de restabelecer a estética dos dentes anteriores 

possibilitando um sorriso mais harmônico. A técnica utilizada foi com resina composta de 

inserção direta e sistema adesivo, por ser uma técnica simples, confiável, rápida e com 

mínimo desgaste da estrutura dentaria frente à facetas laminadas ou coroas protéticas, 

devolvendo assim a forma e a função, para restabelecimento estético e funcional dos dentes. 

Com os dentes hidratados e sob luz natural selecionou-se a coloração deles, e com auxilio da 

grade de Levin determinou-se o tamanho e anatomia dentária, a partir de critérios particulares 

e fundamentais para caracterização individual do sorriso do paciente. Após uma semana, 

paciente retornou a clinica odontológica para realizar o acabamento e polimento da 

restauração. RESULTADOS – A oclusão foi checada e a paciente conseguiu realizar todos os 

movimentos mandibulares de máxima intercuspidação habitual, protrusão e lateralidade sem 

prejuízo de fala ou mastigação, alem de ter mostrado bastante satisfação com o resultado. 

CONCLUSÃO – Analisa-se que a reanatomização com resina composta é uma técnica 

simples, rápida e que a associação de procedimentos estéticos é de suma importância para a 

obtenção de dentes bonitos, alinhados e harmônicos. 
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CONDUTA CLÍNICA PARA REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

 

Isabela Lisboa Almeida1, Thiago Alexandre Zilioli1, Silvia Sbeghen Sabio2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estética Dentária, Odontologia, Dentística operatória. 

 

INTRODUÇÃO – O tratamento odontológico em áreas estéticas representa um desafio ao 

clínico, uma vez que pode envolver uma tomada de decisão complexa para a busca 

concomitante de saúde e harmonia entre os tecidos dentais e periodontais. Quando o elemento 

dental apresenta alteração de cor, forma, posicionamento e diferenças na morfologia do tecido 

mole e arquitetura óssea, abordagens multidisciplinares, incluindo procedimentos 

minimamente invasivos, podem otimizar concomitantemente a estética "vermelha" e a 

"branca". Abordagens multidisciplinares minimamente invasivas proporcionam um mínimo 

de trauma aos tecidos dentais e periodontais e restabelece a saúde e estética do sorriso. Esse 

protocolo de tratamento parece ser mais previsível e apresenta resultados clínicos satisfatórios 

e estéticos no longo prazo. OBJETIVO – Relatar um caso de abordagem multidisciplinar, 

através de reanatomização de dentes anteriores com resina composta e cirurgia periodiontal. 

RELATO DE CASO – Paciente compareceu à uma clínica odontológica particular 

queixando-se da falta de harmonia do seu sorriso. Após o exame clínico, o paciente foi 

encaminhado para fazer uma cirurgia periodontal de aumento de coroa clinica. Posteriormente 

a reanatomização dos seus dentes foi realizada com resina composta. Sob luz natural e com os 

dentes hidratados foram selecionadas as cores dos dentes, e com auxilio da grade de Levin 

foi determinando tamanho e anatomia dentária, a partir de critérios particulares e 

fundamentais para caracterização individual do sorriso do paciente. Então os dentes foram 

preparados e restaurados à mão livre, demonstrando domínio da técnica de facetas diretas em 

resina composta. RESULTADOS - O paciente mostrou-se bastante satisfeita com resultado 

final obtido. CONCLUSÃO – O plano de tratamento envolvendo abordagens 

multidisciplinares são alternativas estéticas, rápidas, eficientes, proporcionando um mínimo 

de trauma aos tecidos dentais e periodontais, otimização clínica da estética vermelha e branca 

e seu uso resulta na transformação imediata do sorriso. 
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FRATURAS DE DENTES ANTERIORES: RELATO DE CASO COM 

REABILITAÇÃO EM RESINA COMPOSTA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Ana  Julia  Marcon  Pivatto1,  Mariana  Rocha  Passamani1,  Eloisa  Mafalda  Refati 

Busanello1, Cintia Claudino dos Santos Vidal2, Sílvia Wachmann Dal’Maso Taha3 

Palavras-chaves: Traumatismo, Reabilitação, Estética. 

Introdução: Fraturas em dentes anteriores são traumatismos frequentes em consultório 

odontológico, exigindo do cirurgião-dentista, conhecimento científico, habilidade técnica 

e senso artístico para o sucesso do tratamento. Os incisivos centrais superiores são os 

dentes mais acometidos devido seu posicionamento na arcada. As principais técnicas 

para reconstrução de dentes fraturados utilizam materiais restauradores adesivos diretos 

por possuírem propriedades físicas e mecânicas semelhantes à estrutura dentária, tendo 

resultados estéticos altamente satisfatórios e minimamente invasivos. Objetivo: Relatar 

um caso de traumatismo dental e a conduta clínica do cirurgião dentista na reconstrução 

dental, sem envolvimento endodôntico, de maneira conservadora, utilizando resina 

composta. Relato de caso: Paciente sexo masculino, C.S.S., 8 anos, compareceu ao 

atendimento odontológico apresentando fratura diagonal nos incisivos centrais 11 e 21 

relatando queda de bicicleta a 10 dias. No exame clínico e radiográfico, verificou-se que 

não havia comprometimento periodontal e pulpar, em ambos os dentes. Iniciou-se, a 

reabilitação estética onde foi feito preparo para receber o material restaurador que consistiu 

em profilaxia prévia dos elementos dentais e seleção da cor da resina composta, em 

seguida realizou-se um bisel nas margens para que a interface dente/restauração ficasse 

pouco evidente. Foi realizado ataque ácido total por 30 segundos e sistema adesivo Prime 

Bond. A resina composta utilizada foi Empress direct ivoclar vivadent dentina e esmalte, 

cor: A1 utilizando-se a técnica incremental, onde incrementos menores do que 2 mm foram 

inseridos e fotoativados por 20 segundos juntamente com aparelho fotopolimerizador de 

LED. O acabamento imediato foi realizado com discos de lixa Sof-lex em ordem 

decrescente de granulação. Conclusão: Em casos de fraturas de dentes anteriores, a 

restauração direta com resina composta é um procedimento muito conveniente, por ser um 

procedimento minimamente invasivo, pode-se conservar a estrutura dentária e devolver a 

estética requerida pelo paciente acertadamente. 
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CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS: ESTRATÉGIA RESTAURADORA PARA O 

REESTABELECIMENTO ESTÉTICO E OCLUSAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Beatriz Fernandes de Lima1, Taiana Paola Prado1, Carina Caramanico1, Carine 

Zanchin2, Vera Lúcia Schimit3, Fabiana Scarparo Naufel3 

 

Palavras-chave: Dentística; Cerâmicas; Oclusão; Estética 

 

INTRODUÇÃO: O estudo das cerâmicas odontológicas, iniciado no início do século XX, 

ganhou espaço clinicamente quando comprovadas suas vantagens estéticas, mecânicas e 

sua biocompatibilidade (AGUIAR, 2016; AMOROSO, 2012). OBJETIVOS: Relatar a 

abordagem restauradora utilizando laminados cerâmicos para correção de cor e forma 

dental, além de reestabelecimento do equilíbrio oclusal. RELATO DE CASO: Paciente F. 

P. F. L., 30 anos, gênero feminino, apresentou-se com queixa de insatisfação pela cor e 

formato dos dentes e, ao exame clínico, notou-se deficiência oclusal em lateralidade. Pala 

idade, relato de tratamentos clareadores prévios sem obtenção do resultado esperado, e 

buscando maior longevidade do tratamento, optou-se pela realização de laminados 

cerâmicos. A partir do enceramento diagnóstico, foi confeccionado o ensaio restaurador - 

mockup que, associado à guia de silicone, serviu como guia de desgaste para os laminados 

cerâmicos nos dentes 14-23; e preparo para onlay cerâmica no dente 24. Por fim as peças 

foram provadas, ajustadas e cimentadas. RESULTADOS: Reestabelecimento das guias 

oclusais, harmonia estética e satisfação da paciente. CONCLUSÃO: A técnica de desgaste 

utilizando guias, como o mockup é uma excelente alternativa na confecção de preparos 

dentais (VAZ, 2015), visto que, diferentes alterações a serem corrigidas exigem diferentes 

espessuras de cobertura cerâmica (COACHMAN, 2014). Além disso, a evolução dos 

materiais odontológicos e o advento das cerâmicas como material restaurador se mostram 

valiosos, pois aliam adesão à resistência, fatores que resultam em longevidade do trabalho, 

além de excelência estética (GARCIA, 2016). 
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REANATOMIZAÇÃO DE DENTES ANTERIORES COM MÚLTIPLOS 

DIASTEMAS EM RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Caso Clínico 
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RESUMO 

Introdução: A demanda por odontologia estética aumentou extensivamente, assim, 

protocolos de tratamento para restauração de um sorriso têm sido propostos visando 

dentes bem alinhados e com bom contorno. A resina composta tem sido uma alternativa mais 

conservadora à porcelana. Objetivo: Relatar o caso clínico de fechamento de diastemas 

anteriores com restauração direta em resina composta. Relato de caso: Paciente G.K, gênero 

feminino, 22 anos, procurou atendimento odontológico com queixa estética de “espaços 

presentes entre os dentes”. Após realização de exame clínico, optou- se pela confecção de 

modelo de estudo, enceramento diagnóstico, guia de silicone e Mock-up para visualização 

do resultado, e posterior fechamento do diastema por meio da técnica de reanatomização com 

resina composta Empress Direct (Ivoclar Vivadent), uma resina nano-hibrida, que apresenta 

facilidade de manuseio, alta resistência mecânica, ótimos resultados estéticos com 

longevidade e excelente polimento final, sendo indicadas com segurança para restaurações 

de dentes anteriores e posteriores. Resultados: Os resultados clínicos foram satisfatórios 

para o paciente, atendendo suas expectativas e melhorando sua autoestima. Conclusão: 

As restaurações diretas de resina composta tornaram-se uma ferramenta significativa em 

odontologia, especialmente para dentes saudáveis que precisam de correção estética. 

Embora seja uma técnica que requer uma quantidade significativa de tempo de cadeira, a 

resina composta é um material que apresenta um bom desempenho e aumenta a 

longevidade do tratamento, sendo a forma de revestimento mais comumente utilizada. 

Com o advento dos compósitos micro- híbridos e nano-híbridos, o acabamento e o 

polimento dessas restaurações podem rivalizar com o da porcelana. 
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RELATO DE CASO CLÍNICO 
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INTRODUÇÃO - Diastemas são espaços existentes entre dois dentes adjacentes, 

ocorrem prevalentemente entre os incisivos centrais maxilares, e uma de suas causas é baixa 

inserção do freio labial (ALMEIDA, 2004). O padrão estético harmônico exige tamanho e 

formas proporcionais entre os dentes (ARAÚJO, 2019), e há casos em que o espaço do 

diastema compromete essa proporção, exigindo a prévia aproximação desses elementos 

(CALIXTO, BANDECA, ANDRADE, 2011); salientando a importância da aliança entre as 

diferentes especialidades da odontologia (PEREIRA, NETTO, GONÇALVES, 2018). 

OBJETIVOS - Relatar uma técnica restauradora direta para o fechamento de diastema 

ântero-superior, suas limitações e a importância da interdisciplinaridade para o sucesso do 

tratamento. RELATO DE CASO - Paciente J. K., 27 anos, gênero feminino, apresentava 

diastema entre os dentes 11 e 21 com inserção baixa do freio labial superior, já havia 

realizado tratamento ortodôntico, porém sem sucesso no fechamento do diastema. 

Inicialmente, realizou-se a cirurgia de frenectomia, seguida da instalação de braquets 

ortodônticos nos incisivos centrais superiores. Após aproximação dos incisivos, realizou-

se a etapa restauradora, que partiu do enceramento diagnóstico e mockup. A técnica 

restauradora utilizou guia palatina de silicone, para acomodação das porções palatinas de 

resina; e matriz de silicone de adição Elite Transparent – Zhermack, para inserção da resina 

composta na porção vestibular, copiando o enceramento diagnóstico. Foi realizado o 

acabamento inicial. A paciente retornou após 15 dias para reparos e, posteriormente, 

polimento final das restaurações. RESULTADOS - Estabelecimento de estética favorável, 

atendendo as queixas da paciente. CONCLUSÃO - Alguns problemas estéticos são 

solucionados apenas a partir do tratamento integrado, envolvendo diferentes especialidades 

da odontologia (ŞEN, IŞLER, 2019). A técnica restauradora empregada permitiu a 

reprodução, com maior fidelidade, daquilo que foi planejado e apresentado ao paciente, 

especialmente na face vestibular. 
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INTRODUÇÃO: Os padrões estéticos atuais associados à evolução dos materiais 

restauradores, permitiram a fidedigna reprodução dos elementos dentários, devolvendo a 

naturalidade estética do sorriso. OBJETIVOS: Descrever por meio de um caso clínico a 

reanatomização da superfície incisal dos elementos 11, 12 e 21. RELATO DE CASO: a 

partir de moldagem com alginato, planejou-se a reanatomização incisal com auxílio de 

enceramento diagnóstico e análise oclusal. Após a seleção de cor, foi utilizada a resina 

composta Estelite da Omega nas cores EB1 e MW. A técnica restauradora foi feita com 

condicionamento ácido, aplicação do sistema adesivo, aplicação da resina composta de 

esmalte na guia de silicona e fotoativação. As demais camadas aplicou-se na superfície 

vestibular dos dentes envolvidos. Foi realizado acabamento imediato com auxílio da 

lâmina de bisturi nº12 e ponta diamantada 1111FF. O polimento final foi feito após 7 

dias. RESULTADOS: após a finalização, devolveu-se ao paciente confiança e 

funcionalidade oclusal, esta por meio de propriedades mecânicas do material, como 

coeficiente de expansão térmica semelhante à do dente e boa resistência à compressão. A 

estética almejada foi alcançada utilizando uma resina com boa translucidez e significante 

lisura superficial. CONCLUSÃO: a partir da técnica minimamente invasiva, somada ao 

conhecimento profissional, chegou-se à excelente reprodução das estruturas desejadas. 

Expôs-se a veracidade da técnica empregada, boa estética e durabilidade à restauração, 

bem como a aprovação do paciente e profissional. 
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RESTABELECIMENTO DA DIMENSÃO VERTICAL ATRAVÉS DE 

DISPOSITIVOS INTEROCLUSAIS E RESTAURAÇÕES DIRETAS: RELATO DE 

CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral. 

MODALIDADE: Caso clínico. 

 

Carina Caramanico1, Luiz Alberto Formighieri2, Taiana Paola Prado1, Lariana Rafaela 

Ribeiro Waligura1, Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Karine Rosa1 

Palavras-chave: Reabilitação Bucal, Dimensão Vertical, Dentística Operatória, Bruxismo. 

INTRODUÇÃO - Para pacientes que sofreram desgastes acentuados dos elementos 

dentais, é indispensável o restabelecimento da normalidade da condição oclusal, através de 

dispositivos interoclusais2 e reabilitação oral. Além disso, um aspecto importante é 

devolver a DVO respeitando o espaço funcional livre (EFL), pois uma DVO 

reduzida/EFL aumentada, tem prejuízo funcional e estético, redução do terço inferior da face, 

possível disfunção de ATM e possível queilite angular. Já uma DVO aumentada/EFL 

reduzido, tem como principal prejuízo a ATM, estress periodontal dificuldades no ato de 

mastigar, deglutir, falar e dor muscular e ainda prejuízo estético. Promover uma reabilitação 

oclusal considerada ideal, reduz a atividade anormal causada por interferências 

deletéricas.1,4 É necessário um tratamento reabilitador que a mantenha, impossibilitando 

a recorrência de uma nova parafunção.5 OBJETIVOS - Apresentar estratégia de 

restabelecimento estético-funcional ao paciente com severa perda de dimensão vertical de 

oclusão (DVO), baseando-se nas referências estabelecidas por um dispositivo interoclusal 

e posterior reabilitação. RELATO DE CASO – Paciente gênero feminino, 39 anos, 

compareceu a clínica odontológica da UNIOESTE com queixas de vergonha do sorriso, 

dificuldade para sociabilidade. Ao exame clínico constatou-se desgastes oclusos dentais 

severos, com perda da DVO. Realizado o planejamento clínico, o primeiro passo foi a 

utilização de dispositivos interoclusais posteriores. Após o período de adaptação a nova 

dimensão vertical, iniciou-se a reabilitação com restaurações diretas em resina composta, 

iniciando pelos dentes posteriores, seguidos de seus ajustes oclusais. Para num segundo 

momento realizar-se as restaurações dos dentes anteriores e seus ajustes oclusais. Com 

posterior uso de placa miorrelaxante. RESULTADOS – A estratégia se demonstrou efetiva 

para o conforto muscular facial, além de melhorar a função mastigatória e a estética. 

CONCLUSÃO – Os dispositivos interoclusais e as restaurações trouxeram um excelente 

resultado funcional e estético, melhorando a capacidade mastigatória, a fonação e 

mantendo a integridade dos arcos dentais, aumentando a auto estima da paciente. 
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RECONTORNO ESTÉTICO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA: RELATO 

DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Ana Caroline Sordi Furlanetto1, Bianca Medeiros Maran2, Carina Caramanico1, Iara 

Fretta Wiggers1, Jhenifer Caroline Ribeiro1, Leonardo de Almeida3 

 

Palavras-chave: Estética dentária, Desgaste dentário, Restauração Dentária Permanente. 

 

INTRODUÇÃO- A valorização da estética trouxe para a Odontologia a busca por 

materiais e técnicas que melhorem a aparência do sorriso, vista como fundamental na 

manutenção da saúde física e mental. O restabelecimento da saúde bucal também implica 

devolver um sorriso esteticamente harmonioso. As restaurações adesivas diretas 

constituem uma das alternativas restauradoras para correção de desarmonias estéticas que 

restabelecem a cor e forma natural com máxima preservação da estrutura dental, porém 

necessitam atenção para se obter bons resultados em dentes anteriores. OBJETIVOS- 

Apresentação de um caso clínico com comprometimento estético, onde são realizadas 

restaurações diretas nos dentes anteriores superiores, afim de corrigir o tamanho, devolver uma 

proporção mais adequada e guias caninas. RELATO DE CASO- Paciente do sexo feminino, 

21 anos, procurou a Clínica da Unioeste com objetivo de melhorar a aparência do sorriso, 

retomando a anatomia original dos dentes desgastados devido ao processo de atrição por 

bruxismo excêntrico. Inicialmente foi feita a moldagem e montagem em articulador, 

seguido de enceramento diagnóstico. A partir dele foi confeccionado a guia de orientação em 

silicone. Foi realizada a inserção da primeira camada de resina composta translúcida (Resina 

Filtek Z350 XT- 3M) na guia de silicone, com o objetivo de simular a face palatina do dente. 

Para a interposição dos mamelos foi utilizada a resina Estelite Omega – Tokuyama. Para 

finalização, foi aplicada uma camada de resina Empress BLL sobre toda a área restaurada 

com a finalidade de simular o esmalte vestibular. Para acabamento foram utilizados 

discos de lixa, pontas de borracha e pontas diamantadas. O polimento foi realizado com 

disco de feltro e pasta de polimento. RESULTADOS- Obteve-se um sorriso harmônico, 

com forma e proporções adequadas e retorno das guias caninas. CONCLUSÃO- Um bom 

planejamento e a utilização de uma sequência correta da técnica restauradora possibilita um 

tratamento com resultado previsível e satisfatório. 
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PROTOCOLO CLÍNICO DE RESTAURAÇÕES COM RESINA BULK-FILL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Relato de caso 

 

Patrícia Regina Vieira Trentin1, Leonardo de Almeida2, Carine Zanchin2, Fabiana 

Scarparo Naufel3, Vera Lúcia Schmitt3, Bianca Medeiros Maran3 

Palavras-chave: Restauração dentária permanente, Resinas compostas, Dente molar. 

 

INTRODUÇÃO - Apesar do avanço tecnológico das resinas convencionas e a sua utilização 

em larga escala, esses compostos apresentam uma considerável etapa de passos para sua 

inclusão nas cavidades: a inserção incremental. Aliado a isso, as resinas convencionais 

ainda possuem certa contração de polimerização quando ativadas. Em consequência, foram 

desenvolvidas as resinas bulk-fill, também conhecidas como resinas de preenchimento 

único. OBJETIVOS - Relatar o protocolo de inserção das resinas bulk-fill. RELATO 

DE CASO - O protocolo consistiu na confecção de restauração classe I, na face oclusal do 

elemento 46. Foi realizado ataque com ácido fosfórico (Attaque Gel 37% Biodinâmica), 

aplicação de Adesivo (Single Bond regular), preenchimento da parede pulpar da cavidade 

com resina bulk-fill (Bulk-Fill Flow 3M) e, posteriormente, inserido um único incremento 

de resina bulk-fill regular (Bulk-Fill regular 3M). RESULTADOS – Verificou-se a 

redução do tempo de trabalho clínico devido a técnica de incremento único, além de um 

maior controle do fator C. Ademais, foi obtida uma anatomia favorável com o uso da 

resina bulk-fill regular. CONCLUSÃO - Esse tipo de resina representa um novo grupo de 

materiais restauradores que oferecem facilidade na execução da técnica e, ainda assim, 

mantém propriedades semelhantes às das resinas convencionais. No entanto, revelam-se 

necessários maiores estudos para avaliar se as resinas bulk-fill possuem o encargo de substituir 

as resinas convencionais. 
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APRIMORAMENTO ESTÉTICO DO SORRISO ATRAVÉS DO USO DE FACETAS 

LAMINADAS – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE Caso clínico 

 

Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Carina Caramanico1, Polyana Smiderle1, Márcio José 

Mendonça2, Priscilla do Monte Ribeiro Busato3, Veridiana Camilotti4 

 

DESCRITORES: Estética; Cerâmicas; Facetas Dentárias. 

 

INTRODUÇÃO: Devido às necessidades que os pacientes apresentam de ter dentes 

alinhados, claros e com formato harmônico, diversas técnicas restauradoras, com variados 

materiais estão disponíveis. Dentre elas, as facetas e os laminados cerâmicos apresentam-se 

como alternativa por suas características estéticas e propriedades mecânicas, permitem 

confecção dos laminados cerâmicos altamente conservadores OBJETIVOS: Discutir a 

importância do diagnóstico e planejamento dental e descrever por meio de um caso clínico. 

RELATO DE CASO: Paciente de 43 anos, gênero feminino, compareceu ao Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE apresentando as incisais fraturadas de ambos incisivos centrais superiores e 

restaurações resinosas. Foi realizado planejamento estético do sorriso, por meio da análise 

oclusal, enceramento diagnóstico e mockup. Iniciou-se o tratamento pelo clareamento dental 

com peróxido de carbamida 10% (durante 4 semanas. Em seguida realizado preparo para 

facetas (dentes 13 a 23), provisórios e cimentação. Alcançou-se um aprimoramento estético, 

melhora na harmonia do sorriso, forma, posição, cor e função. Além disso, propiciou 

adequada resolução da queixa da paciente restabelecendo sua autoestima. CONCLUSÃO: 

Foi observado com o presente caso clínico que com a realização de um diagnóstico 

minucioso, os laminados cerâmicos possuem efetiva aplicabilidade em casos de 

aprimoramento estético do sorriso, aliados à adequado planejamento estético. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. BARATIERI, L. N. et al. Facetas de porcelana. Odontologia restauradora: 

fundamentos e possibilidades. 4. ed. São Paulo: Ed. Santos, 2015. p. 595-615. 

2. GONZALEZ, M. R. et al. Falhas em Restaurações com facetas laminadas: uma 

revisão de literatura de 20 anos. Revista Brasileira de Odontologia, Rio de Janeiro, 

v.69, n.1, p.43-48,          jan./jun.          2012.          Disponível          

em:<http://revodonto.bvsalud.org/pdf/rbo/v69n1/a11v69n1.pdf>.  Acesso em: 08 de 

ago. 2019. 

3. IBSEN, R. L. et al. A conservative and painless approach to anterior and 

posterior aesthetic restorative dentistry. Dent. Today. Montclair, v.25,n. 7, 

p.118-121,2006. Disponível em:< 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/102470/000935781.pdf?sequence 

4. =1>. Acesso em: 09 de ago. 2019. 

 
1 Discente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
2 Doutor em materiais dentários UNICAMP e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE) 
3 Doutora em Dentística Restauradora PUC - PR e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
4 Doutora em materiais dentários UNICAMP e docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

http://revodonto.bvsalud.org/pdf/rbo/v69n1/a11v69n1.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/102470/000935781.pdf?sequence
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/102470/000935781.pdf?sequence


 

79 

 

5. KINA, S. Cerâmicas Dentárias. Revista Dental Press Estética, v. 2, n. 2, p. 112-

128, abr./maio/jun. 2005. Disponível em:< 

http://www.dentalpress.com.br/revistas/estetica/pdfs/v2n2.pdf>. Acesso em: 09 de 

ago. 2019. 

6. TEIXEIRA, H.M; NASCIMENTO A.B.L.; EMERENCIANO, M. Reabilitação da 

Estética com Facetas Indiretas de Porcelana. J. Bras. Dent. Estét. 2003, Curitiba, 

jul/set; 2(7):219-23. Disponível em:< 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=goog 

le&base=BBO&lang=p&n extAction=lnk&exprSearch=23114&indexSearch=ID. 

Acesso em: 08 de ago. 2019. 

 

http://www.dentalpress.com.br/revistas/estetica/pdfs/v2n2.pdf
http://www.dentalpress.com.br/revistas/estetica/pdfs/v2n2.pdf


 

80 

 

FECHAMENTO DE DIASTEMA POR MIGRAÇÃO PATOLÓGICA PÓS 

TRATAMENTO PERIODONTAL BÁSICO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral. 

CATEGORIA: Caso clínico. 

 

Isabella Chmilouski1, Flávia Freytag1, Patrícia Oelhmeyer Nassar2, Priscilla do Monte 

Ribeiro Busato2, Márcio José Mendonça2, Veridiana Camilotti2 

 

Palavras-chave: Diastema, doença periodontal, dentística operatória, equipe de assistência ao 

paciente. 

 

INTRODUÇÃO – Os diastemas são espaços entre os dentes, que tem uma etiologia não 

definida, podendo fazer parte da personalidade da pessoa, mas também pode ser motivo de 

insatisfação ao paciente; Os diastemas comumente ocorrem após tratamento periodontal, 

causando desconforto estético principalmente quando localizada na região anterior. 

OBJETIVOS – O objetivo deste trabalho é relatar por meio de caso clínico o fechamento de 

diastemas após tratamento periodontal básico. RELATO DE CASO – A paciente BSN 

apresentava diastemas nos dentes 12, 11, 21 e 22. Por meio do exame clínico foi constatado que 

a paciente apresentava um quadro de saude periodontal em periodonto reduzido, segundo a 

nova classificação, condição que exacerbava ainda mais os diastemas apresentados. Foi 

realizado planejamento estético do sorriso com auxílio do enceramento diagnóstico e análise 

oclusal. O tratamento restaurador foi realizado com guias de silicona palatina e vestibular, 

ocorrendo desgaste mínimo de esmalte em pontos específicos para se utilizar a resina composta. 

Uma última sessão foi necessária para realizar o acabamento e polimento final das restaurações. 

RESULTADOS – A paciente ficou extremamente satisfeita com a mudança de vida que obteve 

pelo tratamento dos seus diastemas, por meio da resina composta, que proporcionou o 

reestabelecimento da forma, função e estética dos dentes. CONCLUSÃO – Os diastemas 

afetam muitas pessoas, principalmente após o tratamento periodontal básico, e quando há 

comprometimento com o tratamento, é sim possível aliar a saúde periodontal com a estética 

desejada, apresentando bons resultados quando é realizada da forma correta. 
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RECOLOCAÇÃO DA MARGEM CERVICAL COM RESINA COMPOSTA EM 

CAVIDADES CLASSE II COM MARGENS GENGIVAIS PROFUNDAS. UM 

RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Taiana Paola Prado1, Eliseo Pablo Chun2, Guilherme Schmitt de Andrade3, Gabriéla Melo 

Lopes1, Karine Rosa1, Vera Lucia Schmitt4 

 

Palavras-chave: Falha de Restauração Dentária, Adaptação Marginal Dentária, Restaurações 

Intracoronárias. 

 

INTRODUÇÃO - O sucesso clínico das restaurações indiretas livres de metal tem sido 

confirmado em diversos estudos. No entanto, restaurações parciais indiretas em cavidades 

do tipo classe II com margens profundas ainda podem ser consideradas um desafio clínico. 

Com a proposta de facilitar a execução dos procedimentos operatórios em margens intra-

sulculares e reduzir a ocorrência de falhas, a técnica de elevação da margem gengival em 

resina composta tem sido explorada como alternativa não invasiva à cirurgia de aumento de 

coroa clínica. OBJETIVOS - Este trabalho tem a intenção de discutir através de um relato 

de caso clínico os aspectos biomecânicos, operatórios e biológicos no tratamento de 

dentes com margens cervicais profundas. RELATO DE CASO – Paciente apresentou-se 

a clínica odontológica com queixa de restaurações insatisfatórias nos elementos dentais 35 

e 36. Após exame clínico e radiográfico optou- se por realizar restaurações do tipo Onlay em 

resina composta, antecedida pela elevação da margem gengival em resina composta dual, 

reforçada por fibra de vidro (ParaCore, Coltene Whaledent GmBH + Co KG, Langenau, 

Suiça) uma vez que as margens do remanescente dental estavam a nível gengival sem 

invadir os tecidos de inserção supracrestais, e constatar-se ausência de inflamação 

periodontal. RESULTADOS – Essa abordagem facilitou as etapas clínicas como o 

isolamento absoluto, preparo dentário, moldagem e cimentação adesiva, acelerando 

portanto o tratamento, e permitindo a cura eficiente do tecido gengival marginal. 

CONCLUSÃO - Sendo assim, conclui-se que a técnica de elevação da margem gengival 

com resina composta é vantajosa, pois elimina a necessidade de cirurgia permitindo a 

execução de restaurações indiretas em menos sessões clínicas, não gerando danos aos 

tecidos periodontais, desde que haja um bom acabamento e polimento, com estabelecimento 

de um correto perfil de emergência. 
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PROTOCOLO CLÍNICO DE RESTAURAÇÕES CLASSE IV COM RESINA 

COMPOSTA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Relato de caso 

 

Carlos Eduardo Vanso1, Leonardo de Almeida2, Carine Zanchin2, Bianca Medeiros Maran3, 

Fabiana Scarparo Naufel3, Vera Lúcia Schmitt3 

Palavras-chave: Resinas Compostas, Restauração Dentaria Permanente, Cor. 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO - Um dos principais motivos que leva o paciente a procurar o cirurgião 

dentista é a procura da melhora estética do seu sorriso. Por esse fator, o cirurgião dentista tem 

um papel fundamental na reabilitação da estética oral, dessa forma, a fratura dental gerada por 

traumas – desde causados por quedas e lesões ou causados por agentes químicos, como a cárie 

– torna-se um fator frequentemente encontrado na pratica odontológica, o qual gera um 

prejuízo estético significativo ao paciente. OBJETIVOS - Relatar o protocolo clínico de 

restauração classe IV com resina composta. RELATO DE CASO - O protocolo consistiu na 

confecção de restauração classe IV, do elemento 11. Foi realizado condicionamento com 

ácido fosfórico 37% (Attaque Gel 37% Biodinâmica), aplicação de Adesivo (Single Bond 

regular), confecção de bisel – para aumentar a superfície de adesão e uma melhora estética, 

mascarando a transição de cor – e estratificação da resina composta Spectra Smart Dentsply 

Sirona, de forma policromática – palatina: YE, proximal: A2, halo opaco: bulk fill flow 

surefil SDR universal, mamelos: A3 com interposição de YE (translucida) entre eles, dentina: 

A2, esmalte: A1 – conforme a anatomia do dente. RESULTADOS – Obteve-se um 

procedimento satisfatório para restabelecer a estética dental e ainda com o menor custo em 

comparação com as técnicas indiretas. CONCLUSÃO - Por meio da realização correta de 

todas as etapas da restauração, os devidos cuidados tomados com a seleção de cor e a 

manutenção das características anatômicas do elemento dental existem grandes chances de se 

obter um tratamento restaurador satisfatório tanto para o profissional quanto para o paciente, 

proporcionando estética e funcionalidade favorável. 
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FACETA DIRETA COM RESINA COMPOSTA EM INCISIVOS CENTRAIS 

SUPERIORES: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

Área temática: Reabilitação Oral 

Modalidade: Caso Clínico 

 

NAKAMURA, Karine Kiyumi1; BORBA, Renata Takashiba1, BOSQUIROLI, Virgínia2 

 

Palavras-chave: Resina, faceta direta, estética. 

 

RESUMO 

Introdução: Os atuais conceitos de beleza na busca por um sorriso perfeito tem resultado em 

uma ampla demanda por materiais odontológicos e técnicas que alcance esses padrões. Vale 

ressaltar que além do aspecto estético, é necessário associar a função mastigatória, manter a 

saúde bucal e ter uma durabilidade razoável. Dentro desse contexto da Odontologia Estética, 

uma alternativa que vem sendo bastante utilizada nos últimos anos é a faceta direta utilizando 

resina composta. Essa técnica é indicada por reproduzir a anatomia dentária a mais natural 

possível desde função e cor, baixa custo e não necessita desgaste de tecido dental hígido. 

Objetivos: desse trabalho é demonstrar através de um caso clínico a capacidade que esta 

técnica tem de devolver o comprimento adequado dos incisivos centrais superiores a fim de 

adequa-los ao arco e plano oclusal superior e assim melhorar a aparência estética e harmonia 

do sorriso. Materiais e métodos: Através de meios auxiliares e da técnica incremental 

estratificada com resina composta foi possível aumentar o comprimento dos incisivos centrais 

superiores além de adquirir uma coloração mais natural possível, obtendo estética e função 

compatíveis com a morfologia dos dentes e do arco dental. Resultados: foi obtido o sorriso 

mais harmônico, atraente, estabelecendo a estética facial ideal e a autoestima da paciente. 

Conclusão: as resinas compostas possibilitaram restabelecer dentes com estética e função 

comprometidas, pois dispensa equipamentos específicos e possibilita resultado estético- 

funcional excelente. 
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RESTAURAÇÃO DA HARMONIA ESTÉTICA EM DENTES ANTERIORES – 

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 

 

MODALIDADE: Caso Clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 
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Ortodontia Corretiva. 

 

INTRODUÇÃO - Fraturas de dentes anteriores ocorrem frequentemente em crianças e 

adolescentes. A reabilitação de dentes fraturados visa reestabelecer a estética e devolver a 

função ao paciente. OBJETIVO - Apresentar, por meio de estudo de caso clínico, a 

reabilitação estética e funcional do elemento dental 11 acometido por fratura. RELATO DE 

CASO - Foi realizado anamnese, exame clínico e radiográfico, planejamento 

multidisciplinar envolvendo a ortodontia, endodontia e dentística restauradora. Em seguida, 

foi realizado enceramento diagnóstico para auxiliar no procedimento restaurador e correção 

de um leve apinhamento envolvendo o dente fraturado. O exame radiográfico evidenciou 

perda de dentina radicular, por isso realizou-se tratamento endodôntico seguido do reforço 

radicular e cimentação do pino de fibra de vidro. - A restauração foi feita com resina 

composta Empress Direct e Creative Color para uniformizar a cor com a referência do 

dente 21. O acabamento e polimento foi realizado com auxílio dos discos Soft Lex uma 

semana após a confecção da restauração. RESULTADOS – Após o tratamento 

multidisciplinar, foi conseguido obter uma restauração estética e harmônica, devolvendo a 

autoestima do paciente. CONCLUSÃO - Foi possível observar que, com um planejamento 

adequado e multidisciplinar, é possível alcançar plenitude estética e funcional de dentes 

fraturados. 
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RESTAURAÇÃO DE CÁRIE OCULTA EM MOLAR PELA TÉCNICA DO INDEX 

OCLUSAL – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 
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INTRODUÇÃO - A anatomia oclusal em dentes posteriores apresenta sulcos, fóssulas e 

fissuras, tornando complexa a realização de restaurações diretas, exigindo habilidade e 

conhecimento do cirurgião dentista, para esculpir detalhes de sua morfologia, afim de 

devolver função, integridade e oclusão adequados. OBJETIVOS - O objetivo do presente 

trabalho é apresentar a sequência clínica de restauração direta de lesão de cárie oculta 

utilizando a técnica do index oclusal. RELATO DE CASO - Paciente do gênero feminino, 

21 anos, compareceu a clínica odontológica da UNIOESTE com odontalgia no dente 47. Ao 

exame clínico, foi observada uma lesão cariosa oculta na face oclusal do elemento, que 

apresentava sua superfície de esmalte íntegra, porém, de aspecto acinzentado. O exame 

radiográfico foi realizado para checagem da profundidade da lesão e da integridade do 

periápice. A técnica restauradora escolhida foi o index oclusal. Para esta técnica é necessário 

a confecção de moldeira de silicona de adição para cópia da anatomia oclusal , em 

seguida foi feito o preparo classe I, respeitando os princípios biomecânicos. Foi necessário 

realizar proteção pulpar com hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro deixando-se 

2mm de espaço para a resina de esmalte. Após, a resina para esmalte na cor A1 foi posicionada 

em um único incremento na superfície oclusal e sobre ela uma tira veda rosca. A moldeira 

de silicona foi posicionada e realizado leve pressão digital para transferir os detalhes da 

superfície oclusal. Após a remoção do molde, a resina foi fotopolimerizada durante 20 

segundos. A oclusão foi checada e ajustada. RESULTADOS - O elemento 47 foi 

restaurado devolvendo função, integridade e oclusão adequados; CONCLUSÃO - A técnica 

do index oclusal otimiza o tempo clínico pela redução na necessidade de grandes ajustes 

oclusais, acabamento e polimento.  
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LEVANTE DE MORDIDA POSTERIOR ATRAVÉS DO MÉTODO DE INDÉX 

OCLUSAL E RESINA AQUECIDA 

 

Área temática: Reabilitação Oral 

Modalidade: Caso clínico 
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Introdução: Para sucesso em longo prazo dos procedimentos estético é fundamental o 

equilíbrio oclusal, para isso, em muitas situações clínicas o aumento da dimensão vertical, se 

faz necessário. Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever a técnica de levantamento 

da dimensão vertical com auxílio do Indéx oclusal com silicona de adição. Relato de caso: 

Paciente A.M.C., sexo feminino, 25 anos, compareceu a clínica odontológica da 

UNIOESTE com necessidade de reabilitação estética anterior, porém com pouco espaço 

anterior, necessitando então aumentar a dimensão vertical de oclusão. O primeiro passo foi 

realizar o planejamento com auxílio do articulador semi-ajustável e confecção da placa mio 

relaxante para desprogramar a ATM e confecção do enceramento oclusal dos molares 

inferiores. A transferência do enceramento para a boca foi feita pela técnica do index oclusal, 

onde o enceramento é moldado com silicona de adição, gerando assim uma matriz oclusal. A 

resina composta foi inserida na superfície oclusal, coberta com fita veda rosca e 

posicionada a matriz de silicona. O conjunto matriz e fita foram removidos, os excessos 

retirados com auxílio de uma espátula e a resina composta fotoativada. Após o ajuste 

oclusal foi feito acabamento e polimento imediato. Resultado: Como resultado foi conseguido 

conforto oclusal e espaço anterior para futura restauração com resina composta. Conclusão: 

A construção do índex oclusal no caso relatado mostrou resultado bastante satisfatório 

com diminuição do tempo clínico de confecção e ajuste oclusal. 
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IMPORTÂNCIA DO ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESTAURAÇÕES 

DIRETAS COM RESINA COMPOSTA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral MODALIDADE: Caso clínico 

Valeria Juliana Jandrey1, Gabriel Luiz Linn1, Leonardo de Almeida2, Bianca Medeiros 

Maran3, Vera Lucia Schmitt3 

 

Palavras-Chave: Polimento dentário, Estética dentária, Dentística operatória. 

 

INTRODUÇÃO: A obtenção de uma superfície lisa e polida favorece tanto a saúde 

periodontal quanto a estética, além de melhorar a performance clínica das restaurações ao 

longo dos anos. A finalidade do polimento é reproduzir as características anatômicas, 

promovendo lisura de superfície, brilho e diminuindo a rugosidade. Assim, será reduzida a 

probabilidade do acúmulo de placa e manchamento do material resinoso, assistindo na 

manutenção da saúde dos tecidos, integridade marginal e estética das restaurações. 

OBJETIVOS: Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo fazer apresentação de 

caso clínico sobre o protocolo de polimento em restaurações diretas de resina composta. 

CASO CLÍNICO: Para produzir uma restauração com superfícies brilhantes, semelhante ao 

esmalte natural, foram utilizadas borrachas abrasivas e escova de carbeto de silício. A 

execução consiste em duas etapas, cuja primeira será a utilização de alta pressão e velocidade 

baixa no motor contra ângulo, para que haja impregnação da pasta de polimento na superfície 

do material restaurador. Posteriormente será realizado com baixa pressão e velocidade mais 

alta, em movimentos uniformes e intermitentes, para que seja obtido um brilho final 

semelhante ao esmalte natural. CONCLUSÃO: A modificação de cor e manchamento são 

causas de imprecisões ou insucesso das restaurações estéticas. Esta inconstância de cor e 

alteração da textura da resina composta pode ocorrer com o passar do tempo, assim, controles 

periódicos são necessários. Dessa forma, o acabamento e polimento devem ser realizados, 

devolvendo a estética, favorecendo na manutenção da função, reduzindo o acúmulo de placa 

e, consequentemente, a pigmentação extrínseca e colonização de bactérias. Desta forma, o 

brilho e a lisura são restabelecidos, aumentando a longevidade dessas restaurações. 
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REANATOMIZAÇÃO DENTAL PARA FECHAMENTO DE DIASTEMAS: 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Karine Rosa1, Veridiana Camilotti2, Taiana Paola Prado3, Carina Caramanico3, Ana 

Carolina Rodrigues da Rosa3, Priscilla do Monte Ribeiro Busato4 

 

Palavras-chave: Facetas dentárias, diastema, lentes de contato. 

 

INTRODUÇÃO: O atual padrão de beleza, estabelece que o indivíduo é melhor aceito 

socialmente se apresentar dentes com proporções adequadas, bem alinhados nos arcos e de 

coloração mais clara, de modo que deformidades no sorriso, podem estabelecer fatores 

limitantes às relações sociais. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo relatar 

um caso de reanatomização de dentes anteriores superiores visando o fechamento de 

diastemas existentes. MATERIAIS E MÉTODOS: A paciente C.M.P., após finalização 

do tratamento ortodôntico apresentava diastemas nos dentes anteriores superiores, que não 

eram possíveis de ser eliminados apenas com ortodontia, devido ao formato de seus dentes. 

Para devolver um sorriso mais harmônico a paciente o planejamento escolhido foi a 

complementação do tratamento ortodôntico aliado a parte estética, utilizando lentes de 

contato. Inicialmente foi realizado um clareamento caseiro na arcada superior e inferior 

por 15 dias, melhorando assim a coloração dos dentes. Por se tratar de uma paciente jovem, 

optou- se pela colocação de 4 lentes de contato de cerâmica feldspática, apenas nos 4 

elementos anteriores, incisivos centrais e laterais superiores. Já nos caninos superiores, a 

reanatomização foi realizada com resina composta, apenas para devolver guia canina. O 

preparo nesse caso foi conservador, minimamente invasivo, apenas para remover ângulos 

vivos e facilitar a inserção das lentes de contato, em torno de 0,3mm. Dentre as opções de 

tratamentos propostos, a paciente optou pela confecção das lentes de contato, tendo em 

vista a facilidade da manutenção e pelo fato dos desgastes realizados terem sido 

mínimos. RESULTADOS: A paciente ficou satisfeita com o tratamento realizado, 

atingindo suas expectativas. CONCLUSÕES: Nesse caso optou-se pela confecção das 

lentes de contato, tendo em vista a facilidade da manutenção, pois a resina precisaria 

polimentos frequentes. Por ter se tratado de pequenos desgastes dentários, obteve-se uma 

adesão extremamente satisfatória, tendo em vista que a adesão foi apenas em esmalte. 
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EFEITO DA NANOENCAPSULAÇÃO DE UM GEL CLAREADOR A BASE DE 

PERÓXIDO DE CARBAMIDA 15% NA PERMEABILIDADE DENTAL E 

EFICÁCIA CLAREADORA 

 

MODALIDADE: Pesquisa 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

 

Daniele Reolon1, Michael Favoretto2, Alessandra Reis3, Alessandro Loguercio3, Vera Schmitt4, 

Bianca Medeiros Maran4 

 

Palavras-chave: Clareamento dental, Peróxido de carbamida, Nanotecnologia. 

Introdução: Em busca de aprimorar os materiais utilizados no clareamento dental, evitando o 

efeito adverso de sensibilidade, foram introduzidos nanomateriais capazes de controlar esse 

desconforto. A utilização de um gel clareador nanoencapsulado pode levar à redução da 

permeabilidade à câmara pulpar, responsável pela sensibilidade dental devido à concentração 

de peróxido de hidrogênio. Objetivos: avaliar o efeito da nanoencapsulação de um gel clareador 

caseiro a base de peróxido de carbamida 15% na permeabilidade dental e sua eficácia clareadora 

quando comparado a um gel comercial em diferentes tempos de aplicação. Materiais e 

métodos: Um total de cinquenta e quatro pré-molares foram randomizados em nove grupos de 

acordo com o sistema de clareamento e tempo a ser utilizado. Aplicou-se agente clareador na 

superfície vestibular de acordo com o tempo estipulado (15, 30, 45 e 60 minutos) para cada 

grupo após o tecido pulpar ser removido, a câmara lavada com água destilada e uma alíquota 

de solução tampão acetato ser colocada na mesma. O grupo controle foi mantido em água 

destilada sem serem submetidos aos agentes clareadores. Resultados: Todos os grupos tiveram 

diferença estatisticamente significante, comparados ao grupo controle na quantificação de 

peróxido de hidrogênio na câmara pulpar. O grupo controle, que não foi submetido aos agentes 

clareadores de 30 e 45 minutos apresentaram maior permeabilidade que os demais grupos. Os 

grupos comerciais apresentaram maior permeabilidade na câmara pulpar comparados a todos 

os outros grupos. Outro tipo de teste revelou que todos os grupos tiveram diferença 

estatisticamente significante quando comparados ao grupo controle. Em relação à eficácia 

clareadora, nenhuma diferença significativa foi detectada. Conclusão: O novo gel 

nanoencapsulado manteve a eficácia clareadora, independente do gel clareador e tempos de 

aplicação, mas diminuiu a permeabilidade de peróxido de hidrogênio para a câmara pulpar. 
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO 

NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE NANOCOMPÓSITOS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Gabrielly Tizotti Klein1,  Oscar Crema Junior1, Luiza Carolini Pereira1, Patricia Da Cunha 

Padoin1, Daniela Tonello Da Silva1, Isabella Negro Favarão2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polimento Dentário, resinas composta, pesquisa 

 

INTRODUÇÃO: Os nanocompósitos foram introduzidos com o intuito de fornecer um 

material com alto polimento inicial combinado com uma retenção superior de brilho e 

polimento. No entanto, divergências na literatura e a constante introdução de novos 

compósitos, e novos sistemas de acabamento/polimento, demonstram a necessidade de 

pesquisas. OBJETIVO: Este trabalho in vitro avaliou a influência de técnicas de 

acabamento /polimento na rugosidade superficial de resinas nanohíbridas e nanoparticuladas. 

MATERIAIS/MÉTODOS: Foram confeccionadas 60 amostras, divididas em dois grupos 

com 30 amostras cada, de acordo com o tipo de nanocompósito utilizado: FORMA – 

Ultradent (F) e Filtek Z350 XT – 3M/ESPE (Z). Portanto, foram subdivididos em quatro 

grupos experimentais e dois grupos controle (CTRL) (n=10), tendo como fator em estudo o 

tipo de resina composta e o sistema de acabamento/polimento utilizados (Ponta 

diamantada extrafina + sistema Sof-Lex 3M/ESPE (PDS) e ponta diamantada extrafina + 

sistema Jiffy Ultradent (PDJ)): G1: F-PDS, G2: F-PDJ, G3: Z-PDS, G4: Z-PDJ, G5: F- 

CTRL, G6: Z- CTRL. Após a confecção, as 

amostras foram submetidas ao teste de rugosidade superficial. Os dados foram submetidos à 

análise de variância a dois fatores e teste de tukey ( =0,05). RESULTADOS: Ambos 

os compósitos apresentaram rugosidade superficial satisfatória independente do sistema 

utilizado para o acabamento e polimento, porém, a análise de variância demonstrou 

interação significativa entre os fatores resina/protocolo de acabamento e polimento 

(p=0,024), sendo que a resina FORMA demonstrou menor rugosidade estatisticamente 

significante quando utilizada com o sistema Sof-Lex (F-PDS: 0,20 ± 0,07), e a resina Filtek 

Z350 XT quando utilizada com o sistema Jiffy (Z-PDJ: 0,19 

± 0,05). CONCLUSÃO: Conclui-se que os sistemas de acabamento/polimento se 

comportam de maneira diferente, dependendo do compósito utilizado. Além do mais, não há 

necessidade de uso do sistema de acabamento/polimento do mesmo fabricante do compósito 

resinoso, uma vez que marcas diferentes obtiveram os melhores resultados. 
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INFLUÊNCIA DO VINHO TINTO NA EFICÁCIA DO CLAREAMENTO DENTAL 

EM CONSULTÓRIO VARIANDO O TEMPO DE APLICAÇÃO DO GEL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Dentística 

 

Guilherme Luã Semim1, Alice Rosa Tormes1, Giselle Andreoli Cunha1, Queila Maione 

Oliveira Ribeiro1, Letícia Cristina Müller1,  Isabella Negro Favarão2 

 

Palavras-chave: clareamento dental, peróxido de hidrogênio, pigmentação 

 

INTRODUÇÃO: A divergência na literatura em relação a real influência do consumo de 

vinho tinto durante o tratamento clareador em consultório ainda é notável, demonstrando a 

necessidade de novos estudos para sanarem essas lacunas na literatura. OBJETIVO: 

Esta pesquisa in vitro avaliou a influência da exposição ao vinho tinto durante o 

tratamento de clareamento em consultório variando o tempo de aplicação do gel clareador 

(peróxido de hidrogênio 35% (Whiteness HP Maxx (FGM). MATERIAIS/MÉTODOS: 

Sessenta blocos de esmalte dental bovino foram obtidos a partir de dentes bovinos, 

sendo divididos aleatoriamente em 6 grupos experimentais (n=10), de acordo com os 

fatores em estudo: tempo de aplicação do gel clareador, em 3 níveis (1 aplicação de 15 

minutos; 2 de 15 minutos; e 3 de 15 minutos); e exposição ao vinho tinto durante e após o 

procedimento clareador (sem exposição/com exposição). Para padronização da cor inicial, as 

amostras foram submetidas ao escurecimento dental baseado em técnica já́ estabelecida. 

Posteriormente, as amostras foram clareadas seguindo as especificações de tempo de cada 

grupo experimental. Foram realizadas duas sessões de clareamento com intervalo de sete dias 

entre elas. O consumo de vinho tinto foi simulado pela imersão das amostras em uma solução 

contendo 100ml de vinho tinto por 15 minutos, diariamente. A avaliação de cor foi 

realizada com espectrofotômetro Vita Easyshade (Vita Zahnfabrik) previamente à 

realização do procedimento clareador, e imediatamente após a segunda sessão. Os dados 

de alteração de cor foram submetidos à análise de variância a dois fatores ( =5%). 

RESULTADOS: Não foi observada significância estatística para os fatores isolados, tempo 

de aplicação do gel e exposição ao vinho, e a interação entre eles também não foi 

significativa. CONCLUSÃO: Conclui-se que a exposição ao vinho tinto não influência na 

eficácia do tratamento clareador mesmo em situações onde o tempo de aplicação do gel é 

reduzido. 
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TÉCNICAS DE REANATOMIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO, COMO 

EVITAR FALHAS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Larissa Pinceli Chaves3 
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INTRODUÇÃO - Os dentes endodonticamente tratados com estrutura dentária deficiente 

necessitam de restaurações e muitas vezes é indicado o uso pinos intrarradiculares. Estes 

podem ser metálicos, fundidos ou de fibra de vidro. Atualmente prefere-se os pinos de fibra 

de vidro pelo módulo de elasticidade mais próximo da dentina, sendo menos frequente a fratura 

de raízes quando este é utilizado. Porém, se houver falha durante a cimentação, pode-se 

prejudicar a adaptação ou deixar muito espessa a linha de cimentação, podendo causar o 

insucesso. Para melhorar a retenção dos pinos de fibra de vidro e diminuir a linha de 

cimentação é possível realizar a reanatomização do pino com resina composta, cuja técnica 

torna-se eficiente para uso na clínica odontológica, especialmente em casos de condutos 

largos. OBJETIVOS - Esse trabalho tem o objetivo de discutir a técnica de reanatomização 

de pinos de fibra de vidro. METODOLOGIA - Mostrar a técnica de reanatomização de 

pinos, por meio de fotos e radiografias comprobatórias, através de restaurações em dentes 

bovinos extraídos tratados endodonticamente. CONCLUSÃO - Quando a técnica é feita 

corretamente, a utilização de pinos reanatomizados favorece a longevidade da 

restauração, seja esta direta ou indireta, pois aumenta a retenção mecânica, favorece a 

justaposição do pino ao conduto e contribui significativamente para diminuir o estresse na 

interface adesiva durante a contração de polimerização. 
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INDICAÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES DO CLAREAMENTO DENTAL 

CASEIRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Kawanny Yukary Shime Gardim1, Letícia Cristina Müller1, Wagner Bassegio2, Gabriela Piroli 

de Souza1, Amanda Aline Krebs1, Leticia Camila Tochetto1 

Palavras-chaves: Clareamento dental, peróxido de carbamida, estética. 

INTRODUÇÃO: A busca pela estética dentária vem sendo cada vez mais amplificada na 

área odontológica, partindo dos próprios profissionais e pacientes, que estão 

progressivamente mais exigentes na procura por uma aparência agradável, harmônica, com 

dentes claros e iluminados (NASCIMENTO, 2018). Dessa forma, a odontologia vem 

cumprindo um papel importante nesse processo, desenvolvendo novas técnicas, dentre elas, o 

clareamento dental caseiro, que consiste em procedimentos menos invasivos, com baixo 

custo, simplicidade da técnica e, que são indicados na maioria dos casos (MENDES, 2017). 

OBJETIVO: realizar uma revisão de literatura, informando sobre as indicações e contra 

indicações do clareamento dental caseiro. DESENVOLVIMENTO: O Clareamento dental 

caseiro, é realizado com o uso de moldeiras individualizadas e o gel clareador, sendo 

um deles, o peróxido de carbamida que pode apresentar concentrações de 10, 16 e 22%, 

optando-se pelas mais baixas, a qual minimizam as chances de ocorrer danos pulpares. 

Durante o procedimento, ocorre a liberação de ureia (neutralização do pH) e da amônia 

(aumenta a permeabilidade dental), que possibilitam maiores penetrações de oxigênio livres 

aos elementos dentais, torando-os mais claros (BASSEGIO, 2011). Suas indicações são 

para casos em que há dentes vitais escurecidos pela idade, manchados por corantes ou em 

alguns casos medicamentos, fluorose (associadas a abrasão) e calcificações distróficas da 

polpa sem tratamento endodôntico (NASCIMENTO, 2018). Em controvérsias, tem-se as 

contra indicações que se enquadram para gestantes, lactantes, crianças menores de 10 anos e 

pacientes que apresentam túbulos dentinários expostos. (BARATIERI, 1995). A permanência 

por maior tempo do gel em contato com a estrutura dental, pode ser responsável pela 

sensibilidade ocasionada durante o procedimento (MARSON, 2005). CONCLUSÃO: a 

técnica de clareamento dental caseira é uma excelente opção de tratamento estético 

conservador, principalmente, quando realizada de maneira correta e eficaz, seguindo as 

indicações propostas pelo cirurgião-dentista. 
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NA ODONTOLOGIA ATUAL EXISTE BENEFÍCIOS NO USO DE ÁCIDO 

FOSFÓRICO NA DENTINA? – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Jeniffer Urbano Degasperi1, Izadora Kruczkevicz1, Maria Clara Schmitt de Oliveira1, 

Duani Cristina Bazzo2, Fabiana Scarparo Naufel3, Eduardo Benassi dos Santos4 

 

Palavras-chave: Dentina, clorexidina, desinfetantes. 

 

INTRODUÇÃO: Os agentes de limpeza dentinária podem ser classificados como: 

desmineralizantes (ácidos) e desinfetantes (germicidas e alcalinizantes) (FRANCO et al., 

2007). Estes agem especificamente na smear layer, podendo removê-la ou desinfeta- la, o 

primeiro confiável apenas se executado sob critério rigoroso (SINHORETI et al., 2000). 

OBJETIVOS: Revisar a literatura a respeito dos agentes desmineralizantes e 

desinfetantes utilizados em dentina a fim de informar o cirurgião dentista e acadêmicos de 

odontologia sobre a importância do conhecimento sobre esse tema. MATERIAIS E 

MÉTODOS: A revisão utilizou artigos presentes na plataforma Google Acadêmico nos 

últimos 19 anos. RESULTADOS/DISCUSSÃO: O condicionamento ácido dentinário 

implica na solubilização da smear layer, desmineralização do conteúdo inorgânico e 

exposição das fibrilas colágenas (ODA; OLIVEIRA; LIBERTI, 2001). Para eficiente 

hibridização do substrato dentinario é indispensável que as fibrilas se mantenham expandidas 

pela manutenção da água, para tanto, a secagem deve ser realizada cuidadosamente com 

papeis absorventes, substituindo o jato de ar. Mesmo com os devidos cuidados a 

ativação das enzimas metaloproteinases (MMP’s) leva a degradação do colágeno, pela 

incompleta infiltração da resina na dentina previamente condicionada, por isso posterior a 

secagem indica-se aplicação de digluconato de clorexidina 2% (OLIVEIRA et al., 2010). 

Há uma crescente recomendação do uso de soluções desinfetantes na limpeza dentinária 

pela facilidade de reter materiais a estrutura dentária, prevenindo microinfiltração, 

sensibilidade pós-operatóra e inibindo a ativação das MMP’s, nesse parâmetro a 

clorexidina é a substância que apresenta as melhores características (FRANCO et al., 

2007). CONCLUSÃO: A adesão em dentina é mais crítica se comparada ao esmalte por 

sua composição mais aquosa e permeável (BENGTSON et al., 2008), isso implica ao 

profissional que opta pelo condicionamento ácido uma execução criteriosa das técnicas 

restauradoras. Pela crescente tendência a simplificação e redução do tempo clinico a 

clorexidina a 2%, agente desinfetante, é efetiva e apresenta bons resultados pós-operatórios. 
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RESISTÊNCIA DE RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA MEDIANTE 

AO USO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Maria Clara Schmitt de Oliveira1, Jeniffer Urbano Degasperi1, Duani Cristina Bazzo1, 

Pâmela da Silva Santos1, Fabiana Scarparo Naufel2, Eduardo Benassi dos Santos3 

 

Palavras-chave: Diques de borracha, Resinas compostas, Dentística operatória. 

 

INTRODUÇÃO: O Isolamento Absoluto do campo operatório é fundamental para 

diminuição da umidade, realização dos tratamentos dentais em condições assépticas e 

durabilidade de restaurações com resina composta. OBJETIVOS: Realizar um 

levantamento bibliográfico informando os cirurgiões dentistas da importância do 

isolamento absoluto em procedimentos restauradores. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Revisados artigos encontrados na plataforma de dados Google Acadêmico nos últimos 8 

anos. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A longevidade dos tratamentos com resina 

composta, depende de um ambiente seco e livre de contaminação (BENEVIDES; 

VENÂNCIO; FEITOSA, 2019). Para a maioria dos procedimentos odontológicos, faz- se 

necessário o uso do isolamento absoluto, assim o local restaurado terá maior durabilidade e 

qualidade para seu tratamento (PEDROSA et al., 2011). Além disso, o isolamento 

absoluto traz maior conforto para o paciente, impedindo a deglutição dos instrumentais 

odontológicos, evitando acidentes com tecidos moles e diminuindo risco de infecção 

cruzada (PAGNI, 2018). O isolamento atende as necessidades do dentista, proporcionando 

maior visualização da região (POFAHL et al., 2019). Portanto, não se trata de um 

procedimento opcional para simplificar o tratamento, mas sim essencial, pois é o suporte 

dos tratamentos restauradores baseado nos princípios de assepsia e visibilidade. 

(VASCONCELLOS, 2016). O tempo que o operador gasta em trabalhar em um campo 

limpo com uma boa visualização supre o tempo que ele utiliza para a aplicação do 

isolamento (PEDROSA et al., 2011). Estudos indicam a má qualidade de retenção dos 

materiais resinosos, com a contaminação que a saliva traz para a estrutura dental. A 

umidade é uma das principais causas de defeitos durante o tratamento restaurador, portanto, 

o uso de isolamento relativo não é recomendado (BENEVIDES; VENÂNCIO; FEITOSA, 

2019). CONCLUSÃO: os benefícios que o isolamento absoluto traz para as restaurações 

diretas, é de extrema importância, pois obtém-se maior visibilidade do campo de trabalho, 

proteção do paciente e longevidade do tratamento. 
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EFICÁCIA DO CLAREAMENTO COMBINADO COMPARADA AO 

CLAREAMENTO ISOLADO – REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE 

 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

 

Ana Luiza Amadori1, Andres Felipe Millan Cardenas2, Fabiana Suelen Figueredo de 

Siqueira2, Fabiana Scarparo Naufel3, Maria Daniela Basso de Souza4, Bianca Medeiros 

Maran3 

Palavras-chave: Clareamento Dental, Descoloração de Dente, Sensibilidade da Dentina. 

 

Introdução: O clareamento dental supervisionado pelo dentista pode ser realizado no 

consultório ou em casa pelo paciente. Alguns cirurgiões dentistas preferem combinar 

ambas as técnicas apesar da desvantagem do clareamento de consultório produzir maior 

sensibilidade dental (SD). Objetivos: Responder a questão de pesquisa: “Existem diferenças 

baseadas em evidências do clareamento combinado versus isolado (caseiro ou 

consultório)?” Materiais e métodos: Ensaios clínicos randomizados controlados em adultos 

que compararam o clareamento combinado versus isolado foram incluídos. PubMed, 

Scopus, Web of Science, LILACS, BBO, Cochrane Library, SIGLE, resumos IADR, 

registros de ensaios em andamento, dissertações e teses foram pesquisados em 28 de agosto 

de 2017 (atualizado em 29 de janeiro de 2019). O risco de viés foi avaliado usando a 

ferramenta de Colaboração Cochrane. Metanálises foram conduzidas usando o modelo de 

efeitos aleatórios, para alteração de cor em unidades de guia de sombra (∆SGU), com 

espectrofotômetro (∆E*), risco e intensidade de SD. A heterogeneidade 

foi  avaliada  com  o  teste  Q  de  Cochran  e  as  estatísticas  I
2
.  O  GRADE  avaliou  a 

qualidade de evidência. Resultados: Doze estudos permaneceram. Dois foram considerados 

com baixo risco de viés. Para o clareamento combinado versus consultório, nenhuma 

diferença significativa para ∆SGU, ∆E* e risco de SD foi observada, não houve dados 

suficientes para analisar a intensidade de SD. Para o clareamento combinado versus 

caseiro, não houve diferença significativa para ∆SGU, 

∆E*, porém menor risco (RR 1,40, 95% 1,10 a 1,80) e intensidade (MD 1,40, IC 95% 0,18 

a 2,63) de SD para clareamento caseiro foi obtido. A qualidade de evidência foi 

classificada como baixa ou muito baixa em todas as metanálises. Conclusão: Menor risco 

e intensidade de SD foram observados para o grupo caseiro, sem comprometer a alteração 

de cor. No entanto, mais estudos são necessários devido à baixa qualidade de evidência para 

a maioria dos desfechos. 
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IMPACTO DA HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NA PSIQUE DOS PACIENTES 

 

Área: Reabilitação oral 

Modalidade: Revisão de literatura 

 

Izadora Kruczkevicz1, Geovane Capana Fideli1, Brenda Maria Marques dos Santos2, 

Wagner Baseggio3, Eduardo Benassi dos Santos4 

Palavras-chave: Odontologia, Autoimagem, Preenchedores dérmicos, Sorriso. 

INTRODUÇÃO: Na odontologia é constante a busca por avanços tecnológicos que 

possibilitem atender anseios estéticos e funcionais dos pacientes, desta maneira técnicas de 

harmonização restudados (JUNIOR et al., 2018). OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre o 

impacto da harmonização orofacial na autoestima dos pacientes a fim de informar os 

cirurgiões dentistas e comunidade em geral, sobre os benefícios desses procedimentos. 

MATERIAIS/MÉTODOS: A revisão utilizou artigos da plataforma de dados Google 

acadêmico dos últimos 7 anos. DISCUSSÃO/RESULTADOS: A procura por tratamentos 

estéticos é constante, pois, desencadeiam melhorias nas relações sociais dos pacientes 

refletindo em uma autoimagem satisfatória que eleva a autoestima e a autoconfiança 

(OLIVEIRA, 2014). É perceptível que um sorriso desarmônico causa efeitos negativos na 

psique do paciente, após o tratamento estético essa percepção é substituída pela valorização 

de si mesmo tornando a vida social desses indivíduos mais promissora (ALMEIDA, 2017). 

Dentre os vários procedimentos evidenciam-se as facetas, restaurações que buscam 

reestabelecer a função e harmonia dental (SOARES et al., 2012). A utilização de 

preenchedores faciais como o ácido hialurônico vem crescendo cada vez mais na odontologia 

por possibilitar o aumento dos tecidos moles dando-lhes a proporção desejada ao mesmo 

tempo em que neste caso restaura a perda de fluidos dessas estruturas (CRUZ, 2018). 

Empregamos também neurotoxinas como a toxina botulínica, esta utilizada a anos e muito 

aceita na odontologia, a qual apresenta resultados satisfatórios no bloqueio nervoso corrigindo 

assim linhas de expressão e mialgias crônicas (CAVALCANTI; AZEVEDO;MATHIAS, 

2017). CONCLUSÃO: A presente revisão evidencia o reflexo positivo da harmonização 

orofacial na autoestima do paciente, considerando os vários procedimentos disponíveis na 

odontologia. Os quais proporcionam ao mesmo uma maior aceitação de sua autoimagem e 

integração no meio social de maneira saudável e satisfatória. 
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APLICAÇÃO DE LASER NA REMOÇÃO DE CÁRIE 

Área: Reabilitação oral 

Modalidade: Revisão de literatura 

 

Geovane Capana Fideli1, Izadora Kruczkevicz1, Brenda Maria Marques2, Jeani Aparecida 

Petrik3, Wagner Bassegio4, Eduardo Benaessi dos Santos5 

Palavras-chave: Laser, Cárie dentária, Odontologia. 

 

INTRODUÇÃO: Nos dias atuais vários pacientes sofrem com o medo de ir ao dentista, 

felizmente novas técnicas e tecnologias foram introduzidas nos consultórios para resolver esse 

problema, como o uso do laser, que pode ser utilizado para a remoção de cárie, 

permitindo um tratamento menos traumático, tanto para o dente quanto para o psicológico do 

paciente (MARQUES; GRADVOHL; MAIA, 2010). OBJETIVO: Informar a sociedade 

odontológica sobre os benefícios do uso do laser no tratamento dental. MATERIAIS E 

MÉTODO: A revisão utilizou artigos presentes na plataforma de dados Scielo e na Revista 

Brasileira em Promoção de Saúde, nos últimos 20 anos. DESENVOLVIMENTO: O 

laser mais utilizado em pesquisas no âmbito odontológico é do tipo Er:YAG, o qual possui 

estado sólido cujo meio de laser ativo é granada de ítrio- alumínio dopada com érbio (PAIVA, 

2001). O laser Er:YAG normalmente emite luz com um comprimento de onda de 2940 nm, 

que coincide com o pico de absorção da água, resultando numa boa absorção dos tecidos 

biológicos, dessa forma, removendo o tecido cariado por meio da ablação 

(MISERENDINO, 1995; VALÉRIO, 2015). Essa técnica permite vários benefícios, como 

efetiva remoção de cárie, desgaste mais controlado da cavidade dentária, melhor 

retentividade de materiais restauradores, por realizar microrretenções que permitem maior 

adesão da restauração, e também dispensa o uso da turbina cêntrica, que causa desconforto 

para muitos pacientes (MATSUMOTO; NAKAMURA; WAKABAYASHI, 1991). Apesar 

disso, essa técnica não é muito utilizada no Brasil pois o custo é muito elevado, 

inviabilizando para muitos profissionais a compra do equipamento necessário. 

CONCLUSÃO: O uso do laser para tratamento de lesões cariosas permite vários benefícios, 

os quais contribuem para uma odontologia mais eficiente e menos traumática para o paciente, 

assim essa técnica deve ser disseminada para que estimule empresas à investirem na área, 

permitindo a redução do preço do material utilizado. 
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SELAMENTO IMEDIATO DA DENTINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

Brenda Maria Marques Dos Santos1, Jeani Aparecida Petrik2, Geovane Capana Fideli3, 

Izadora Kruczkevicz3, WagnerBaseggio4, Eduardo Benassi dos Santos5 

Palavras-chave: Dentina, Adesividade, Preparo da Cavidade Dentária. 

INTRODUÇÃO: Durante preparos dentários, a exposição da dentina pode ocorrer. 

Pensando nisso, diversos autores indicam que após essa exposição, se faça uso de um 

adesivo dental. Esta técnica é intitulada como selamento imediato da dentina e demostra 

benefícios quando confrontada com os procedimentos convencionais de proteção deste 

tecido (ANDRADE et al., 2008). OBJETIVO: Revisar bibliografia sobre a técnica de 

selamento dentinário imediato, e suas vantagens. MATERIAIS E MÉTODOS: A revisão 

empregou artigos presentes na plataforma de dados PubMed e Scielo nos últimos 9 anos. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO: Para evitar a exposição da dentina prolongada ao meio 

bucal e contaminação por saliva, o selamento dentinário imediato pode ser empregado 

para proteger essa estrutura contra infiltração bacteriana, além disso, minimiza a 

sensibilidade no pós-operatório e aumenta a eficácia da adesão para restauração. Outra 

vantagem, é que proporciona preparos mais lisos, e redução do tempo clinico, pois é possível 

diminuir a sequência de brocas no momento de refinamento do preparo (KOSMANN, 

2017). Dentre as mais variadas formas de proteção da dentina, existe a utilização de 

adesivos que usam ácido fosfórico a 37%. A literatura afirma que condicionamento total 

proporciona maiores valores de união. Sabe-se que a técnica tradicional de resin coating 

que emprega um adesivo com primer autocondicionante é considerada promissora 

(COUTO et al., 2016). Outra situação é o uso de um sistema adesivo com associação a 

uma resina de baixa viscosidade acima da dentina imediatamente a realização do preparo 

para uma restauração indireta, porém antes do processo de moldagem (PAZINATTO, 

2010); (BRIGAGÃO et al., 2016). CONCLUSÃO: Diante do exposto, o cirurgião-dentista 

deve efetuar a eleição de uma técnica de proteção imediata, seja utilizando o sistema 

adesivo com condicionamento ácido ou usando o sistema adesivo autocondicionante 

proporcionando melhora na adesividade e sensibilidade após o preparo dental. 
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CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMATICA:  Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

Letícia Camila Tochetto1, Kawanny Yukary Shime Gardim1, Gabriela Piroli de Souza1, 

Amanda Aline Krebs1, Wagner Baseggio2, Eduardo Benassi dos Santos3 

Palavras-chaves: Clareamento dental, Clareadores, Peróxido de Hidrogênio, Peróxido de 

Carbamida. 

INTRODUÇÃO - A procura pela estética do sorriso vem sendo verificada na Odontologia 

há muito tempo, muitas vezes um sorriso alinhado, periodonto e gengiva saudáveis não são o 

bastante no ponto de vista do paciente (HAYWOOD; HEYMANN, 2011). OBJETIVO - 

Revisar a literatura mostrando aos cirurgiões dentistas as vantagens e desvantagens do uso 

dos géis clareadores no consultório. MATERIAIS E MÉTODOS: A revisão utilizou 

artigos presentes na literatura cinzenta. DISCUSSÃO/RESULTADOS - Com a crescente 

demanda por tratamentos estéticos, o clareamento dental tornou-se um dos procedimentos 

odontológicos mais procurados atualmente. Uma das vantagens do clareamento de 

consultório é a possibilidade de supervisão constante do CD,  evitando  o  uso indiscriminado 

dos peróxidos (LUCK; TAM; HUBERT, 2011).O gel pode ser aplicado em regiões restritas, 

em pacientes portadores de hipoplasias e retrações gengivais (PINHEIRO; 

BRUGNERA;ZANIN, 2010). O tempo também é outro fator positivo, pois o efeito estético 

desejado é obtido em um menor período de contato do gel clareador com a estrutura dental, as 

concentrações empregadas nessa técnica são altas, variando de 25% a 50% (MARSON et al., 

2010). Dentre as desvantagens do clareamento de consultório, temos a necessidade de mais 

de uma visita ao consultório para melhores resultados, tornando um procedimento de custo 

mais elevado. Além disso, há maior índice de recidiva de cor a curto prazo. A luz sobre o 

gel clareador não acelera o processo de clareamento e nem o deixa o dente mais branco, 

fotoativação nos géis clareadores é desnecessária, visto que os dentes sofrem clareamento 

com ou sem luz, e que o uso dessas fontes pode ser prejudicial á estrutura dental (GUTH 

et al., 2012). CONCLUSÃO - A técnica do clareamento dental em consultório, é uma boa 

opção para pacientes que necessitam de restrição do gel em algumas áreas, e querem um 

resultado estético em curto prazo. 
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LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

AREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Juliana Motta da Silva1, Heloise Thereza Picinini1, Laura Dariva1, Mayara Rayane 

Rode1, Eduardo Benassi dos Santos2, Wagner Baseggio3 

Palavras – chaves: Erosão dentária, Abrasão dentaria, Etiologia. 

 

INTRODUÇÃO: Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNC), não possuem envolvimento 

bacteriano e são definidas como perda irreversível do tecido dental mineralizado próximo à 

junção amelocementária. As LCNC são complexa em relação ao seu agente etiológico que é 

considerado multifatorial, são classificadas conforme sua origem e características 

particulares: erosão, abração, abfração. OBJETIVO: Revisar a literatura sobre a 

importância do cirurgião dentista no diagnóstico das LCNC. MATERIAIS E 

MÉTODOS: A revisão utilizou artigos presentes na literatura cinzenta nos últimos 9 

anos. DESENVOLVIMENTO: A perda estrutural pode ser causada pela erosão que esta 

ligada ao contato frequente e prolongado das superfícies dentais com ácidos. Pode ter 

origens intrínsecas que estão relacionados em maior parte com distúrbios alimentares, 

enquanto as extrínsecas estão ligadas principalmente á dieta e medicamentos. Fatores 

envolvendo abrasão dentária são aqueles nos quais objetos estranhos são induzidos 

repetidamente na boca e dentes, como: procedimentos de higienização bucal traumáticos, os 

quais dependem da força aplicada, técnica e abrasividade do material. A lesão abfração é 

oriunda de forças oclusais parafuncionais que provocam flexões dentais, uma vez que esse 

esforço excessivo pode originar-se de interferências oclusais, do apertamento ou até mesmo 

de esforço mastigatório. CONCLUSÃO: Devido a sua elevada prevalência, faz- se 

necessário um maior conhecimento da etiologia dessas lesões para um adequado 

diagnóstico e prevenção ou para poder instituir um plano de tratamento impedindo sua 

progressão, pois causam problemas funcionais, estéticos e também a hipersensibilidade que 

pode desenvolver-se nesta região por conta da exposição dos túbulos dentinários. 
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COMO ESCOLHER A TÉCNICA ADEQUADA PARA CLAREAMENTO DENTAL? 

 

Área Temática: Reabilitação Oral 

Modalidade: Revisão de literatura 

 

Aline de Mattos Bertolla1, Anne Beatriz Moura dos Santos1, Laiz Denig Brazão1, Maykon da 

Rocha Santos1, Mariane Sanitá1, Larissa Pinceli Chaves2 

 

Palavras-chave: clareamento dental, sensibilidade, estética. 

INTRODUÇÃO - O conceito de beleza e o sucesso pessoal tem sido altamente evidenciado 

na mídia, com isso o clareamento se torna um dos métodos mais procurados no 

consultório odontológico. Este tratamento tem a grande vantagem de ser 1altamente estético 

sem desgaste dental. Quanto as técnicas, elas podem ser clareamento caseiro, sendo que o 

produto utilizado é o Peróxido de Carbamida em concentrações de 10% a 22%, ou Peróxido 

de Hidrogênio de 3% a 10% de 2 a 3 horas por dia, podendo repetir 2 vezes ao dia em 

até 1 mês. Outra técnica disponível é o clareamento de consultório, sendo que o produto 

utilizado é o Peróxido de Hidrogênio  em concentrações de 35% ou 40%, ou peróxido de 

carbamida a 35% podendo realizar o procedimento em até 45 minutos em sessões com 

intervalo de 5 dias, totalizando até 5 sessões. OBJETIVO - O presente trabalho tem por 

finalidade discutir os diferentes produtos e técnicas disponíveis no mercado para uma 

correta indicação de tratamento. MATERIAIS E MÉTODOS - Revisão bibliográfica 

utilizando as bases Lilacs, teses USP com as palavras-chave: sensibilidade, clareamento 

dental, estética dentre os anos de 2011 à 2018. A técnica de clareamento caseiro é 

indicada para pacientes com o limiar de sensibilidade alto ou baixo e ainda 

comprometidos e disciplinados, pois a efetividade depende do uso diário por até trinta 

dias. O clareamento de consultório é indicado para pacientes que preferem praticidade e 

apresentam pouca sensiblidade dentária. CONCLUSÃO - Conhecer as técnicas e todos os 

materiais disponíveis traz segurança ao cirurgião-dentista na escolha correta do tratamento. 
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OS SISTEMAS ADESIVOS PODEM CAUSAR INJÚRIAS AO COMPLEXO 

DENTINO-PULPAR? 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

Solange Amaral Jak1, Rebecca Fávero Lemke1, Letícia Cristina Müller1, Wagner Baseggio2, 

Eduardo Benassi dos Santos3 

PALAVRAS-CHAVE: Adesividade, Dentina, Polpa dentária. 

INTRODUÇÃO: A dentina e a polpa são estruturas intimamente ligadas, tratadas como 

Complexo Dentino-Pulpar (CDP), o manejo incorreto do cirurgião-dentista para a proteção 

dessas estruturas pode provocar injúrias a este complexo (SANTOS et al., 2017). Neste 

contexto é oportuno reforçar a importância de serem respeitados os protocolos adequados de 

proteção (FREIRE et al., 2015). OBJETIVO: Revisar a literatura acerca das agressões 

causadas ao CDP na utilização dos sistemas adesivos, informando aos cirurgiões-dentistas 

sobre a importância do tema. MATERIAIS E MÉTODOS: As buscas foram realizadas na 

base de dados PubMed e literatura cinzenta existente, selecionados artigos de 2004 a 2017. 

DESENVOLVIMENTO: O complexo Dentino-Pulpar está suscetível a diversas agressões, 

além das causadas pelos microrganismos temos as injúrias advindas da toxicidade de 

materiais utilizados no processo restaurador (BAPTISTA, 2004). Inevitavelmente a perda de 

parte do tecido dentário somado a restauração do elemento gera uma agressão ao CDP 

(TAKANASHI et al., 2010). Evidências científicas comprovam que componentes químicos 

dos sistemas adesivos apresentam certa citotoxicidade capaz de provocar a perda de vitalidade 

da polpa (PORTO, 2012) CONCLUSÃO: É imprescindível que o cirurgião dentista tenha 

pleno conhecimento a respeito dos materiais utilizados e os possíveis danos que possam 

causar no Complexo Dentino-Pulpar, assim como, deve ter absoluto domínio das formas de 

proteção do mesmo, avaliando criteriosamente os possíveis riscos e benefícios de cada 

material, sendo que o os benefícios sempre devem se sobrepor aos prováveis riscos. 
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LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS- REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

Laura Dariva1, Juliana Motta da Silva1, Heloisa Thereza Picinini1, Leticia Cristina Muller1, 

Wagner Bassegio2, Eduardo Benassi dos Santos3 

Palavras-chaves: Abrasão dentária, erosão dentária, diagnóstico, colo do dente, odontologia. 

INTRODUÇÃO: Atualmente os problemas associados com a perda progressiva e não cariosa 

da estrutura dental estão se tornando uma dificuldade crescente para a Odontologia (LIMA, et 

al., 2018). Por esse motivo cabe a nós cirurgiões dentistas conhecer o quanto cada agente 

etiológico está contribuindo em uma determinada etapa no processo da lesão instalada, visto 

que é fundamental para tratar e prevenir futuras lesões (BRAGA, 2005). OBJETIVOS: 

informar aos cirurgiões dentistas sobre das Lesões Cervicais Não Cariosas (LCNC) mais 

especificamente abfração, erosão e abrasão, auxiliando do clínico na sua diferenciação. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados artigos do Google Acadêmico dos últimos 10 

anos para a execução da revisão literária. DISCUSSÃO: As LCNC podem se manifestar em 

todos os grupos etários (SIEDSCHIAG, et al., 2015). Dentre elas estão, abfração que é uma 

lesão de caráter multifatorial que consiste na perda patológica dos tecidos duros dentários, 

proveniente de forças oclusais traumáticas. A mesma, tem como característica clinica a forma 

de cunha com bordas afiadas (TORRES et al., 2010). A erosão dental é definida como a perda 

de substância dentária por processos químicos (exposição ácida), podendo ser de origem 

intrínseca ou extrínseca. E a abrasão é uma LCNC caracterizada através do desgaste patológico 

dos tecidos duros dentais por forças mecânicas, não relacionadas com a oclusão e os seus 

principais fatores etiológicos são alguns procedimentos de higienização bucal, os quais 

envolvem técnica de escovação (KLIEMANN, 2002).CONCLUSÃO: Portanto, nota-se que as 

LCNC exibem grande variedade de forma e diferentes fatores etiológicos, concluindo assim 

uma condição de natureza multifatorial. 
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ETIOLOGIA 
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Palavras chave: etiologia, abrasão dentária, lesões. 

Introdução - As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) tem sido cada vez mais prevalentes 

na rotina dos consultórios brasileiros. O diagnóstico e o tratamento corretos para cada tipo de 

lesão são os fatores que mais geram dificuldade ao CD quando se depara com um paciente 

que possui esse quadro. Objetivo - revisar as características clínicas e os fatores causais das 

LCNCs. Discussão - as LCNCs apresentam uma incidência de 77% na população, (MOLENA 

et al., 2008). As lesões podem ser divididas de acordo com as suas características clínicas 

bem como pelos fatores causais indutores da perda da estrutura dentária, podendo ser 

classificadas em: 1. corrosão; 2. atrição; 3. abrasão e 4. Abfração. Apresentam ampla relação 

com fatores oclusais e hábitos do paciente. As lesões mais encontradas nos pacientes são 

características de abrasão dentária, presentes em 63% dos casos (MOLENA et al., 2008). O 

profissional deve saber diagnosticar adequadamente para que o tratamento seja efetivo em sua 

causa, e não apenas na consequência. Acabam por gerar hipersensibilidade dentinária, 

desgastes da estrutura dentária, perdas dentárias, problemas oclusais, disfunções têmporo- 

mandibulares, desgaste e deslocamento dos materiais restauradores. A conduta restauradora a 

ser aplicada num paciente com quadro de LCNC deve também levar em conta a perda de 

estrutura dentária trata-se de um fator chave para a alteração do comportamento biomecânico 

do remanescente dentário (SOARES et al., 2018), o que interfere na técnica e material a 

serem escolhidos para um possível procedimento restaurador que tenha como finalidade, 

reabilitar o paciente. Conclusão - O adequado tratamento dessas lesões envolve um 

conhecimento profundo do profissional sobre a etiologia multifatorial da doença e as 

consequências específicas geradas por cada fator. 

 

Referencias: MACHADO, Alexandre Coelho et al. Influence of anterior load and restorative 

procedure on maxillary incisors with different cervical wear morphologies. Bioscience 

Journal, v. 34, n. 5, 2018. 

MOLENA,  Catia  Cristina  Lima  et  al.  Relação  entre  lesões  cervicais  não  cariosas  e 

hábitos. Rev Bras Cir Cabeça Pescoço, v. 37, n. 3, p. 152-5, 2008. 

SOARES, Paulo Vinícius et al. Reabilitação de lesões cervicais não cariosas associadas com 

hipersensibilidade dentinária empregando resinas compostas nano-híbridas. 2018. Disponível 

em:<https://www.kulzer.com.br/media/webmedia_local/downloads_new/gluma_5/gluma_des   

ensitizer_2/Reabilitao_de_Leses_Cervicais_No_Cariosas_PT.pdf> Acesso em: 22 Ago. 2019. 

SOLINO,AdyCoutinho etal.Lesõescervicaisnãocariosas:daetiologia ao tratamento. Revista 

Brasileira de Odontologia, v. 75, p. 1-7, 2018. 

RIBEIRO, Vanessa Savastano de Cerqueira Rêgo et al. Diagnóstico e tratamento de lesões 

não cariosas: a visão do cirurgião-dentista do sistema público de saúde. Journal of Health & 

Biological Sciences, v. 7, n. 2, p. 204-210, 2019. 

 
1 Discente de Odontologia UNIPAR - Universidade Paranaense 
2 Docente do curso de Odontologia da UNIPAR - Universidade Paranaense; especialista, mestre e doutor 

https://www.kulzer.com.br/media/webmedia_local/downloads_new/gluma_5/gluma_desensitizer_2/Reabilitao_de_Leses_Cervicais_No_Cariosas_PT.pdf
https://www.kulzer.com.br/media/webmedia_local/downloads_new/gluma_5/gluma_desensitizer_2/Reabilitao_de_Leses_Cervicais_No_Cariosas_PT.pdf
https://www.kulzer.com.br/media/webmedia_local/downloads_new/gluma_5/gluma_desensitizer_2/Reabilitao_de_Leses_Cervicais_No_Cariosas_PT.pdf


 

126 

 

ATUALIDADES DOS SISTEMAS ADESIVOS 

 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

 

Leticia Elis Oliveira Postai1,  Priscilla do Monte Ribeiro Busato2, Veridiana Camilotti2 

Palavras-chave: Adesivos dentários, Esmalte dental, Clinicas odontológicas, Dentina. 

 

Introdução: ‘’A odontologia adesiva baseia-se no desenvolvimento de materiais que 

estabelecem uma ligação eficaz com os tecidos dentários. Nesse contexto, os sistemas 

adesivos têm atraído considerável interesse de pesquisa nos últimos anos’’ (Milia, 2012, p. 

5542). “A evolução significativa que ocorreu na área dos sistemas adesivos, em especial 

nos últimos anos, proporcionou uma completa modificação na prática da Odontologia 

restauradora.” (Arinelli, 2016, p. 242). Objetivo: Este trabalho teve como objetivo realizar 

uma revisão de literatura em busca de ampliar os conhecimentos sobre os sistemas adesivos 

atuais, contribuindo, portanto, com a melhora da prática clínica. Desenvolvimento: 

Atualmente “os sistemas adesivos são referidos em sistemas de três etapas, duas etapas e 

etapa única” (Sofan, 2017, p.8). “Sendo classificados em condicionamento total ou 

convencional quando o ácido precede a aplicação do primer e do adesivo, e 

autocondicionantes quando o ácido está incorporado ao primer ou primer/adesivo” (Halim 

Nagem Filho, 2014, p.656). Sobre o sistema adesivo, “está disponível para o uso em três 

passos ou em dois passos clínicos. Nos sistemas adesivos de três passos, primer e adesivo 

são aplicados separadamente, enquanto que nos sistemas de dois passos, primer e 

adesivo encontram-se em uma única solução” (Arinelli, 2016, p. 243). Já nos 

autocondicionantes, a grande vantagem é ‘’a desnecessidade da remoção dos ácidos por meio 

de lavagem e posterior secagem do substrato’’ (Bello, 2011, p.10). ‘’Recentemente, foi 

lançada no mercado odontológico uma nova categoria de sistemas adesivos denominados 

universais [...] Eles seguem o conceito “all-in-one” já presente nos adesivos 

autocondicionantes de um passo clínico.’’ (Arinelli, 2016, p. 244). ‘’Estes sistemas adesivos 

universais são em sua essência autocondicionantes.’’ (Lopes, 2016, p.174). Conclusão: Após 

reflexão crítica da literatura, pode-se concluir que a evolução dos materiais adesivos nos 

últimos anos, teve intuito de simplificar o número de passos clínicos quando comparado aos 

primeiros adesivos disponíveis no mercado. 
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INTRODUÇÃO: As reabilitações com grande exigência estética podem contar com o 

emprego das cerâmicas, graças as suas propriedades de biocompatibilidade, estabilidade de 

cor, longevidade e resistência, e ainda pelo seu biomimetismo com o esmalte, sendo uma 

ótima alternativa no tratamento. OBJETIVO: O presente trabalho visa relatar uma 

reabilitação estética de 2º pré-molar direito até 2º pré-molar esquerdo, empregando facetas e 

coroas cerâmicas de dissilicato de lítio (E-max). RELATO DE CASO: Paciente M.C.K. 44 

anos, gênero feminino, procurou atendimento com a Residência em Reabilitação Oral da 

Unioeste relatando insatisfação com a coloração dos dentes, apinhamentos e restaurações 

insatisfatórias, que de acordo com a paciente estavam interferindo em seu convívio social. No 

exame clinico e radiográfico foi observado tratamento endodôntico e restaurações extensas 

nos elementos 12 e 22, apinhamento no elemento 14, o qual encontrava-se com uma coroa 

provisória, além de possuir restaurações insatisfatórias nos dentes adjacentes. 

RESULTADOS: Foi proposto à paciente, a realização do enceramento diagnóstico, prova de 

mock-up, desobturação e cimentação de pinos de fibra de vidro nos elementos 12 e 22 e 

preparos para coroas totais, substituição das restaurações insatisfatórias dos demais elementos 

adjacentes para posterior preparo para facetas indiretas e repreparo do elemento 14 para coroa 

total. Os preparos dentais foram realizados sobre a resina bisacrílica. CONCLUSÃO: Os 

laminados cerâmicos e as coroas metal free quando bem indicados são uma excelente opção 

de tratamento, pois oferecem estética satisfatória ao paciente, tem adesão a estrutura dental, 

estabilidade de cor e resistência, acarretando uma eficiência mastigatória, além de ter uma boa 

longevidade clinica quando realizado seguindo os princípios biológicos e biomecânicos. 
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RESUMO 

 

OBJETIVO: Relatar a conduta multidisciplinar em paciente vítima de trauma, com 10 anos 

de proservação, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da UNIOESTE. 

RELATO DE CASO: Paciente E.C.L., 15 anos, gênero masculino, foi atendido em 2009 no 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná devido a trauma com bicicleta e, posteriormente 

encaminhado para o CEO da UNIOESTE para avaliação do comprometimento dental. Os 

dentes 41, 42, fraturados, foram tratados por biopulpectomia. O dente 21 intruído e 22 

vestibularizado, tratados por necropulpectomia. Durante inspeção transcirúrgica o dente 32 foi 

extraído por fratura vertical e as raízes dos dentes 31 e 33 sepultadas e obturadas devido à 

extensa invasão do espaço biológico. Os dentes 41 e 42 receberam núcleo e provisórios e 

uma prótese parcial provisória foi confeccionada para região do 31, 32 e 33. Em 2019, um 

novo planejamento foi retomado em parceria com a Residência em Reabilitação Oral, 

incluindo clareamento do 22, reanatomização do 21 com resina e novas provisórias 

inferiores. As raízes do 33 e 31 foram extraídas e realizou-se regeneração óssea guiada com 

membrana de polipropileno (BONE HEAL®), para futura instalação de implantes. 

RESULTADOS: O caso clínico encontra-se em fase de avaliação quanto à relação oclusal 

topo a topo, perfil de emergência dos provisórios inferiores e regeneração óssea. 

CONCLUSÃO: O esforço multidisciplinar, apesar das limitações inerentes ao serviço 

público, vem possibilitando a continuidade do atendimento de um caso de trauma dental. 

Palavras-chave: trauma ,reabilitação, saúde pública, plano de tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

Os traumatismos dentários são considerados urgências odontológicas. Podem acontecer, 

entre outras consequências, luxações, intrusões e fraturas radiculares (SILVA, H. R. da et 

al., 2011). Os traumas dentários, especialmente aqueles que envolvem os dentes 

anteriores, influenciam a função e a estética do indivíduo, trazendo prejuízos ao seu bem- estar 

e autoestima (SANTOS, K. S. A. et al., 2010). 

O uso da bicicleta está sujeito a acidentes, uma vez que, normalmente, ciclistas 

compartilham rotas com veículos, oferecem pouca proteção e podem atingir grande 

velocidade (PEREIRA, C. U. et al., 2000). 

Neste sentido, o traumatismo dentário compreende terapia multidisciplinar e complexa, 

podendo envolver várias especialidades. O acompanhamento a médio e longo prazo deve ser 

realizado, sendo crucial para o sucesso do tratamento (BASTOS, J. V. et al., 2011; 

SANTOS, K. S. A. et al., 2010). 

Dentre as opções, em casos de exodontias com possibilidade de implante mediato, tem- se a 

regeneração óssea guiada com membrana de polipropileno (BONE HEAL®), OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a conduta multidisciplinar em um paciente 

vítima de trauma com bicicleta por um período de 10 anos, no Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) da UNIOESTE. 
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RELATO DE CASO 

Paciente E.C.L., 15 anos, gênero masculino, foi atendido em 2009 no Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná devido a trauma por queda de bicicleta em via asfaltada. 

Posteriormente, foi encaminhado para o CEO da UNIOESTE para avaliação de fraturas 

dentais, recebendo biopulpectomia nos dentes 41 e 42. Durante retalho total para inspeção, 

constatando-se fragmentos de asfalto e fratura vertical do 32, que foi extraído. Após remoção 

dos fragmentos coronários do 31 e 33, optou-se pelo sepultamento radicular com endodontia 

transcirúrgica, uma vez que necessitariam de osteotomia profunda para restabelecimento do 

espaço biológico. Essa decisão foi fundamental para preservação do arcabouço ósseo nos 

anos seguintes. Os dentes 41 e 42 receberam provisórios e uma prótese parcial 

provisória para região do 31, 32 e 33. Observou-se intrusão do 21, vestibularização e 

mesialização do 22, que necessitaram necropulpectomia. O paciente compareceu 

esporadicamente às consultas de suporte periodontal, nos anos seguintes, relatando falta de 

disponibilidade de horário e problemas de saúde devido a acidentes com moto, traumatismo 

crânio encefálico grave e, assalto à mão armada com lesões corporais por arma branca. Em 

2019, um novo planejamento foi estimado em parceria com a Residência de Reabilitação Oral 

da UNIOESTE. Foi realizado clareamento interno no 22 e reanatomização do 21 com resina 

composta. Após tentativa de núcleo anatômico e provisória no 33 e constatação de fratura 

optou-se pela exodontia do 33 e 31 e regeneração óssea guiada com membrana de 

polipropileno para futura colocação e implantes. A relação oclusal topo a topo e perfil de 

emergência dos provisórios estão em análise para planejamento definitivo. 

 

DISCUSSÃO 

Uma vez que o traumatismo dentário deve compreender terapia multidisciplinar, 

envolvendo diversas áreas, além de um acompanhamento a médio e longo prazo (BASTOS, 

J. V. et al., 2011; SANTOS, K. S. A. et al., 2010), no presente relato, as especialidades 

de periodontia, endodontia e reabilitação oral foram fundamentais para as intervenções. Além 

disso, a proservação do caso completou 10 anos, constatando-se sucesso do tratamento 

para conservação do arcabouço ósseo na região de raízes sepultadas, sem lesões periapicais. 

As fraturas radiculares verticais são definidas como uma completa ou incompleta linha de 

fratura que segue o longo eixo do dente em direção ao ápice. É muito importante que se 

diagnostique essas fraturas antes de qualquer tratamento endodôntico ou restaurador 

(FURTADO, G. F. et al, 2010). Assim, optou-se pela extração do dente 32 em 2009 por 

apresentar fratura vertical, impedindo, dessa maneira, sua manutenção e restauração. 

As fraturas que envolvem o espaço biológico do periodonto são difíceis de tratar se forem 

muito extensas (GUSMÃO, E. S. et al., 2012). Nos casos de fraturas coronorradiculares 

complexas, pode-se citar o sepultamento radicular como um dos tratamentos de escolha se a 

relação coroa/raiz não for favorável (PRADO, M. do et al., 2012). Constatou-se que os 

elementos 31 e 33 apresentavam invasão do espaço biológico profundo, optando-se pelo 

sepultamento radicular. Esta conduta foi definida para evitar a osteotomia profunda para 

restabelecimento do espaço biológico, vez que o implante não era indicado pela idade do 

paciente. Evitou-se, assim, a extração e manteve-se o nível ósseo durante anos. A reabsorção 

do rebordo alveolar após a extração dentária é uma preocupação constante quando a 

colocação do implante osseointegrado é planejada e tem sido demonstrada tanto em estudos 

experimentais como em estudos clínicos. Em humanos, aproximadamente 50% do volume 

ósseo é perdido durante o primeiro ano após a extração do dente, e essas alterações 

reabsortivas alteram significativamente a disponibilidade óssea para a colocação de 

implantes dentários, principalmente na dimensão horizontal.(CASTRO, 

L.H.G et al,2004). 
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A regeneração óssea guiada (ROG) é um procedimento cirúrgico que visa impedir o 

migração de de células não osteogênicas pela osteopromoção, isolando a área com uma 

membrana fisica. Desta forma, permitindo a formação, organização e transformação de um 

coágulo sanguíneo em tecido de granulação, que posteriormente será substituído por tecido 

ósseo, favorecendo a colocação de implantes. Desta forma, uma vez constatada a fratura do 

dente 33 e inadequada proporção da raiz do 31,optou-se pela exodontia e ROG com a 

membrana de polipropileno(BONE HEAL®)para posterior colocação de 

implantes(MUNIR, S.,2018). 

 

CONCLUSÕES 

Os esforços de terapia multidisciplinar no CEO e da UNIOESTE ao longo de 10 anos e a 

parceria em 2019 com a Residência em Reabilitação Oral da UNIOESTE, foram 

fundamentais para dar continuidade ao tratamento do trauma dental do paciente. Pode-se 

verificar o efeito positivo na condução do caso, mesmo com limitações de recursos, com 

resultados satisfatórios no restabelecimento funcional. 
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EFEITOS DA AURICULOTERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE 

OS ASPECTOS FÍSICOS E EMOCIONAIS EM PACIENTES COM DTM: UM 

ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CEGO 

 

AREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

Manuel da Fonseca Rodrigues1, Marisa Lupes Rodrigues2, Kimberly Suellen Bueno3 

Veridiana Camilotti4, Mauro Carlos Agner Busato5, Márcio José Mendonça5 

Palavras-chave: Articulação Temporomandibular, Auriculoterapia, Terapia a laser, Placas 

Oclusais 

 

RESUMO: Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos da auriculoterapia à laser de 

baixa potência(AL) sobre os aspectos físicos e emocionais em desordem temporomandibular 

(DTM), comparando os seus resultados com os efeitos da placa mio-relaxante (PM). 

Seguindo as normas do CONSORT, foram tratadas e acompanhadas, por 8 semanas, 21 

pacientes do sexo feminino, maiores de 18 anos, que responderam ao questionário da 

AAOP e foram avaliadas segundo protocolo RDC- TMD em seus eixos I e II, as quais 

foram alocadas em 2 grupos terapêuticos: G1 grupo controle com n=11, tratadas com PM, 

média de idade 43,63 anos; G2 grupo experimental com n=10, tratadas com AL, média 

de idade 47,5 anos. Os resultados foram submetidos aos testes estatísticos ANOVA para as 

variáveis quantitativas intra e intergrupos (p<0.05) enquanto que para as variáveis 

qualitativas foram aplicados os testes estatísticos Kruskal-Wallis para a avaliação 

intergrupos (p<0.05), enquanto que para a análise intragrupo foi aplicado o teste de 

Friedman (p<0.05). Observou-se que os resultados encontrados para os pacientes do G1 e 

do G2 foram estatisticamente semelhantes, sendo que, para os aspectos físicos da DTM, a 

PM promoveu melhoras para 5 variáveis enquanto que a AL promoveu melhoras para 6 

variáveis. Para os aspectos emocionais, a PM promoveu melhoras para 7 variáveis 

enquanto que a AL apresentou melhoras para 5 variáveis. A AL apresentou efeitos 

terapêuticos positivos sobre os aspectos físicos e emocionais da DTM, com resultados 

similiares a PM. 

 

INTRODUÇÃO: 

A DTM constitui um grupo de distúrbios clínicos que afetam o sistema estomatognático 

tendo etiologia multifatorial sendo influenciada por fatores psicossociais [2,3,4,9]. Sua 

prevalência na população em geral varia de 7% a 10%, enquanto que dentre os pacientes 

com DTM a prevalência entre as mulheres é de 79,5% e entre os homens é de 0,5%. O uso 

da placa miorrelaxante (PM) ajuda na redução da hiperatividade dos músculos 

mastigatórios em pacientes bruxômanos ou com DTM [4].A auriculoterapia apresenta-se 

como uma alternativa terapêutica eficaz para o alívio da dor, incluindo os quadros de DTM. 

[2,3,8,7,6]. Os efeitos analgésicos obtidos pela auriculoterapia decorrem do bloqueio de 

estímulos nociceptivos sobre o sistema nervoso central e periférico através da liberação 
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de opiáceos endógenos [5,7]. A associação da auriculoterapia com o laser de baixa 

potência (AL) dispensa o uso de agulhas, tornando o processo terapêutico indolor [5,7,8]. 

A ausência de referências para o uso da AL como tratamento de suporte para as DTM, 

tornou relevante a realização deste estudo clínico controlado, cego, randomizado. 

 

OBJETIVOS: 

Avaliar os efeitos da AL sobre os aspectos físicos e emocionais da DTM, e comparar os seus 

efeitos com os resultados do tratamento com a PM. 

 

MATERIAIS e MÉTODO: 

Este estudo seguiu a declaração CONSORT (Standards of Reporting Trials) [9] e todos os 

participantes foram informados sobre a natureza e objetivos do estudo. O Comitê de Ética 

em Investigações envolvendo seres humanos revisou e aprovou o protocolo e o termo de 

consentimento para este estudo, CAAE 54732816.1.0000.5696. Consentimento esclarecido 

por escrito foi obtido de todos os participantes antes do início do tratamento. Os 

pacientes responderam ao questionário da American Academy of Orofacial Pain(AAOP) [1] 

para Dor Orofacial e DTM. Critérios de inclusão: Adultos com 18 anos ou mais, que ao 

responderem o questionário da AAOP obtiveram pontuação igual ou maior que 3 e com 

DTM associada a dor miofascial de acordo com o Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), versão traduzida e validada para a língua 

portuguesa e a população brasileira [1]. Critérios de exclusão: Pacientes que possuiam 

DTM não dolorosa de acordo com o RDC\TMD; pacientes com necessidade de 

reabilitação protética prévia; com doenças sistêmicas, gestantes e pacientes sob tratamento 

farmacológico ou odontológico e pacientes sem autonomia. Quarenta pacientes do gênero 

feminino foram consideradas aptas para participar deste estudo, sendo alocadas em 2 

grupos (n=20), utilizando-se a randomização em bloco (4x5), considerando os dois grupos 

experimentais, por meio do software Research Randomizer, versão 4.0, [10]. GRUPO 1 - 

PLACA MIORRELAXANTE (controle) n=20, média de idade 47 anos: Pacientes que 

receberam o tratamento com PM com prescrição de uso por 8 horas diariamente, no 

período noturno.[4] GRUPO 2 - AURICULOTERAPIA por LASER (experimental) n = 20 e 

média de idade 50 anos: Pacientes que receberam a aplicação da auriculoterapia com laser 

de baixa potência (ENDOFOTON, KLD-Biosistemas Equipamentos Eletrônicos, São Paulo- 

Brasil) com emissor de laser diodo pulsado 75 W InGaAs\GaAs, com potência de saída 

50mW, comprimento de onda 904nm, largura de pulso 100ns, potência de pico de 50W, área 

de emissão 0,01cm² e método de aplicação por contato. A aplicação foi realizada nos 

seguintes pontos: Shenmen 1-C, TMJ 43-E, coração 69-CL, na orelha do lado de 

dominância do corpo [6]. Foram realizadas 8 sessões de AL, uma vez por semana, cada 

ponto de acupuntura auricular recebeu 24 segundos de irradiação laser a 4 J\cm2[7]. A 

aplicação do RDC/TMD e a avaliação clínica foram realizadas sempre por um mesmo 

pesquisador, que não esteve envolvido na seleção dos pacientes, na alocação dos grupos 

experimentais, na aplicação do tratamento e na análise dos resultados. As participantes do 

estudo foram submetidas à avaliação em três momentos distintos: antes do início do 

tratamento (T0), quatro semanas após o início do tratamento (T1) e oito semanas após o 

início do tratamento (T2). As variáveis quantitativas foram submetidas ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e sendo observada a sua distribuição normal. Para as análises 

intergrupos e intragrupos, das variáveis quantitativas aplicou-se o teste ANOVA, seguido do 

pós teste de Tukey(p < 0.05). As variáveis qualitativas ordinais foram submetidas aos 

testes estatísticos Kruskal-Wallis,aplicando o pós-teste de Dunn para a análise intragrupo (p 

< 0.05), para a avaliação intergrupos, foi aplicado o teste de Friedman (p < 0.05). Ao final 

do experimento foi aplicado o teste de qui-quadrado (p< 0.05), a fim de se comparar as 
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diferenças estatisticamente significantes entre o número de variáveis que apresentaram 

melhora nos escores estudados. 

 

RESULTADOS: 

Foram tratadas e acompanhadas 21 pacientes divididas em dois grupos G1 com n=11 e 

média de idade igual a 43,63 anos e G2 com n=10 e média de idade igual a 47,5 anos. 

Quanto aos aspectos físicos a análise estatística intergrupos revelou que os grupos 

avaliados foram estatisticamente semelhantes entre si na baseline, em T0, com p>0.05. A 

análise intragrupo quanto aos aspectos físicos relacionados à DTM, revelou melhoras 

estatisticamente significativas para as pacientes do G1 com alívio para 5 variáveis em T2 e 

para os pacientes do G2 houve melhoras para 6 variáveis em T2. A análise intergrupo 

revelou que os grupos eram semelhantes em T0, baseline, com p>0.05 para todas as 

variáveis. Quanto aos aspectos emocionais a avaliação intergrupos revelou que os grupos 

avaliados apresentaram-se estatisticamente semelhantes entre si, com p>0.05, em T0. A 

análise intragrupo demonstrou que no G1 houve melhoras estatisticamente significativas 

para 7 variáveis em T2, enquanto no G2 foram observados resultados estatisticamente 

melhores para 5 variáveis em T2. Os resultados para as pacientes tratadas com PM e 

para as pacientes tratadas com AL foram semelhantes após serem submetidos ao teste qui-

quadrado com p>0,05 demonstrando que as terapias apresentaram resultados equivalentes. 

 

DISCUSSÃO: 

O uso do questionário da AAOP e do RDC-TMD é muito importante, pois permite 

comparar os resultados de diferentes estudos realizados além de facilitar a compreensão das 

DTM [1]. Percebeu-se que os benefícios clínicos produzidos pelo uso da PM tais como a 

redução da hiperatividade dos músculos mastigatórios em pacientes bruxômanos ou com 

DTM, proteção dos dentes e do periodonto contra o bruxismo [4], justificam os resultados 

encontrados neste estudo, para os pacientes do G1, tanto para os aspectos físicos quanto 

para os aspectos emocionais da DTM [4]. Os efeitos da auriculoterapia no bloqueio dos 

estímulos nociceptivos a partir da liberação de opiáceos endógenos [7] justificam os 

resultados obtidos neste estudo conforme observado nos pacientes do G2. A literatura 

apresenta a auriculoterapia como alternativa terapêutica para DTM [2,3], porém não há um 

protocolo terapêutico padrão. Os resultados encontrados neste estudo corroboram os relatos 

descritos na literatura, demonstrando que o uso da AL tem efeitos sobre a sintomatologia 

das DTM assim como a auriculoterapia tradicional [2,3]. 

 

CONCLUSÃO: 

De acordo com a metodologia experimentada foi possível verificar que a utilização de 

auriculoterapia à laser de baixa potência apresentou resultados positivos sobre os aspectos 

físicos e emocionais de pacientes portadores de DTM, e estes resultados foram similares nos 

pacientes tratados através de placa mio relaxante. 
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PINO DE FIBRA DE VIDRO REANATOMIZADO COM RESINA COMPOSTA: 

RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

Carina Caramanico1, Carlos Henrique Gasparini2, Danielle Shima Luize Sottovia3, Ana 

Caroline Sordi Furlanetto1, Nathassia Emanuely de Medeiros1, Beatriz Fernandes de Lima1 

Palavras-chave: Odontologia, Pinos dentários, Dentística Operatoria. 

INTRODUÇÃO – Os retentores intraradiculares possibilitam que os dentes tratados 

endodonticamente com grande perda estrutural possam ser reabilitados morfologicamente, 

funcional e esteticamente.3 Numa tentativa de melhorar a adaptação dos pinos, uma das 

técnicas é a utilização de pinos anatômicos, através do reembasamento do conduto radicular 

com resina composta associada a pinos pré-fabricados.1 Essa técnica aumenta a adaptação do 

pino às paredes do canal, diminuindo a linha de cimentação e possibilitando a formação de 

uma camada fina e uniforme de cimento, fornecendo condições favoráveis para a 

retenção do pino.5 OBJETIVOS – O objetivo então é descrever a conduta clínica para 

realização da técnica do pino reanatomizado com resina composta. RELATO DE CASO – 

Paciente do gênero Masculino, 79 anos, compareceu à clínica de odontologia da Unioeste com 

o elemento 34 tratado endodonticamente e com pouco remanescente dental. Optou-se então 

pela confecção de um pino anatômico reembasado com resina composta e restauração 

provisória com resina acrílica prévia à confecção de coroa unitária. Inicialmente o dente foi 

desobturado parcialmente, e, após a prova do pino de fibra de vidro para escolher a 

espessura ideal, foi colocado resina composta no mesmo e inserido no canal, promovendo 

assim um formato personalizado e, por fim, a cimentação deste pino para posterior 

restauração indireta. RESULTADOS 

– A técnica se demonstrou efetiva em relação a adaptação para condição exposta. 

CONCLUSÃO – Através desta técnica é possível reabilitar dentes tratados 

endodonticamente sem a utilização de pinos metálicos, apresentando bons resultados 

estéticos e funcionais. 
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MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM UM PACIENTE PÓS RADIOTERAPIA 

DE CABEÇA E PESCOÇO: UM RELATO DE CASO 

 

Área temática: Reabilitação oral 

Modalidade: Caso clínico 
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dos Santos2;  Ana Claudia Poletto3; Letícia Cuba Guerra3 

RESUMO 

 

Palavras-chave: Cárie de radiação, Câncer bucal, Radioterapia. 

 

Introdução: O câncer é uma doença multifatorial crônica. O etilismo e o tabagismo são 

descritos como os maiores responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de boca. É frequente 

a associação da radioterapia e quimioterapia na busca da remissão da doença, no entanto, não 

são seletivas, podendo ocasionar danos aos tecidos saudáveis da cavidade oral. Objetivo: Este 

trabalho objetiva relatar os desafios de um caso de reabilitação oral de paciente pós tratamento 

radioterápico de cabeça e pescoço, enfatizando a importância da adequação do meio bucal 

previamente à radioterapia. Relato de caso: Paciente masculino, 59 anos, leucoderma, portador 

de Carcinoma Epidermoide Infiltrativo em epitélio orofaringeano com envolvimento de borda 

da língua, mucosa gengival, pilar tonsilar e região retromolar, história de tabagismo e etilismo 

há mais de 40 anos. Foi submetido à cirurgia ressectiva do tumor seguido de quimioterapia e 

radioterapia. Ao exame físico observou-se mutilação por mandibulectomia parcial do lado 

direito, ocasionando dificuldade expressiva de deglutição e fonação, doença periodontal 

generalizada, atividade de cárie em todos os elementos dentários, xerostomia e dificuldade de 

manter a abertura. No planejamento inicial foram programadas exodontia de raízes residuais 

mediante antibioticoterapia e manutenção dos elementos dentários restantes, no entanto, diante 

da progressão rápida e destrutiva das cáries de radiação e excelente resposta cicatricial das 

extrações iniciais optou-se por exodontia múltipla. Após 3 anos de acompanhamento com 

satisfatória cicatrização mucosa e óssea, ausência de sintomatologia dolorosa ou qualquer 

evidência de osteorradionecrose, o paciente foi reabilitado com prótese total superior e 

encontra-se em manutenção periódica preventiva. Conclusão: sabe-se que o atendimento 

multidisciplinar na oncologia é essencial para garantir a integralidade do tratamento. As 

sequelas da radioterapia de cabeça e pescoço são debilitantes e de difícil manejo, assim, a 

adequação do meio bucal é determinante para a manutenção da qualidade de vida dos pacientes. 
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A IMPORTÂNCIA DO PREPARO PERIODONTAL EM REABILITAÇÕES 

ESTÉTICAS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 
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INTRODUÇÃO - Os princípios Contemporâneos que regem a confecção de uma restauração 

dentária vão muito além dos materiais que mimetizam o esmalte dental. É necessário que o 

trabalho realizado conviva em perfeita harmonia com os tecidos periodontais, a fim de 

alcançar sucesso estético, biológico e funcional em longo prazo. Dentre os critérios a serem 

respeitados temos: 1. Preservação de estrutura sadia; 2. Preparos dentais que permitam a 

manutenção de um perfil de emergência da coroa compatível com a forma original e 

homeostasia dos tecidos; e 3. Promoção de saúde periodontal, surgindo assim o conceito de 

Prótese-Periodontal, que prioriza o enfoque biológico da restauração e não somente estética, 

mecânica e função. OBJETIVOS - O objetivo desse trabalho é demostrar por meio de 

apresentação de caso clínico a conduta e os recursos utilizados para recuperação do espaço 

para acomodação dos tecidos de inserção supra-crestais (distâncias biológicas) e 

provisionalização imediata em zona estética do elemento 11 que sofreu uma fratura coronária 

infra-óssea. CASO CLINICO - Paciente V.C, sexo feminino, atendida na Clínica de 

Odontologia da Unioeste com fratura coronária subgengival em bisel envolvendo o terço 

cervical da raiz. Foi planejada a reabilitação do caso, sendo primeiramente submetida a 

cirurgia periodontal, polimento e alisamento coronário e preparo protético-periodontal com 

provisório imediato, seguido da confecção da coroa definitiva. CONCLUSÃO - Restaurações 

em dentes anteriores, que normalmente estarão com seu término intra-sulcularmente, 

requerem cuidados extensivos com a zona de transição, ou seja, o local de encontro entre as 

margens da restauração e o dente. O tratamento periodontal básico, bem como os 

procedimentos para recuperação do espaço para recuperação das distâncias biológicas, são 

empreendidos para assegurar a completo polimento e exposição das margens gengivais antes 

do preparo final do dente e evita que ocorram alterações do tecido durante as etapas do 

procedimento reabilitador. 
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INTRODUÇÃO – As Facetas indiretas têm se tornado uma ótima alternativa para as 

reabilitações estéticas, pois conseguem mimetizar os dentes, tanto em forma quanto em 

textura e cor, além de apresentar estabilidade do resultado estético obtido. Os pacientes têm se 

tornado cada vez mais exigentes, a medida que a sociedade altera seus paradigmas, 

principalmente em relação a estética, investindo em tratamentos que sejam eficientes em 

restabelecer a naturalidade do sorriso. OBJETIVOS – Relatar um caso clínico de reabilitação 

com facetas indiretas, prótese sobre implante e prótese fixa. RELATO DE CASO – Paciente 

do gênero feminino, compareceu a Clínica Odontológica da UEM, com queixa estética do seu 

sorriso. Realizou-se exames clínicos e radiográficos, posteriormente moldagem e confecção 

do modelo de gesso para estudo. De posse de todos os dados foi montado o planejamento das 

etapas clínicas a serem desenvolvidas. A partir dos modelos, foi realizado o enceramento 

diagnóstico prevendo o novo perfil estético da paciente. Em seguida, foi realizada a 

moldagem desse enceramento, utilizando silicona de adição para posterior confecção do 

mockup no paciente, este, foi realizado utilizando resina bisacrílica. Após a aprovação da 

paciente foi realizado o preparo dentário para as facetas, escolha da cor com os dentes úmidos 

e luz natural. As facetas e laminados foram confeccionadas em modelos de gesso 

encaminhados ao técnico de laboratório. Estas facetas após o ajuste foram cimentadas com 

cimento resinoso. Para proteger os laminados foi confeccionada uma placa miorrelaxante para 

a paciente. No dente 25 foi realizado uma prótese sobre implante e no 26 uma prótese fixa. 

RESULTADOS – As próteses obtiveram boa adaptação marginal, ajuste oclusal adequado e 

sem comprometimento da fonação. CONCLUSÃO - A qualidade do resultado estético pode 

ser constatada pela beleza do sorriso da ciente.pacientes, o que trará impacto positivo na 

saúde bucal e sistêmica deles, diminuindo o risco de infecções. 
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INTRODUÇÃO – Facetas e laminados cerâmicos tem se tornado uma ótima alternativa para 

reabilitações de alta exigência estética, possui biocompatibilidade além de mimetizar 

satisfatoriamente o esmalte dentário. Outros métodos, próteses sobre implantes e coroas 

protéticas, foram planejados com o objetivo de devolver a estética e função ao 

paciente.Alem disso,o profissional deve sempre procurar por procedimentos que sejam mais 

conservadores, assim evitando desgastes excessivo na estrutura dentária. OBJETIVOS – o 

objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de reabilitação oral com prótese sobre 

implante, coroa unitária e facetas cerâmicas. RELATO DE CASO – Paciente do gênero 

feminino, 57 anos, compareceu a Clínica Odontológica da UEM, com queixa estética dos 

dentes anteriores, após exame clínico e radiográfico foi identificado fratura radicular do 

elemento 11, o qual foi substituído por implante dentário imediato. A coroa provisória 

sobre o implante, teve o perfil de emergência adaptado ao arco côncavo gengival e 

reproduzido adequadamente no modelo de trabalho enviado ao técnico de laboratório. Nos 

dentes 12 e 21, optou-se pela confecção de facetas cerâmicas indiretas, e no elemento 22 foi 

confeccionado coroa total devido ao remanescente dentário. RESULTADOS – As coroas 

protéticas sobre o remanescente dental do elemento 22, e sobre implante do espaço do dente 

11 obtiveram boa adaptação final em relação à oclusão, tecidos periodontais e fonação, 

assim como os laminados dos dentes 12 e 21. CONCLUSÃO - Observa-se neste caso 

clínico a importância do planejamento global e a importância da técnica de implante 

dentário como forma de satisfazer estética e funcionalmente o desejo do paciente. 
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INTRODUÇÃO –A reabilitação dos dentes que formam a estética do sorriso tem se 

tornado cada vez mais desafiadora aos profissionais pois os pacientes, cada vez mais 

exigentes,procuram trabalhos mais parecidos com a naturalidade dos dentes. Na atualidade 

encontram-se vários materiais e técnicas que têm sido desenvolvidas, como, facetas e 

laminados cerâmicos, próteses produzidas com materiais estéticos, como por exemplo as 

porcelanas modificadas. Esses materiais têm capacidade de reproduzir detalhes de textura, 

cor, deflexão da luz, o que proporciona trabalhos com capacidade de mimetizar o natural. 

Os materiais mais utilizados, são os de dissilicato de lítio e a zircônia, nos quais, estes 

materiais tem oferecido muitas opções estética e funcional. OBJETIVOS – o objetivo 

desse trabalho é relatar um caso clínico de reabilitação oral com prótese fixas 

metalfree.RELATO DE CASO –Paciente,40 anos, procurou tratamento na clínica da 

UEM. Após exames clínicos e radiográficos, foi constatado que a paciente estava insatisfeita 

com a estética de seus dentes que já continham próteses fixas. O plano de tratamento 

determinou a confecção de coroas estéticas em dissilicato de lítio nos dentes 11,12,21 e 

22. Essas coroas foram removidas e substituídas por provisórios. Foi realizado a 

moldagem dos dentes já preparados utilizando silicona de adição sob afastamento 

gengivall. O modelo obtido pós moldagem foi enviado ao técnico laboratorial para a 

realização da confecção das coroas protéticas. Foi realizado a escolha de cores utilizando a 

escala de cores VITA. RESULTADOS – Logo após, foi realizado o ajuste dos copings e 

das porcelanas de cobertura, foi realizado a cimentação das coroas utilizando o cimento 

resinoso. checada oclusão e mordida, encontravam-se normal, assim como trespasse 

horizontal. CONCLUSÃO - Por fim, foi observado que o resultado estético obtido satisfez 

plenamente a paciente graças as propriedades dos materiais utilizados e foi visto que é 

nítido o quão importante é um bom planejamento e a boa escolha das matérias. 
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INTRODUÇÃO: Há uma grande procura pelo atendimento odontológico nas Clínicas da 

Unioeste campus de Cascavel. Porém, o atendimento odontológico na rede pública é 

prejudicado por diversos fatores que não conseguem ser mais explicados unicamente pela 

questão biológica, precisando coletar informações socioeconômicas. Portanto, a análise dos 

prontuários dos pacientes pode fornecer informações para a avaliação e discussão das políticas 

de saúde bucal da população avaliada. OBJETIVOS: Caracterizar os pacientes atendidos no 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Unioeste, que foram submetidos ao 

tratamento com próteses sobre implantes, através da coleta de informações em prontuários de 

pacientes atendidos entre fevereiro/2003 a abril/2018. MATERIAIS E METODOS: Os 

dados coletados foram: número do prontuário, idade, gênero, renda mensal, escolaridade, 

telefones, procedimentos, ajustes posteriores, finalização do tratamento, UBS de origem, 

contra referência para UBS, retornos, trocas de borrachas de o’ring. RESULTADOS: Foi 

possível incluir 34 pacientes reabilitados com prótese sobre implante retidas por o´ring, 

sendo 83% do gênero feminino e 17% masculino. CONCLUSÃO: Em geral, idosos com 

renda mensal de média a baixa. Receberam acompanhamento posterior, para ajustes e troca 

dos anéis de o´ring, com intervalo médio entre as trocas de 241 dias. 
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INTRODUÇÃO - Nas últimas décadas as taxas de sobrevida de pacientes acometidos por 

neoplasias malignas de cabeça e pescoço vem aumentando.1-3 Deste modo, após uma 

cirurgia maxilofacial a reabilitação funcional através de próteses adquire mais relevância e se 

torna o principal método de reabilitação. No caso das patologias orofaciais, envolvendo a 

maxila, os resultados envolvem a reconstrução maxilofacial, restabelecimento da função, 

estética e significativa melhora na aceitação psicológica e na reinserção social.4 As próteses 

obturadoras têm como objetivo obliterar comunicações buco-nasais, possibilitar deglutição, 

fonação e devolver qualidade de vida após tratamento oncológico ressectivo que 

normalmente é mutilador. Cada modelo de prótese é atribuída com base na localização e 

dimensões do defeito, condições sistêmicas, remanescentes ósseos, muscular e dentários, 

para que melhor reestabeleça o funcionamento do complexo bucomaxilofacial. De acordo 

com Chen, 2016, quando se aplica a Escala Funcional do Obturador (EFO) as próteses 

apresentam desempenho significativo e satisfação dos pacientes, principalmente no 

quesito fala e autoestima.2 OBJETIVO: Revisar a literatura e exaltar as vantagens e os 

benefícios do uso das próteses em pacientes com defeitos ósseos maxilo-faciais causados 

por tratamentos oncológicos e a importância de viabilizar o atendimento destes pacientes 

especialmente no âmbito da saúde pública. Considerando que há diferenças 

consideráveis entre a confecção de prótese de um paciente para outro apresentaremos 

algumas abordagens diferenciadas de confecção destas próteses. CONCLUSÃO: A 

reabilitação protética dos pacientes com sequelas de tumores na região bucomaxilofacial é 

determinante para a melhora das condições de vida destes pacientes e sua reinserção social, 

sendo que estas próteses oferecem reabilitação rápida e a possibilidade de monitoramento 

de recidivas, devido à fácil remoção e reposicionamento da prótese no local anatômico. 

Mecanismos governamentais deveriam ser discutidos de forma a viabilizar estes tratamentos 

no âmbito da saúde pública. 
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INTRODUÇÃO - O processo de reabilitação oral em pacientes que sofreram perda de 

elemento dental visa reestabelecer a função e estética perdidas. O condicionamento 

gengival é fundamental para o sucesso do tratamento, devolvendo o arco côncavo gengival, 

correto perfil de emergência e papilas interdentais para regiões de pônticos. OBJETIVOS 

– Revisar a literatura sobre as técnicas existentes para o condicionamento gengival de 

pônticos. MATERIAIS E MÉTODOS – Utilização de artigos e livros para a revisão 

literária. DISCUSSÃO - A técnica da pressão gradual é indicada para áreas pequenas, de 

até dois pônticos, e consiste em colocar resina acrílica na superfície gengival do pôntico e 

pressionar contra o tecido gengival, gerando uma leve isquemia. Posto isto, os excessos de 

resina são removidos e é feito o polimento e acabamento, seguidos da cimentação da 

prótese. Após duas semanas o paciente é avaliado para definir se há necessidade de um 

novo condicionamento. A técnica de escarificação é indicada para áreas mais extensas, de 

mais de um pôntico. Ela promove o condicionamento pela remoção do tecido com o uso de 

brocas diamantadas em forma de pêra, em alta rotação e sob irrigação, feita após delimitar 

o desenho gengival e fazer anestesia na área a ser trabalhada. O pôntico é assentado no 

local sem fazer pressão contra os tecidos esculpidos. Já na técnica de eletrocirurgia a 

remoção do tecido é feita com o uso de eletrobisturi. Porém esta técnica é pouco utilizada 

por ser mais traumática ao paciente e apresentar um período de cicatrização mais longo. 

CONCLUSÃO - O condicionamento gengival é fundamental para a resolução do 

tratamento estético e funcional. E é imprescindível que o cirurgião dentista não 

negligencie essa etapa do tratamento e saiba avaliar qual a técnica adequada considerando 

suas vantagens e desvantagens. 
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INFLUÊNCIA DO EFEITO FÉRULA NA RECONSTRUÇÃO PROTÉTICA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 
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Palavras-chave: Pinos Dentários, Resistência à Flexão, Endodontia, Dentística Operatória. 

 

INTRODUÇÃO – Muitas vezes dentes tratados endodônticamente apresentam grande 

destruição coronária necessitando de Retentores Intrarradiculares (RIR), a fim de 

devolver a função do elemento dentário no sistema estomatognático (BARBOSA et al., 

2016). Entretanto, esse método restaurador não devolve a mesma resistência de um dente 

vital hígido, devido ao movimento de cunha realizado por este tipo de restauração e as 

diferentes propriedades físicas existentes entre o dente e o pino (POIATE; JUNIOR; 

BELLESTER, 2009). OBJETIVOS – O presente trabalho tem por objetivo informar 

cirurgiões dentistas e acadêmicos do curso de odontologia sobre a férula nas reconstruções 

protéticas, quando se faz uso de retentores intrarradiculares. MATERIAIS E MÉTODOS – 

Essa revisão de literatura foi realizada com base em artigos presentes nas plataformas de 

dados Portal BVS e PubMed. RESULTADOS/DISCUSSÃO - A solução para aumentar a 

resistência da raiz é a confecção da férula, para que os dentes restaurados apresentem um 

melhor comportamento biomecânico frente aos esforços fisiológicos (JULOSKI et al.,2012). 

Batista et al., (2019), define férula como a quantidade de estrutura coronária residual, que 

forma um colar de dentina circunferencial de 1,5 a 2 mm de altura que esta relacionado com 

uma maior resistência a fratura da raiz, e por consequência, uma maior sobrevida do elemento 

dentário. Nesse sentido, a presença da férula sugere que o elemento dental tenha um melhor 

comportamento frente as cargas mastigatórias, que serão melhor distribuídas evitando assim 

fraturas radiculares (MARTINS; JUNIOR; POIATE, 2018). CONCLUSÃO – A presença 

de férula de 1,5 mm a 2,0 mm aumenta à resistência a fratura radicular, sendo 

imprescindível levar sua existência em consideração durante o planejamento do caso 

quando houver necessidade do uso de retentores intrarradiculares. 
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UTILIZAÇÃO DE PINOS PRÉ-FABRICADOS DE FIBRA DE VIDRO. REVISÃO 

DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Amanda Aline Krebs1, Karolina Fernanda Abegg Queiroz1, Gabriela Piroli de Souza1, 

Kawanny Yukary Shime Gardim1, Laerte Luiz Bremm2, Kely Gruber3 

Palavras chave: Reabilitação; Materiais restauradores do canal radicular; Pinos dentários; 

Técnica para retentor intrarradicular. 

INTRODUÇÃO – A utilização de retentores intrarradiculares é amplamente difundida na 

reabilitação de dentes tratados endodonticamente, com amplas destruições coronárias. 

Durante muitos anos foram utilizados os pinos metálicos fundidos, estes continuam 

sendo ainda muito indicados pelos profissionais1. Entretanto, apresentam algumas 

desvantagens como: a alta rigidez comparada a estrutura dental. Quando submetido a forças 

mastigatórias elevam a concentração da tensão radicular possibilitando fraturas; limitações 

em relação a coloração metálica, em especial nos casos reabilitados com coroas metal 

free; necessidade de passos adicionais como envio ao protético para fundição; entre outros. 

Como alternativa viável, visando eliminar estas desvantagens, temos os pinos pré-fabricados, 

como os pinos de fibra de vidro. Estes têm como vantagem: a preservação da estrutura 

dental sadia, redução das tensões transferidas para estrutura radicular, assim reduzindo 

índices de fraturas2. As fibras de vidro apresentam outras propriedades desejáveis como: 

dureza adequada às forças mastigatórias, estética, biocompatibilidade, adesão química à 

resina composta devido a presença do BISGMA e facilidade de manipulação, essas 

características são associadas às propriedades da resina, que possuem boa resistência à 

abrasão e compressão, bem como baixa contração de polimerização2,3. OBJETIVO- 

Revisar a literatura explanando as vantagens do uso do pino de fibra de vidro. MATERIAIS 

E MÉTODOS – Pesquisa bibliográfica utilizando a base de dados do Google Acadêmico, 

artigos entre 2002 a 2019. CONCLUSÃO – Concluímos que não há um pino universal 

para todos os casos, devemos avaliar de acordo com as necessidades individuais. O pino de 

fibra de vidro apresenta vantagens quando equiparado ao núcleo metálico fundido: maior 

compatibilidade e, módulo de elasticidade semelhante ao da dentina; maior adesão 

químico-mecânica; entretanto, exige um protocolo metódico de instalação,  visando evitar a 

perda da adesão entre o pino e a estrutura radicular remanescente, sendo essa a principal 

falha que gera o insucesso tanto do retentor, como do elemento protético sobre ele cimentado. 
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TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM PACIENTE QUE SOFREU QUEIMADURA 

FACIAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chave: Ortodontia; queimadura; músculos faciais. 

 

RESUMO: 

 

Inúmeras variáveis devem ser consideradas na oclusão normal, dentre elas pode-se observar 

o papel da homeostasia da musculatura facial em harmonia com os ossos e dentes. Quando 

ocorre uma queimadura facial leva a alterações na estrutura e funcionalidade muscular 

podendo acarretar em uma oclusão dentária insatisfatória. Nesses casos é comum à formação 

de cicatrizes hipertróficas, provocando uma disfunção fisiológica nas estruturas musculares. O 

objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso referente à paciente com queimaduras na 

região facial tratada ortodonticamente. A paciente K.R.S, sexo feminino, 15 anos de idade 

procurou tratamento ortodôntico no Centro de Atenção e Pesquisa de Anomalias Crânio Faciais 

(CEAPAC). Durante anamnese relatou que quando criança sofreu um acidente doméstico que 

acarretou queimaduras na face e parte do corpo. A paciente era portadora de classe I de Angle, 

com lingualização dos incisivos superiores e inferiores. Observou-se atresia das arcadas 

dentárias e apinhamento moderado. Realizou-se a expansão rápida da maxila e expansão 

dentária inferior com a placa lábio ativa (PLA), seguida de alinhamento e nivelamento dos 

dentes com aparelho fixo. Na fase de contenção utilizou-se placas de Harley superior e inferior, 

além de uma contenção fixa inferior. Pode-se concluir que a queimadura facial e as cicatrizes 

relacionadas levam a uma contração transversal dos arcos, lingualização dos incisivos e 

consequente apinhamento de moderado a severo. Os tratamentos de expansão das arcadas e 

alinhamento se mostraram viáveis e previsíveis, ficando a estabilidade com prognóstico 

duvidoso, o que levou os autores indicarem o uso das contenções por tempo indeterminado. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 

A queimadura pertence a um grupo de lesões que leva a desnaturação de proteínas e sua 

gravidade vai depender da localização, do agente envolvido no trauma e da profundidade da 

lesão. A queimadura de região estomatognática necessita atenção especial, pois essa lesão pode 

levar a alterações estéticas e funcionais(1). 

Dentre essas alterações funcionais, o paciente que sofre de uma queimadura facial pode ter 

formação de tecido de granulação exuberante e maior grau de contração tecidual. Também é 

comum a presença de cicatrizes hipertróficas que podem provocar a retração tecidual e limitar 

os movimentos e expressões faciais, assim o tônus muscular é alterado e consequentemente é 

gerado um desequilíbrio no sistema estomatognático (2, 3). Também, pacientes com 
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queimaduras em face podem apresentar o desenvolvimento dos arcos e da dentição afetados(2). 

Além disso, os músculos têm o papel de orientar o crescimento ósseo e a falta de equilíbrio 

entre a musculatura labial tônica e a função musuculatura da língua em paciente com 

queimadura pode alterar desenvolvimento esquelético maxilar posterior (4). Essas 

deformidades provavelmente ocorrerão em qualquer idade, se as contraturas de queimaduras 

forem negligenciadas ou não forem tratadas de forma adequada (5). 

Dada à complexidade dessas lesões o tratamento dos pacientes tem sido descrito como 

multidisciplinar para além de reabilitar, reduzir o máximo os danos funcionais (1). E um 

profissional importante nesse tratamento é o ortodontista que visa tentar corrigir as alterações 

da oclusão desses pacientes, seja de origem dentária e/ou esquelética. Assim, observando-se a 

carência na literatura de relatos de intervenção ortodôntica em pacientes com queimadura, o 

objetivo do caso é apresentar o tratamento ortodôntico de uma paciente adolescente com 

queimaduras na região facial. 

 

OBJETIVOS: 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso referente à paciente com 

queimaduras na região facial tratada ortodonticamente e suas implicações. 

 

RELATO DE CASO: 

 

A paciente K.R.S sexo feminino, 15 anos de idade procurou tratamento ortodôntico no 

Centro de Atenção e Pesquisa de Anomalias Crânio Faciais (CEAPAC) em 2013. Durante 

anamnese foi relatado que quando criança (4 anos de idade) em um acidente doméstico sofreu 

queimaduras na face e parte do corpo. Durante o diagnóstico a análise facial em vista frontal 

revelou presença de selamento labial passivo, mas com músculos rígidos devido queimaduras. 

O terço facial inferior da face apresentava-se levemente aumentado. A linha mediana superior 

coincidia com o plano sagital mediano facial e a linha de sorriso apresentou-se normal. A 

análise em vista lateral revelou um perfil convexo. A radiografia panorâmica revelou o processo 

adequado de formação radicular de dentes permanentes e a presença de terceiros molares, nos 

estágios iniciais de formação. Arco lingual foi usado em um tratamento prévio de Ortodontia 

preventiva devido a perda precoce de molares inferiores decíduos. A análise cefalométrica 

revelou uma classe I esquelética (ANB = 1,21 °) e um terço inferior aumentado da face (SN- 

GoGn = 30 ° e FMA = 28,82 °). Os incisivos inferiores apresentavam-se lingualizados e com 

retrusão (1-NB = 15,59 ° e 1,20 mm), os incisivos superiores da mesma forma (1-NA = 14,84 

° e 2,21 mm), resultando em uma birretrusão (1/1 = 148,36 °). Na análise de modelo, observou- 

se que as discrepâncias superior e inferior foram negativas, com -1 mm e -6 mm, 

respectivamente. Na análise de Bolton verificou-se excesso de material dentário inferior de 2 

mm. O tratamento foi iniciado por braquetes Edgewise (receita Roth – Morelli, barsil), 0,022 

"x 0,028", utilizando arcos Twist Flex 0,015", para alinhamento e nivelamento, e arcos de 

níquel-titânio 0,014", 0,016", 0,018", e arcos de aço inoxidável 0,020" e 0,018”x 0,025 para o 

alinhamento e nivelamento, com projeção dos incisivos a fim de dissolver o apinhamneto e 

planificar a curva de Spee. A Finalização ortodôntica foi realizada usando arcos retangulares 

incorporando-se dobras no fio. Os mesmos foram segmentados de modo que com elásticos 

intermaxilares (5/16) pudessem ser utilizados sob protocolo de uso contínuo e trocas diárias, 

obtendo-se assim ajuste funcional dos caninos. Após o término do tratamento, foi utilizado um 

retentor de Hawley superior e inferior removíveis, bem como um retentor lingual higiênico, 

feito com fio 0.6mm, colado aos dentes ântero-inferiores. 

 

RESULTADOS: 
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No final do tratamento, a estética facial foi mantida, com selamento labial passivo. O 

overbite normal e overjet foram obtidos, levando caninos e molares para Angle Classe I, 

resultando em orientação anterior e lateralidade funcional direita e esquerda, proporcionando 

eficiência mastigatória e integridade da ATM. Os efeitos mais marcantes foram observados na 

arcada inferior, em que a vestibularização dos incisivos corrigiram o apinhamento, com melhor 

posicionamento dos dentes na base óssea. A análise de Bolton dos modelos finais revelou 

manutenção da discrepância, havendo a necessidade de aumento cosmético do dente 22. A 

radiografia panorâmica final mostra certo grau de arredondamento apical das raízes 12 e 11 e 

integridade das cristas ósseas alveolares. Observou-se falta paralelismo radicular e dilaceração 

da raiz do dente 22. 

 

DISCUSÃO: 

 

Um estudo realizado em 2016 em hospital de referência em Salvador, que trata vítimas de 

queimaduras em região estomatognática descreveu a prevalência do gênero feminino e a 

maior parte dos acidentes ocorreu em ambiente doméstico de forma acidental. (Felzemburgh, 

2016). 

As taxas de prevalência em cabeça e pescoço variam entre 6 a 60% de todas as queimaduras. 

(Kara, 2008). 

As forças de tração causadas pela contratura muscular podem causar insuficiente extensão do 

pescoço, oclusão oral incorreta, deformidades esqueléticas oromaxilofaciais e alteração da 

posição traqueal. (Tsai, 2008). 

As sequelas resultantes de queimaduras faciais podem ser: movimento mandibular e lingual 

limitado, problemas na fala, alteração na abertura bucal, limitação das expressões faciais, entre 

outros. (Felzemburgh, 2016). 

As alterações relacionadas na má oclusão são variadas: mordida cruzada, apinhamento, 

retrusão, contração do arco palatino e dentes mandibulares lingualizados. (Vorhies, 1987). 

Apesar de resultados positivos serem obtidos através de tratamentos ortodônticos não cirúrgicos 

após queimaduras faciais, a duração e estabilização dos resultados são variáveis e podem levar 

desde alguns meses até anos. (Valencia, 2010). 

 

CONCLUSÃO: 

 

Os tratamentos de expansão das arcadas e alinhamento se mostraram viáveis e previsíveis 

em pacientes que sofreram queimaduras faciais, ficando a estabilidade destes casos com 

prognóstico duvidoso, o que pode levar o ortodontista a ter que lançar mão da indicação do 

uso das contenções por tempo indeterminado. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DO ATRITO EM TRÊS MODELOS DE LIGADURAS 

ORTODÔNTICAS 
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RESUMO 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar e comparar, através de estudo in vitro, o atrito 

de 3 diferentes modos de amarração utilizados na ortodontia. Materiais e Métodos: As 

amostras foram divididas aleatoriamente em 3 grupos experimentais: 1 - Ligadura elástica 

convencional, com braquete convencional - grupo controle; 2 - Braquete Autoligável Passivo 

(SLP); 3 - Elástico não convencional de baixo atrito “8”, com braquete convencional (LT8); 

Todas as amostras foram submetidas ao ensaio mecânico de atrito estático através da máquina 

universal de ensaios EMIC DL 2000 a fim de obter o valor de força máxima. Os dados obtidos 

foram analisados estatisticamente através do software Bioestat 5.3® a fim de avaliar a 

existência de diferenças estatisticamente significativas. Resultados: O menor valor médio 

de atrito foi obtido pelo braquete autoligável passivo (0,03N), seguido do grupo com 

elástico não convencional de baixo atrito (0,04) – estes não diferindo estatisticamente entre 

si. A ligadura elástica convencional apresentou os maiores valores de atrito (1,18N) dentre 

todos os grupos. Conclusões: Quando o fator atrito é avaliado, dentre os modelos de 

ligadura estudados, a ligadura não convencional em 8 apresentou valores semelhantes ao 

autoligável passivo, o que torna a mesma uma opção para a redução do atrito em 

mecânicas ortodônticas quando os braquetes convencionais são os escolhidos. 

 

INTRODUÇÃO 

O atrito existente na mecânica ortodôntica resulta em uma dificuldade clínica para o 

ortodontista, uma vez que níveis elevados de atrito reduzem a velocidade da movimentação 

dentária e dificultam o controle da ancoragem (O'DYWER, 2016; PACHECO, 2011). 

Por este motivo, nos últimos anos, a utilização de braquetes autoligáveis tem se tornado 

popular (LINEBERGER, 2016). Diferentemente dos braquetes convencionais, estes 

apresentam uma tampa/clipe que prende o fio, eliminado a necessidade do uso de ligaduras, 

fazendo com que o fio tenha mais liberdade no slot (LEE, 2015), diminuindo, desta forma, o 

atrito entre o fio e o braquete (GEREMIA, 2015; MONTASSER, 2014; O'DYWER, 2016). 

Uma alternativa aos autoligáveis são as ligaduras elastoméricas de baixo atrito, também 

chamadas de ligadura elastomérica não convencional com desenho em “8”, as quais apresentam 

perceptivamente menor atrito quando comparadas às ligaduras elastoméricas tradicionais. Essas 

são utilizadas em braquetes convencionais e apresentam como vantagem a possibilidade de 

serem removidas nas fases em que maior atrito é exigido (GEREMIA, 2015). 
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OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar a força de atrito de três modelos de 

ligação utilizados na ortodontia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi avaliada força do atrito de três tipos de ligaduras: 

1 - Ligadura elástica convencional circular (Elástico ligadura Bengalinha Morelli®, 

São Paulo, Brasil) com braquete convencional: Grupo Controle (CEL); 

2 - Modelo de braquete Autoligável Passivo (Autoligável Roth Morelli®, São 

Paulo, Brasil) (SLP); 

3 - Elástico de baixo atrito (Amarrilho elástico em formato “8”, Tecnident®, São 

Carlos, São Paulo, Brasil) com braquete convencional (LT8). 

Foram utilizados fios retangulares vareta de aço inoxidável do calibre 0,019” x 0,025” e 

braquetes do incisivo central superior esquerdo com canaleta 0,022” x 0,028”, prescrição Roth 

(angulação de 5° e torque de 12°), no modelo SLP para o grupo 1, e no modelo Light 

(convencional) para os grupos 2 e 3, todos materiais da empresa Dental Morelli®, São Paulo, 

Brasil. 

Todas as amostras foram preparadas pelo mesmo operador. Utilizou-se um dispositivo em 

acrílico retangular medindo 11 cm x 7 cm x 1 cm (AxLxP), onde foram colados o braquetes 

exatamente no centro. Esse foi preso na parte inferior da máquina universal de ensaios. 

Para simulação da mecânica de deslizamento, utilizou-se o teste de tração estática em linha 

reta, com o braquete permanecendo em repouso em relação à sua base e o fio deslizando ao 

longo da canaleta. Para tal utilizou-se a máquina universal de ensaios EMIC DL 2000 (EMIC 

Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda®, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil), 

pertencente ao Laboratório da Pontifícia Universidade Católica (PUC, Curitiba, Paraná), onde 

foi registrada a força máxima de cada conjunto com uma célula de carga de 5N e 

velocidade de 3mm/min. Os resultados obtidos foram transmitidos para software Tesc®. 

 

Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada através do software Bioestat® 5.3 (Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Tefé, Amazonas, Brasil). Inicialmente os dados 

foram avaliados quanto ao requisito de distribuição normal através do teste Shapiro Wilk. Como 

a distribuição dos dados não aderiu a curva de normalidade, foi utilizado a análise de variância 

de Kruskal-Wallis, seguido do pós teste de Dunn, p< 0,01. 

 

RESULTADOS 

Os valores médios seguidos dos respectivos desvios padrão de atrito dos diferentes 

modos de ligação são apresentados na Tabela 1. 

 

Grupos CEL SLP LT8 

Média e desvio padrão 1,18(+0,08) 0,03(+0,01) 0,04(+0,01) 

Inferência estatística A B B 

Letras diferentes significam diferenças estatisticamente significantes, p < 0,01. Tabela 1 - 

Valores médios e desvio-padrão dos grupos experimentais (Newtons) 

 

DISCUSSÃO 
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Ao comparar todos os grupos entre si estatisticamente, no que se refere ao valor do atrito, 

observou-se menor atrito no SLP e na LT8, estes não representando diferença estatística. A 

CEL apresentou os maiores níveis de atrito entre todos os grupos estudados. 

O braquete autoligavel permite que o fio deslize livremente diminuindo o atrito quando 

comparados ao sistema tradicional (GEREMIA, 2015; PACHECO 11). Este fato é confirmado 

em nossos testes, visto que o SLP apresentou estatisticamente menor atrito que as ligaduras 

elastoméricas convencionais 

Todavia além do fato de os autoligáveis serem mais caros que os convencionais 

(O'DYWER, 2016), menor atrito é importante nos estágios iniciais do tratamento, bem como 

para o fechamento do espaço e em mecânicas de deslize (GEREMIA, 2015; MCLAUGHLIN, 

2015; MONTASSER, 2014), porém nas etapas finais, maior atrito é necessário para obter 

controle tridimensional da posição do dente (MCLAUGHLIN, 2015; PACHECO, 2011), sendo 

que nesta etapa, o sistema que apresenta melhores resultados são os braquetes convencionais 

com amarração convencional (MCLAUGHLIN, 2015). 

Como alternativa aos autoligáveis testamos as ligaduras elastomérica não convencionais em 

“8”, já que as mesmas podem ser removidas quando maior atrito se faz necessário. Quando 

avaliado somente o atrito, LT8 não apresentou diferença estatística significante ao SLP. Porém, 

além da diminuição do atrito, os autoligáveis possuem outras vantagens (MONTEIRO, 2014; 

PACHECO, 2011), como a constante liberação de força durante o período entre as consultas 

(GEREMIA, 2015) tornando o tratamento mais eficiente. Esse fato, nos desperta para realização 

de novos testes com a intenção de responder à questão se a LT8 também proporciona a liberação 

de força contínua, o que possibilitaria, por exemplo, maior intervalo entre as consultas, algo já 

relatado como uma das vantagens do tratamento com autoligáveis (O’DYWER, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

Entre os modelos testados, o braquete autoligável passivo e o elástico não convencional em 8 

apresentaram os menores valores de atrito, não diferindo estatisticamente entre si. 

O elástico convencional (Bengalinha) apresentou os maiores valores de atrito dentre todos 

os grupos estudados. 

Os elásticos não convencionais em 8 mostraram-se uma eficiente forma de diminuir o atrito 

em mecânicas ortodônticas. 

As limitações da nossa pesquisa são evidentes e para tanto, mais estudos, incluindo 

estudos in vivo, se fazem necessários. 
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ESTABILIDADE EM LONGO PRAZO DO TRATAMENTO PRECOCE DA 

MORDIDA ABERTA ANTERIOR: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação 

Oral MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chave: Mordida aberta, Ortodontia Interceptora, Má oclusão. 

 

INTRODUÇÃO – A mordida aberta (MAA) pode ser definida como trespasse vertical 

negativo entre os dentes antagonistas. Hábitos bucais deletérios de sucção e interposição 

lingual se apresentam como fatores etiológicos dessa alteração, necessitando ser 

interceptados precocemente. Embora haja muitas modalidades de tratamento disponíveis para 

a correção da MAA não há evidências da estabilidade a longo prazo. OBJETIVO - 

Apresentar um caso clínico com estabilidade de 5 anos de uma criança que realizou o 

tratamento precoce para a correção da com MAA durante um ano com grade palatina 

removível. RELATO DE CASO - Este estudo relata o caso clínico de um paciente com 7 

anos de idade do sexo masculino que apresentava MAA associada ao hábito bucal 

deletério de sucção digital. Em fase de dentadura mista, com mordida aberta anterior 

maior que 1mm, relação molar Classe I de Angle e ausência de mordida cruzada posterior. O 

tratamento consistiu na instalação da grade palatina removível por um período de 1 ano e 

controle da estabilidade após 2 e 5 anos. RESULTADOS - O caso clinico descrito do 

paciente, no início do tratamento apresentava um trespasse vertical inicial negativo de - 

4,5mm e demonstrou ao final de um ano de tratamento com grade palatina removível, um 

trespasse vertical positivo de 2,2mm com o abandono do hábito deletério de sucção 

digital. Com o acompanhamento de 5 anos manteve o trespasse positivo evidenciando a 

estabilidade do caso. Esses resultados positivos demonstra a importância do tratamento 

precoce da MAA juntamente com a remoção do hábito. CONCLUSÃO - As observações deste 

caso mostram que o protocolo de tratamento empregado no período adequado de 

desenvolvimento apresentou estabilidade após 5 anos do tratamento, evidenciando a 

importância do tratamento precoce da mordida aberta anterior associada a cooperação do 

paciente. APOIO FINANCEIRO – FUNADESP e CAPES 
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ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR E 

DIASTEMA INTERINCISIVOS NA FASE DE DENTADURA MISTA 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 
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Palavras-chave: Diastema, freio labial, má oclusão, mordida aberta, ortodontia. 

 

INTRODUÇÃO: A Ortodontia interceptiva atua na remoção dos agentes etiológicos da má 

oclusão, desta forma, redirecionado o crescimento facial e o desenvolvimento dos dentes. 

OBJETIVO: O trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico de uma paciente no 

segundo período transitório da dentadura mista, portadora de má oclusão Classe II, 1ª divisão 

de Angle, com mordida aberta anterior, agenesia dos incisivos laterais superiores e inserção 

baixa do freio labial superior associado à diastema interincisal e hábito de sucção digital. 

RELATO DO CASO: Paciente do gênero feminino compareceu à clínica de Odontologia da 

Unioeste no ano de 2017 apresentando mordida aberta anterior, com necessidades de 

frenectomia labial superior e fechamento de diastema entre os elementos 11 e 21. Relatou ter 

hábitos parafuncionais como onicofagia, sucção de dedo, deglutição atípica, respiração bucal 

e ronco noturno. Além disso, apresentava agenesia dos dentes 12 e 22. Para que o sucesso do 

tratamento de Mordida Aberta Anterior fosse atingido, foi necessária uma boa relação entre a 

escolha dos procedimentos adotados pelo profissional e o controle dos hábitos deletérios do 

paciente. Com base na literatura, realizou-se a exérese do freio labial para favorecer o 

tratamento ortodôntico com bráquetes para fechamento do diastema na linha média superior. 

Utilizou-se também aparelho com Grade Palatina fixo, no controle das parafunções, bem 

como indicou-se tratamentos com um médico Otorrinolaringologista e fonoaudiologista. 

RESULTADOS: O fechamento da mordida possibilitou uma melhora funcional com 

correção dos trespasses horizontal e vertical. Também percebeu-se um ganho estético e de 

autoestima da paciente com o fechamento do diastema. CONCLUSÃO: Portanto, o 

tratamento indicado até o momento se mostrou eficaz, demonstrado pela correção da má 

oclusão com remoção dos hábitos relatados pela paciente. 
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EFEITOS DA OVARIECTOMIA DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA 

INDUZIDA SOBRE A REABSORÇÃO RADICULAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Palavras-chave: Movimentação Ortodôntica, ovariectomia, ratos. 

 

Introdução: Durante o tratamento ortodôntico a reabsorção radicular é uma das 

principais sequelas resultantes dessa movimentação, além disso, a deficiência de 

estrógeno resulta em perda de osso maxilar e aumento da remodelação óssea induzida 

por carga mecânica. Objetivos: Avaliar a influência da ovariectomia sobre a reabsorção 

radicular, durante a movimentação ortodôntica. Materiais e métodos: 24 ratas da variedade 

Wistar (50 dias de idade, pesando aproximadamente 150g) foram separadas em 4 grupos 

experimentais (n=6/grupo): Grupo 1: Composto por animais que não foram submetidas a 

nenhum procedimento experimental; Grupo 2: animais que foram submetidas à 

movimentação dentária induzida (MDI); Grupo 3: animais que foram submetidas a 

ovariectomia (OVX); Grupo 4: animais que foram submetidas a MDI e OVX. Aos 60 

dias, os animais dos grupos G3 e G4 foram submetidos à ovariectomia bilateral através de 

excisão ovariana, tuba uterina e pequena porção do útero. Aos 90 dias foi instalado o 

dispositivo de MDI nos animais dos grupos G2 e G4, dispositivo constituído de uma mola 

de níquel- titânio de secção fechada, com liberação de 50 cN de magnitude de força com 

dois segmentos de fio de amarrilho contornando o primeiro molar superior direito e o 

incisivo central superior direito do animal. Aos 97 dias todos os animais foram 

sacrificados em câmera de CO2 com posterior decapitação. Para análise 

histomorfométrica da reabsorção radicular, foi considerada a face mesial da raiz distal em 

seus terços cervical e médio. Resultados: Os animais do grupo MDI apresentaram áreas de 

reabsorção radicular significativamente maior, quando comparado com os animais do grupo 

CTL e OVX (p<0,001). O grupo MDI+OVX apresentou as maiores quantidades de áreas de 

reabsorção radicular quando comparado com todos os grupos experimentais (p<0,001). 

Conclusão: A movimentação dentária induzida associada à ovariectomia induz a maior 

ocorrência de reabsorção radicular. (Apoio financeiro: CAPES e Fundação Araucária). 
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CEFALEIA COMO PRINCIPAL SINTOMATOLOGIA DA DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 
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Palavras-chave: Articulação temporomandibular; Disfunção temporomandibular; Cefaleia 

 

INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) é constituída por várias 

estruturas, sendo capaz de realizar movimentos complexos. O termo disfunção 

temporomandibular (DTM) é utilizado para designar um conjunto de doenças que prejudicam 

a ATM, músculos mastigatórios e estruturas adjacentes. Os sintomas da disfunção 

temporomandibular são: ruídos, estalos, dor na ATM, cefaleia, dor orofacial, entre outros. 

A cefaleia se destaca entre as sintomatologias por ser a mais comum, tornando-se o 

motivo da procura por tratamento. Por ter etiologia multifatorial, o seu tratamento requer 

uma interação multidisciplinar, sendo importante destacar que cada paciente responde 

diferente ás várias terapias que podem ser utilizadas. OBJETIVO(S): Revisar a literatura 

para conhecimento sobre o principal sintoma de uma disfunção temporomandibular. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Realizada busca eletrônica nas bases científicas da Scielo e 

revistas de odontologia. RESULTADOS: A DTM é tida como complexa e multifatorial 

por abranger fatores de origem muscular, anatômica, oclusal e psicológica. Apresenta maior 

predisposição do gênero feminino, entre 19 e 43 anos, acometendo 50% da população de 

adultos. O sintoma mais comum relatado pelos portadores de DTM é a cefaleia, 

representando dores que afetam o segmento cefálico. A ligação entre DTM e cefaleia está na 

anatomia e inervação, pois o nervo trigêmeo é o conduto sensitivo das dores orofaciais, 

DTM’s, e também das cefaleias. A avaliação dos sintomas juntamente com o trabalho em 

equipe é fundamental para um correto tratamento. Cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas, otorrinolaringologistas devem em conjunto 

avaliar as possíveis causas e intervir, cada qual em sua área profissional. CONCLUSÃO: 

Disfunção temporomandibular é uma condição que atinge muitas pessoas. Dentre os 

sintomas, a dor cefálica é o de maior prevalência e o principal motivo de busca por 

tratamento. Atentar-se as principais causas e sintomas é essencial para um diagnóstico e 

tratamento correto, que geralmente é multidisciplinar pela DTM ter etiologia multifatorial. 
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR RELACIONADA AOS HÁBITOS 

PARAFUNCIONAIS 
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MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Eloisa Mafalda Refati Busanello1; Gabriel Canevese Weirich1; Isabela Zibetti1; Daniela 

Tonello da Silva1; Ana Julia Marcon Pivatto1; Sandro Henrique Batista Santos2 

Palavras-chave: Disfunção, Articulação, Hábitos parafuncionais. 

 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma alteração na articulação 

temporomandibular (ATM), possui etiologia multifatorial que resulta em diversos sinais e 

sintomas. Além da relação com fatores emocionais, está diretamente relacionado com 

hábitos parafuncionais que comprometem a saúde bucal e prejudicam o dia-a-dia das 

pessoas (OKESON ,1998). Objetivo: Analisar as causas e sintomas das DTMs 

relacionando aos hábitos parafuncionais por meio de uma revisão de literatura. 

Desenvolvimento: A disfunção é um sintoma clínico comum associado com as desordens 

da musculatura mastigatória. Geralmente é vista como uma diminuição da amplitude dos 

movimentos mandibulares (OKESON, 2000). Atividades funcionais e parafuncionais são 

entidades clínicas praticamente diferentes. As primeiras são controladas pelos músculos, o 

que permite ao sistema mastigatório realizar suas funções normais (MEDEIROS, et al., 

2011). As parafuncionais podem ser classificadas como: apertar e/ou ranger os dentes 

durante o dia ou á noite (bruxismo), mascar chicletes, morder bochecha, lábios e língua, 

pressionar a língua contra os dentes, morder unhas/cutículas, roer objetos como 

lápis/canetas e colocar a mão embaixo do queixo, estão entre os principais fatores 

etiológicos para as DTMs, pois promovem um aumento da atividade muscular 

(BORTOLETO, et al., 2013). Estas parafunções alteram o fluxo sanguíneo normal dos 

tecidos musculares, ocasionando acúmulo de produtos metabólicos nas células destes tecidos, 

que causam sintomas como fadiga, dor e espasmo. Condições fisiológicas anormais são 

fatores relacionados as DTMs que prejudicam a qualidade de vida dos indivíduos e acarretam 

severos problemas bucais. (SANTOS, et al., 2009). Conclusão: As disfunções 

temporomandibulares associadas aos hábitos parafuncionais  podem prejudicar a qualidade 

de vida das pessoas. Portanto o cirurgião dentista tem papel fundamental na elaboração de 

uma criteriosa anamnese e um bom exame clínico para poder diagnosticar e alertar os 

pacientes sobre os riscos e danos ocasionados pelos hábitos parafuncionais e assim poder 

realizar o correto tratamento. 
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AVALIAÇÃO CEFALOMÉTRICA DOS EFEITOS DENTÁRIOS E ESQUELÉTICOS 

DO APARELHO DE HERBST COM COROAS DE AÇO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pós-Graduação 

 

Paulo Guilherme Bittencourt Marchi1, Juan Francisco Mariscal Munõz2, Luiz Carlos Marchi3, 

Luís Antônio de Arruda Aidar4, Raphael Henrique Palczewski5, Dirceu Barnabé Raveli6 

 

Palavras-chave: Ortodontia, Má Oclusão de Angle Classe II, Avanço mandibular, Cefalometria. 

 

INTRODUÇÃO - Os efeitos potenciais dos aparelhos funcionais na modificação do 

crescimento para a correção da Classe ll tem sido objeto de controvérsia. A época de 

tratamento é vista como   um   dos   fatores   chave   para   o   sucesso   do   tratamento.   

OBJETIVOS   -   Avaliar cefalometricamente,  as  alterações  dentárias  e  esqueléticas  em  

adolescentes  no  surto  do crescimento  puberal,  portadores  da  má  oclusão  de  Classe  

II,  divisão  1,  associada  ao retrognatismo mandibular, tratados com o aparelho de Herbst 

com coroas de aço. MATERIAS E MÉTODOS - Este estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética da Universidade Estadual de São Paulo (FOAr-UNESP; CAAE: 

72758717.4.0000.5416). 61 adolescentes portadores da má oclusão de Classe II, divisão 1, 

apresentando-se no surto do crescimento puberal, foram divididos em dois grupos:  Grupo 

Tratado (TG), 33 adolescentes tratados consecutivamente com aparelho de Herbst; Grupo 

Controle (CG), 28 adolescentes sem tratamento. Telerradiografias laterais foram obtidas 

nos seguintes tempos: T1, imediatamente antes da instalação do Herbst (TG – 12,87 anos ± 

1,15 anos) ou no início do período de acompanhamento (CG – 12,22 ± 1,16 anos); T2, após 12 

meses de tratamento (TG) ou após 12 meses de acompanhamento (CG). Os dados foram 

avaliados pelos testes t ou Wilcoxon, com nível de significância de 5%. RESULTADOS: 

Comparando  TG  e  CG  após  12  meses,  co/Lop  e  ss/Lop  não  apresentaram  

diferença estatisticamente significativa (p>0,05). O TG apresentou incisivo superior mais 

retruído (is/Lop; is/Lop-ss/Lop), incisivo inferior mais protruído (ii/Lop; ii/Lop-pg/Lop), 

molar superior em uma posição  mais  distalizada  (ms/Lop;  ms/Lop-ss/Lop),  molar  

inferior  em  uma  posição  mais mesializada  (mi/Lop;  mi/Lop-pg/Lop),  maior  

comprimento  mandibular  (pg/Lop+co/Lop), menor overjet (is/LOP-ii/Lop), melhora na 

relação molar (ms/Lop-mi/Lop) e mandíbula em posição mais protruída (pg/Lop) 

(p<0,05). CONCLUSÃO - O tratamento com o aparelho de Herbst com coroas de aço 

resultou em melhorias sagitais esqueléticas e dentárias em pacientes no surto do crescimento 

puberal. 
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AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DOS EFEITOS DENTÁRIOS E ESQUELÉTICOS 

DO APARELHO DE HERBST SEGUIDO DE APARELHO FIXO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pós-Graduação 
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Palavras-chave: Ortodontia, Má Oclusão de Angle Classe II, Avanço mandibular, Cefalometria. 

 

INTRODUÇÃO - Com a reintrodução do aparelho de Herbst, os aparelhos funcionais 

fixos tornaram-se a ferramenta mais utilizada para a correção da Classe II sem cirurgia, 

sendo o aparelho de Herbst o mais utilizado. Sua eficácia foi documentada em várias 

investigações, porém, pesquisas além do período de tratamento ativo parecem ser escassas. 

OBJETIVOS- Avaliar longitudinalmente, através de cefalometria, as mudanças dentárias e 

esqueléticas resultantes do tratamento com o aparelho de Herbst com coroas de aço seguido 

de aparelho fixo, em adolescentes com má oclusão Classe II, divisão 1, associada ao 

retrognatismo mandibular. MATERIAS E MÉTODOS - Este estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética da Universidade Estadual de São Paulo (FOAr-

UNESP;CAAE:72758717.4.0000.5416). 33 adolescentes portadores de má oclusão de 

Classe II, divisão 1, apresentando-se no surto do crescimento puberal, foram 

consecutivamente tratados com o aparelho Herbst durante 12 meses, seguido de aparelho 

fixo (média 2,2±0,9 anos) e acompanhados em média por 4 anos após o término do 

tratamento. Telerradiografias em norma lateral foram obtidas nos seguintes tempos: T1, 

imediatamente antes da instalação do Herbst; T2, imediatamente após a remoção do Herbst; 

T3, imediatamente após a remoção do aparelho fixo; T4, em média 4 anos após a remoção 

do aparelho fixo. ANOVA para medidas repetidas seguida do teste de Tukey, ou teste de 

Mann-Whitney seguido do teste de Kruskal-Wallis foram aplicados, com nível de 

significância de 5%. RESULTADOS - Incisivo inferior (ii/Lop), incisivo superior (is/Lop-

ss/Lop), molar inferior (mi/Lop), pogônio (pg/Lop), molar superior (ms/Lop-ss/Lop), 

sobressaliência (ms/Lop-mi/Lop) e comprimento mandibular (pg/Lop+co/Lop) apresentaram 

alterações favoráveis após o tratamento com o Herbst  (p<0,05), as quais foram  mantidas no 

acompanhamento longitudinal. A maxila (ss/Lop) apresentou cresimento desfavorável após o 

tratamento com Herbst (p<0,05), que se manteve no acompanhamento (ss/Lop). 

CONCLUSÃO- O aparelho de Herbst foi efetivo na correção da Classe II, com 

manutenção de resultados no acompanhamento longitudinal. 
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AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL DOS EFEITOS DENTÁRIOS MANDIBULARES 

CAUSADOS PELO APARELHO DE HERBST BANDADO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pós-Graduação 
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Palavras-Chave: Ortodontia, Má Oclusão de Angle Classe II, Aparelhos Ortopédicos, 

Avanço mandibular. 

 

INTRODUÇÃO  -  Ainda  há  controvérsia  nos  efeitos  esqueléticos  sagitais  mandibulares  

na correção da má oclusão de Classe II pelo tratamento com o aparelho de Herbst. Os 

efeitos dentários ocorrem em maior proporção na correção dessa má oclusão, sendo a 

proclinação dos incisivos inferiores o principal efeito colateral reportado na literatura.  

Além disso, uma curva de spee (CDS) exagerada trata-se de uma característica frequente 

da má oclusão de Classe II, divisão 1, sendo que a sua diminuição ou eliminação, deve 

ser um dos objetivos principais do tratamento ortodôntico. OBJETIVOS - Avaliar 

tridimensionalmente as alterações sobre a CDS, índice de irregularidade de Little e 

inclinação vestíbulo-lingual dos incisivos inferiores  após  o  avanço  mandibular  com  o  

aparelho  de  Herbst  bandado  em  indivíduos portadores de má oclusão de Classe II, divisão 

1, após o pico do surto de crescimento puberal. MATERIAIS E MÉTODOS - Este estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual de São Paulo (FOAr-UNESP; 

CAAE:54365615.0.0000.5416). O estudo constituiu-se de modelos ortodônticos pré-

tratamento (T1) e pós-tratamento (T2) de 34 pacientes (21 meninos e 13 meninas, com idade 

média de 16,2 anos) portadores de má oclusão de Classe II, divisão 1, submetidos  ao  

tratamento  com  o  aparelho  de  Herbst  por  8  meses.  Os  modelos  foram digitalizados   

(R700,   3Shape®)   e   analisados   tridimensionalmente   através   do   software 

VistaDent®. O teste t de Student, com nível de significância de 5%, foi aplicado para a 

análise estatística. RESULTADOS – Um aumento da profundidade da CDS (p<0,05) e 

no índice de irregularidade  (p<0,05)  foram  encontrados  após  o  tratamento,  além  de  

uma  proclinação diferenciada entre incisivos centrais e laterais (p<0,05). CONCLUSÃO – Os 

resultados sugeriram uma mudança negativa na profundidade da CDS, um aumento no 

índice de irregularidade e uma proclinação diferenciada dos incisivos inferiores, após 8 

meses de terapia com aparelho de Herbst bandado. 
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EFEITOS DA ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO A DOIS ADESIVOS NA 

COLAGEM INDIRETA DE BRÁQUETES: ESTUDO IN VITRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pós-Graduação 
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Mariscal Muñoz3, Luiz Carlos Marchi4, Mauro Carlos Agner Busato4, Dirceu Barnabé Raveli5 
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INTRODUÇÃO – A evolução na área da adesão em Odontologia tem sugerido o acréscimo 

de nanopartículas ao material adesivo com o propósito de melhorar as suas propriedades 

mecânicas. Entre as partículas nanométricas, estão os nanotubos de carbono (NC), os quais 

são considerados o melhor material de reforço para resinas. Tal fato nos faz supor que sua 

inclusão no adesivo ortodôntico, poderia melhorar a resistência de união entre a superfície 

dentária e bráquetes. OBJETIVOS - Avaliar possíveis alterações causadas pela adição de 

NC a dois tipos de sistemas adesivos na colagem indireta de bráquetes, com relação às 

seguintes variáveis: resistência de união por microcisalhamento e localização da falha de 

união. MATERIAIS E MÉTODOS - Foram utilizados 160 incisivos bovinos divididos 

aleatoriamente em 8 grupos (n = 20): (1) colagem indireta com adesivo Sondhi (3M Unitek - 

Monrovia - EUA); (2), 

(3) e (4) colagem indireta com o adesivo Sondhi acrescido de NC nas concentrações, 

respectivamente, de 0,5%, 0,25% e 0,05%; (5) colagem indireta com adesivo Concise 

(3M Unitek - Monrovia - EUA); (6), (7) e (8) colagem indireta com o adesivo Concise 

acrescido de NC nas concentrações, respectivamente, de 0,5%, 0,25% e 0,05%. Em todos 

os grupos, foi utilizada a resina composta Transbond XT. ANOVA a um critério e pós-teste 

de Tukey avaliaram a resistência ao microcisalhamento. O teste Kruskal-Wallis seguido do 

pós-teste de Dunn avaliaram o IRA. O nível de significância foi de 5%. RESULTADOS 

- Comparando os grupos controle com os grupos acrescidos de NC dos adesivos Sondhi e 

Concise, não houve diferença significativa, tanto na resistência ao microcisalhamento, 

quanto no IRA (p>0,05). CONCLUSÃO - A adição de NC aos adesivos Concise e Sondhi, 

não se mostrou vantajosa, nas concentrações avaliadas, tanto no aumento da resistência ao 

microcisalhamento, quanto na quantidade de compósito remanescente sobre o esmalte 

dentário. 
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AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA APÓS RETRATAMENTO 

ENDODÔNTICO UTILIZANDO LIMAS RECIPROCANTES E INSERTOS 

ULTRASSÔNICOS: UM ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Letícia Cristina Müller1, Rafael Marassi2 

Palavras-chaves: Estudo clínico, retratamento, endodontia, dor pós-operatória, instrumentos 

odontológicos. 

Resumo: O retratamento endodôntico, consiste na remoção do material obturador, 

reinstrumentação e reobturação dos canais radiculares, com o intuito de superar as deficiências 

da terapia endodôntica anterior. Percebe-se, que qualquer técnica de instrumentação ou 

remoção do material obturador, produz algum tipo de extrusão de detritos, sendo um dos 

responsáveis pela dor pós-operatória, porém, a quantidade de material extruído pode diferenciar 

dependendo da técnica de preparação e desenho do instrumento. Para facilitar esse 

procedimento, encontra-se os sistemas mecanizados, como, as limas reciprocantes e os insertos 

ultrassônicos. Objetivo: Realizar um estudo clínico sobre a avaliação da dor pós-operatória 

após o retratamento endodôntico utilizando limas reciprocantes e insertos ultrassônicos. 

Materiais e métodos: Estudo aprovado pelo comitê de ética da Faculdade São Leopoldo 

Mandic sob o número 3.270.062 e CAAE 10587219.0.0000.5374. Obteve-se a participação 

voluntária de 46 pacientes, que por meio de um sorteio, foram submetidos a determinados 

grupos (Clearsonic ou Reciproc). Todos os procedimentos foram realizados de forma 

padronizada e ao final de ambos, um questionário de dor foi aplicado, para avaliar a incidência, 

intensidade e duração de dor 24, 48 e 72 horas, bem como a ingestão ou não de analgésicos e o 

tempo. Os testes aplicados para determinada pesquisa foram, os testes de Fisher, testes de 

Mann-Whitney e testes de Friedman. Para verificar a razão de chances para dor, os dados foram 

submetidos à regressão logística ordinal. Os cálculos estatísticos foram realizados no programa 

SPSS 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA), com o nível de significância de 5%. Resultados: Nos 

tempos de 24, 48 ou 72 horas, a presença de dor pós-operatória foi significativamente menor 

quando o retratamento endodôntico foi realizado utilizando insertos ultrassônicos e limas 

reciprocantes associadas. Conclusão:  É importante selecionar a técnica adequada para o 

retratamento endodôntico, visando o conforto, recuperação pós-operatória do paciente e o 

sucesso dos procedimentos. 

Introdução 

O tratamento endodôntico é a técnica preconizada quando há necessidade de desinfetar e 

obturar os canais frente a um processo infeccioso ou inflamatório, interrompendo possível 

progressão da lesão e estimulando o processo de cicatrização (VIVAN et al., 2019). Todavia, 

algumas situações levam o profissional dentista a indicar o retratamento endodôntico, 

principalmente, em casos que possui persistência da sintomatologia, insucesso na cicatrização 

periapical, surgimento de uma lesão não existente anteriormente ou até mesmo acidentes 

provenientes de alguma falha em etapas do tratamento (PELLICIOLI et al., 2017). A dor pós- 

operatória derivada desse tipo de procedimento, acaba sendo uma consequência desconfortável 

para os pacientes, podendo ser resultante de uma inflamação aguda no tecido perirradicular 

causada pela penetração de lascas de dentina, microrganismos e seus subprodutos, 
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remanescentes pulpares, material obturador e irrigantes, que podem ainda, atrasar o reparo 

periapical durante o retratamento exercido. Para minimizar essas consequências, pode-se optar 

por instrumentais diferenciados e específicos (INOJOSA, 2018), como também, realizar o 

controle adequado do comprimento de trabalho durante o procedimento executado (COSTA, 

2018). 

Objetivo 

Realizar através de um estudo clínico randomizado a avaliação da dor pós-operatória após 

retratamento endodôntico utilizando limas reciprocantes e insertos ultrassônicos. 

Materiais e métodos 

Estudo aprovado pelo comitê de ética da Faculdade São Leopoldo Mandic sob o número do 

parecer 3.270.062 e CAAE 10587219.0.0000.5374. Os voluntários convidados a participar 

deste ensaio clínico foram informados sobre protocolos, riscos e benefícios, com direito de 

negar a participação. Um consentimento por escrito (TCLE) foi assinado e uma cópia foi 

entregue a todos. O cálculo amostral foi conduzido no programa G*Power 3.1. Foram 

selecionados 321 pacientes, no período de janeiro 2018 a abril de 2019 que necessitavam de 

retratamento endodôntico. Houve exclusões realizadas, as quais restaram 46 indivíduos. Por 

meio de um sorteio, foram designados cada paciente para um grupo (Clearsonic ou Reciproc). 

Procedimento realizado por único operador (especialista em endodontia), em única visita e com 

auxílio de um Microscópio operatório DFVasconcelos (Rio de Janeiro, Brasil). Em todos os 

casos: administração da anestesia local (lidocaína com epinefrina 1:100.000), isolamento 

absoluto (arco de Ostby e dique de borracha) e remoção das restaurações antigas para acessar 

o canal radicular. Padronização da técnica de acordo com a divisão em: Gr 1 (Reciproc), 

material obturador removido com limas Reciproc (VDW, Alemanha) R 25.08, R 40.06 e R 

50.05 com movimentos de bicar e sair (amplitude não excedendo os 3 mm). Gr 2 (Clearsonic): 

material obturador removido com instrumentos ultrassônicos Clearsonic (Helse, Brasil), com 

movimentos de entrada e saída (amplitude não excedendo os 3 mm) intercalando 20 segundos 

sem irrigação e 20 segundos com irrigação (CUI) com soro fisiológico. Em ambos os grupos 

radiografias transoperatórias foram realizadas para confirmar a remoção do material obturador. 

O comprimento de trabalho (CT) dos grupos foi estabelecido utilizando localizador apical 

Novapex (Forum Technologies, Rishon Le-Zion, Israel) com limas manuais k #15. No Gr 2, 

seguiu-se de instrumentação para confecção de um novo batente com limas Reciproc (VDW, 

Alemanha) R 25.08, R 40.06 e R 50.05. Não foi empregue nos grupos solventes para remover 

o material obturador. Cada kit de instrumentos foi utilizado em apenas um dente e descartado. 

A patência do forame foi realizada em todos os casos, e mantida durante todo o tratamento com 

lima manual K #15 a 1 mm além do CT após cada inserção do instrumento. Protocolo de 

irrigação aplicado nos grupos: Hipoclorito de sódio a 2,5 % (NaOCl) 30 ml por canal, com 

seringas descartáveis Ultradent (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, EUA) e uma agulha 

31-G com abertura lateral (agulha VaviTip; Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, EUA) 

inserida no canal a 3 mm do CT entre cada troca de instrumento. Após os canais instrumentados, 

foi realizada irrigação ultrassônica passiva (PUI), preenchendo o canal radicular com NaClO a 

2,5% e feita a ativação com insertos ultrassônicos Irrisonic (Helse, Brasil) por 20 segundos, 

acoplado a um aparelho de Ultrassom Acteon Satelec a 30% de sua potência. Após esse tempo, 

o canal radicular foi novamente irrigado com NaClO a 2,5%. Posterior a isso, o mesmo foi 

preenchido com EDTA a 17% e também ativado com os incertos ultrassônicos pelos mesmos 

20 segundos. Esse protocolo foi repetido por 3x, terminando com uma ativação de NaClO a 

2,5%. Após, os canais radiculares foram secos com pontas de papel absorvente e obturados com 

cones de guta percha e cimento biocerâmico Bio C Sealer (Angelus, Londrina, Brasil), com a 

técnica do cone único e condensação vertical. A cavidade foi restaurada com resina composta 
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Bulk Fill (3M). Ao término do retratamento endodôntico, os pacientes receberam instruções 

pós-operatórias para tomar, em caso de dor, analgésicos (400 mg de ibuprofeno), sendo 1 

comprimido a cada 6 horas. Um questionário de dor foi aplicado, através de uma tabela visual 

analógica para avaliar a incidência, intensidade e duração de dor 24, 48 e 72 horas após o 

término do tratamento, bem como a ingestão ou não de  analgésicos e o tempo. Para a 

comparação quanto à presença de dor pós-operatória - testes de Fisher. Já para comparar a 

intensidade de dor - testes de Mann-Whitney. O efeito do tempo na intensidade da dor - teste 

de Friedman. Para verificar a razão de chances para dor, os dados foram submetidos à regressão 

logística ordinal. Os cálculos estatísticos foram realizados no programa SPSS 23 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA), com o nível de significância de 5%. 

Resultados 

Seja nos tempos 24, 48 ou 72 horas, a presença da dor pós-operatória foi significativamente 

menor quando o retratamento foi realizado utilizando instrumentos ultrassônicos e limas 

reciprocantes associadas, do que apenas com as limas reciprocantes separadamente. 

Testes de Mann-Whitney, indicaram que nos tempos de 24 horas (p < 0,001) e 48 horas (p < 

0,001) a intensidade de dor pós-operatória foi significativamente menor quando o retratamento 

endodôntico foi realizado utilizando instrumentos ultrassônicos e limas reciprocantes. 

Decorridas 72 horas (p = 0,130), não se constatou diferença estatisticamente significativa entre 

os dois métodos de retratamento (com e sem insertos ultrassônicos). 

Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significativa na intensidade da dor 

quando comparados os tempos 24, 48 e 72 horas (p = 0,483). Já para os casos em que se realizou 

o retratamento sem os insertos, no tempo 24 horas, a dor foi significativamente maior que nos 

tempos 48  e  72 horas, momentos  nos quais  não se constatou  diferença significativa na 

intensidade de dor (p < 0,001). 

Pela análise de regressão logística ordinal foi verificado que o fato do retratamento ter sido feito 

na ausência de instrumentos ultrassônicos aumentou a razão de chance de dor pós-operatória (p 

< 0,001) em 2,63 vezes (IC95%: 1,62 – 3,65). No tempo 72 horas, a razão de chance de dor 

mostrou-se 2,45 vezes (IC95%: 3,64; 1,25) e 1,25 (2,40 – 0,10) vezes menor que nos tempos 

24 e 48 horas, respectivamente. 

Discussão 

Perante a literatura percebe-se que conforme a técnica e o instrumental preconizado, a dor pós- 

operatória pode ser minimizada e, (KHERLAKIAN et al., 2015) conforme o estudo clínico 

realizado neste trabalho, nota-se que, o uso de insertos ultrassônicos é capaz de diminuir essa 

sintomatologia, tornando relevante a escolha de um correto instrumental (material) a ser 

empregado. 

Conclusão 

É importante selecionar a técnica adequada para o retratamento endodôntico, visando o 

conforto, a recuperação pós-operatória do paciente e o sucesso dos procedimentos. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Para garantir melhor qualidade e fixação de restaurações em dentes com 

coroas extensamente destruídas tem-se optado pela utilização de pinos de fibra de vidro 

cimentados no interior de canais radiculares endodonticamente tratados. Com base nisso e, 

com o intuito de avaliar a influência da obturação prévia na resistência de cimentação 

destes pinos, este trabalho objetivou comparar duas técnicas de obturação de canais 

radiculares. MÉTODO: Para tanto, 12 dentes bovinos padronizados em 16 mm foram 

divididos em dois grupos: G1 (n=6) - obturação total do canal por termoplastificação 

pela técnica de McSpadden, posterior desobturação de 13 mm, preparo dos canais e cimentação 

de pinos de fibra de vidro e, G2 (n=6) - obturação apical do canal pela técnica de Schilder nos 

3 mm apicais, posterior preparo dos canais e cimentação de pinos de fibra de vidro. Em 

ambos os grupos foram confeccionados discos de 1mm para realização do teste de push out. 

O teste avaliou a resistência de cimentação dos pinos de fibra de vidro. RESULTADOS: 

Ambos os grupos mostraram similaridade nos resultados dos terços médio e apical, todavia, o 

terço cervical do grupo Schilder (G2) apresentou maior resistência à tração pelo teste 

push-out quando comparado ao Grupo 1. CONCLUSÃO: A obturação total do canal pode 

gerar resíduos de cimento endodôntico intratubular capazes de influenciar na resistência de 

cimentação do pino. 

 

INTRODUÇÃO 

Muitas vezes os elementos dentários que sofreram obturação de seus canais radiculares 

apresentam grande perda de coroa dentária. Há necessidade de restaurar estes dentes com a 

utilização de aparatos que promovam melhor resistência às restaurações. Uma destas 

técnicas é a colocação de pinos. Assim, a seleção de pinos de fibra de vidro tem sido uma 

alternativa utilizada por possuir estética favorável, boa translucidez, alta resistência à 

fadiga e flexão, módulo de elasticidade similar ao da dentina e satisfatória compatibilidade 

biológica. 

Os pinos de fibra de vidro, com fixação intracanal, são cimentados por meio de processo 
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adesivo em dentes tratados endodonticamente. O uso de cimentos resinosos é necessário para 

o sucesso da técnica (EL-DEEB; SHERBINEY; MOBARAK, 2013). O espaço para fixação 

do retentor intra-radicular é adquirido pelo esvaziamento parcial do canal radicular obturado 

(MORGANO, 1996). 

Os canais foram completamente preenchidos por material obturador endodôntico (cimento 

e guta-percha). Diversas técnicas de preenchimento de canais radiculares foram desenvolvidas 

com o intuito de alcançar uma obturação total do canal radicular (SCHILDER, 2006). A 

adesão do cimento endodôntico se resume em adesão às paredes do canal radicular, 

concomitante com a união dos cones de guta percha com as paredes do canal garantindo 

assim uma integridade da obturação (BALDISSERA, 2012). 

Técnicas de obturação envolvendo plastificação têm demonstrado a maior eficiência no 

preenchimento de sistemas de canais radiculares (MICHELOTTO et al., 2010). Isso 

devido à maior penetração de cimento nos túbulos dentinários. Mas, será que a técnica 

utilizada pode influenciar na adesão de cimentação de pinos de fibra de vidro? É de 

consenso que as técnicas de obturação pouco influenciam na resistência de adesão dos 

pinos de fibra na região apical (MESQUITA et al., 2013). 

 

OBJETIVOS 

Avaliar a resistência de pinos de fibra de vidro cimentados no canal radicular nas técnicas de 

obturação de Schilder e McSpadden, em relação aos terços cervical e médio. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizadas 12 raízes de dentes bovinos, limpas e armazenadas em solução salina 

fisiológica a 0,9% em umidade de 100% a 37°, durante 30 dias, foram selecionadas de 

acordo com sua anatomia externa e interna com único canal radicular, reto e sem 

quaisquer alterações como reabsorções internas ou calcificações. 

Foram descartadas as porções coronárias através do seccionamento perpendicular ao 

longo eixo do dente com disco diamantado dupla face (Microdent – São Paulo, Brasil), que 

após secção, a raiz apresentou 16 mm ± 1 mm. 

O preparo de todos os canais foi iniciado pelo preparo do terço cervical com fresa LA 

AXXESS n° 1 - small (Sybon Endo, Glemdora, EUA). Os canais foram preparados 

mecânicamente com limas rotatória Profile 60.04 (Dentsply Maillefer – Balligues, Suiça) 

acoplada em motor endodôntico (X-Smart Plus, Dentsply, Maillefer). 

Os canais foram preenchidos com solução quelante EDTA trissódico 17%, intercalado com 

NaOCl por 3 vezes de 1 minuto cada. As soluções foram ativadas com ponta 

ultrassônica E1 Irrisonic (Helse Dental Technology, São Paulo, SP, Brasil) acoplada em 

aparelho de ultrassom dentário (Alt Sonic Cerâmic-II, ALT Equipamentos Odontológicos, 

Ribeirão Preto-SP, Brasil). Por fim os canais foram irrigados com solução salina fisiológica a 

0,9%. Os forames radiculares foram obliterados com adesivo fotossensível e a abertura 

radicular vedada com bolinha de algodão estéril e resina Filtek Z350 XT® (3M, ESPE, 

Sumaré, Sp, Brasil). As raízes foram então acondicionadas em solução salina fisiológica a 

0,9% e armazenadas a 37°. 

Os elementos dentários foram divididos em 2 grupos: 

• Grupo 1 (G1): foram utilizadas seis raízes obturadas através da técnica de cone 

único e plastificação do material obturador através da técnica de McSpadden. Após 7 dias 

foram  parcialmente  desobturados,  deixando  remanescente  apical  de  3  mm.  Para  a 
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desobturação e preparo do conduto utilizou-se brocas para pinos de fibra de vidro Exacto 

#2 e então realizou-se a cimentação do pino de fibra de vidro n#2 (Angelus, Londrina, Pr, 

Brasil). 

• Grupo 2 (G2): foram utilizadas seis raízes obturadas pela técnica de Schilder onde 

apenas os 3 mm apicais foram obturados. Após obturação as raízes foram imediatamente 

preparadas com kit Angelus Exacto #2 e os pinos cimentados. 

Para cimentação dos pinos foi utilizado o RelyX U200 (3M ESPE, Seefeld, FB, Alemanha) 

para ambos os grupos com fotopolimerização por 60 segundos. Após cimentação, os 

espécimes foram armazenados à 37oC em água deionizada por 48 horas até início das 

análises por push out. 

As raízes foram seccionadas perpendicularmente ao longo eixo do elemento dental em 8- 9 

fatias (3 cervicais, 3 médias e 3 apicais) de 1 mm aproximadamente com auxílio de um disco 

diamantado em máquina de corte (Labcut 1010 – Extec Corp., Londres, Inglaterra), sob 

irrigação. 

Os corpos-de-prova foram submetidos ao teste de push-out, após 24 horas, no ensaio 

mecânico por força de extrusão. A carga foi aplicada apenas sobre a superfície do pino por 

meio de uma ponta de 1,3 mm de diâmetro, acoplada a máquina de ensaio universal (EMIC 

DL 10000, EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio Ltda, São José dos Pinhais, Paraná, 

Brasil) com célula de carga de 500kg (50N), a velocidade de 1,0 mm/min. Os valores 

foram registrados em kgf e posteriormente convertidos em Mpa. 

 

RESULTADOS 

Foi verificada significância estatística para o fator isolado terço radicular (p < 0,001) e para 

a interação dupla (p = 0,043) dos fatores estudados. Para o fator terço radicular, a região 

cervical mostrou superioridade estatisticamente significante aos dois outros terços, que não 

diferiram entre si. 

 

CONCLUSÃO 

Com base no estudo o vedamento de túbulos dentinários pelo cimento endodôntico na 

região cervical reduz a resistência de união do pino de fibra de vidro. Mais estudos devem ser 

realizados, incluindo Microscopia Eletrônica de Varredura, para avaliação destas técnicas 

de obturações e sua influência na resistência de cimentação de pinos. 
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AVALIAÇÃO DO PH DE DOIS CIMENTOS ENDODÔNTICOS À BASE DE 

RESINA EPÓXI POR MEIO DE DIFERENTES FORMAS DE ANÁLISE 

(ÍNTEGRO X FRAGMENTADO) 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Karine Kiyumi Nakamura1,  Eduardo Tanaka de Castro2 

 

Palavras-chave: cimento, formaldeído, pH, endodontia. 

Resumo: Analisar a variação do pH dos cimentos endodônticos Sealer 26® e AH Plus® 

em diferentes formas bem como discutir a influência da liberação de subprodutos sobre o 

pH e a sua implicação clínica. Materiais e métodos: Após a espatulação do cimento, com as 

proporções padronizadas de acordo com a recomendação do fabricante e da American Dental 

Association, foram confeccionadas pastilhas de cimento, as quais foram divididas em quatro 

grupos: grupo I - pastilhas íntegras de Sealer 26®; grupo II - pastilhas fragmentadas de Sealer 

26®; grupo III - pastilhas íntegras de AH Plus® e grupo IV - pastilhas fragmentadas de AH 

Plus®. O grupo com a resina Durepoxi® serviu como controle. Todas foram padronizadas 

em tamanho, forma e volume, imersos em água destilada (pH inicial=8.55), mantidas em 

uma estufa a uma temperatura de ±37°C e umidade 100%. Foi utilizado o pHmetro 

eletrônico para as aferições periódicas (2h/4h/6h/8h/24h/48h). Resultados: o GI e o GII 

tiveram os valores elevados de pH (alcalinização), apresentaram diferença estatística entre 

eles (p<0,01) e ambos apresentaram diferença do GIII, GIV e controle que apresentaram 

pequenas variações de pH (p<0,01). Os três últimos grupos não apresentaram diferença 

estatística significante (p<0,01). Conclusão: a liberação de subprodutos da reação de presa, 

como o formaldeído do Sealer 26® alcalinizou o meio testado. O pH se manteve neutro 

no AH Plus® e Durepoxi®, sendo uma importante característica para a atividade celular e 

biológica dos tecidos. A área de contato do material com o meio interferiu na liberação de 

subprodutos. 

Introdução: Durante a etapa de obturação do Sistema de canais radiculares, é de extrema 

importância que os cimentos endodônticos apresentem algumas características, como: ser 

reabsorvível (em caso de extravasamento), ser antimicrobiano, induzir a deposição de tecido 

mineralizado na porção apical e ser inerte. (LEONARDO, 2017) Além das propriedades físico- 

químicas: permitir o selamento mais hermético possível, ser radiopaco, ter estabilidade 

dimensional, bom escoamento, fácil manuseio e inserção, (KUGA,2014), e ter o pH próximo 

ao neutro ou alcalino, sendo o foco desta pesquisa. (LEONARDO, 2017; RASQUIN, 2001). A 

variação de pH deve-se à liberação e difusão de íons H+ e Ca+, que atravessam o canal, e 

elevam o pH da região periapical. Esse ambiente alcalino, ativa a fosfatase alcalina que 

favorece calcificação e o reparo na região periapical(RASQUIN, 2001). Estudos indicam 

que o Sealer 26® apresenta valores de pH elevado o qual está ligado à presença de 

hidróxido de cálcio em sua composição que sofre reação de dissociação e por esse cimento 

liberar subprodutos mesmo após o endurecimento. (GROSSMAN, 1976; GUTIÉRREZ, 

2006). Em contrapartida, o cimento AH Plus® mantém o pH próximo do neutro, pois não 
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libera formaldeído por conter resina epóxi modificada. (PEDROSO, 2000) A resina epóxi é 

um composto químico amplamente utilizado em diversas áreas da a indústria. Esta resina é 

associada à vários agentes de cura conforme a sua aplicação. Dentro da Odontologia, os 

cimentos endodônticos que utilizam a resina epóxi em sua composição, possuem o  grupo 

hexametilenotetramina (HMT, conhecido também como hexamina ou urotropina) como agente 

de cura. Este composto quando está em um ambiente de pH ácido libera 

formaldeído.(RESZKA, 2016) 

 

Objetivos: O objetivo do estudo foi analisar e comparar, entre os dois cimentos endodônticos 

à base de resina epóxi se a variação de pH do meio ocorre por meio de produtos adicionados na 

resina ou de subprodutos liberados da reação de presa da própria resina epóxi. Abordar os 

possíveis efeitos dessa variação nos tecidos biológicos. 

 

Materiais e Métodos: Foram confeccionados doze amostras (pastilhas de cimento) com 

formato, volume e tamanho padronizados. A proporção de pó/resina do Sealer 26® foi de 

2:1, utilizando o dosador específico. No AH Plus®, no qual a forma de apresentação é pasta-

pasta, a proporção foi de 1:1, com comprimentos de 5 cm cada. 8,9. A proporção do 

Durepoxi® foi de 1:1, as duas pastas foram misturadas entre si e depois fragmentadas 

manualmente. Após a espatulação, as pastilhas foram imersas em água destilada, e 

mantidas em uma estufa com umidade 100% e temperatura de ± 37◦C. Foram separados 

5 grupos entre pastilhas fragmentadas e íntegras. As medições de pH foram realizadas em 

diferentes períodos: 2h/4h/6h/8h/24h/48h. O pH da água destilada no início do experimento 

era  8,55. 

Resultados: Como resultados da pesquisa, foi constatado que os grupos de pastilhas 

fragmentadas de AH Plus tiveram menos variação no pH, mantendo- se proximo do neutro (pH 

final= 8,10) em comparação com os grupos de Sealer 26, tanto integro quanto fragmentado 

(pH= 9,70), que tornou-se mais básico, e a resina Durepoxi(pH= 8,42). 

Conclusão: O cimento Sealer 26® apresentou maior elevação do pH tanto na forma em pastilha 

quanto macerado, com reação de presa em andamento e pós presa quando comparado aos 

cimentos AH Plus® e Durepoxi® (GROSSMAN, 1976). Indica-se que isto ocorreu pela 

liberação de subprodutos da resina epóxi e não dos íons cálcio e hidroxilas. (GUTIÉRREZ, 

2006). Verificou-se também que quanto maior a área de contato (grupos fragmentados) com o 

ambiente, maior é a mudança no pH. (RASQUIN, 2001). A forma fragmentada se encontra 

mais próximo da realidade clinica já que os cimentos são levados ao conduto radicular em forma 

de pasta, e em caso de extravasamento apenas uma parte da área é que fica em contato com os 

tecidos biológicos. O cimento AH Plus® tem características biológicas satisfatórias mesmo 

em pH neutro. (RASQUIN, 2001). 
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IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO EM CASO DE TRAUMA ASSOCIADO À REAÇÃO 

PERIAPICAL, FRATURA RADICULAR E TRATAMENTO ORTODÔNTICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Polyana  Smiderle1,  Letícia  Timm  da  Costa1,  Poliana  Maria  de  Faveri  Cardoso1, 

Vanessa Rafaela Bonamigo2, Eduardo Tanaka de Castro3 

 

Palavras-chave: Trauma dental, tratamento endodôntico, tomografia computadorizada, 

reação periapical, tratamento ortodôntico. 

 

INTRODUÇÃO: As técnicas radiográficas convencionais oferecem imagens bidimensionais 

que dificultam a visualização e a correta interpretação das estruturas. Por outro lado, na 

tomografia computadorizada, obtêm-se imagens tridimensionais com maior qualidade. Uma 

vez que o dente se encontra desvitalizado e com reação periapical, deve-se pensar em 

diagnósticos diferenciais, como abcesso dentoalveolar crônico (acúmulo de células 

inflamatórias na porção apical), granuloma (aglomerado de tecido de granulação na porção 

periapical) e cisto apical/periapical (formação de epitélio na região do ápice por inflamação). 

No caso de traumatismo dentário, a movimentação ortodôntica não é contraindicada, desde 

que o reparo seja restabelecido antes do início do tratamento. OBJETIVOS: Relatar um caso 

clínico de trauma dental por acidente esportivo, associado à reação periapical, fratura 

radicular em terço médio, fratura das corticais vestibular e palatina e necrose pulpar, em 

tratamento ortodôntico. RELATO DE CASO: Um paciente do gênero masculino, 16 anos, 

compareceu ao setor de urgência odontológica da UNIOESTE com histórico de trauma no 

dente 12. Clinicamente, observou-se mobilidade dental e leve movimento de in/extrusão, 

com leve escurecimento coronário e início da instalação de aparelho ortodôntico fixo na 

maxila. No exame radiográfico, constatou-se a reação periapical. No exame de tomografia 

computadorizada, observou-se a fratura das corticais ósseas vestibular e palatina e fratura 

radicular entre o terço médio e apical. Em seguida, iniciou-se o tratamento endodôntico e 

trocas mensais de curativo de demora. RESULTADOS: Após dois meses, os exames 

radiográficos e a tomografia indicaram um início de reparo da lesão periapical e estabilização 

da fratura dental. As trocas de curativo continuaram mensalmente e, após seis meses, por meio 

do exame tomográfico, verificou- se o reparo ósseo quase completo da reação periapical. 

CONCLUSÃO: A tomografia computadorizada foi de extrema importância na observação e 

proservação das lesões e da fratura radicular, e o curativo intracanal foi efetivo na redução da 

reação periapical. 
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RATAMENTO ENDODÔNTICO EM MOLAR COM CANAL EM “C” 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Caso clínico 

Simone Karine Rothen1; Sabrina Basso2; Aline De Araújo Santana Gomes2; Alexandre Luís 

Bortoloto3; Danielle Coutinho Portinho4; Rodrigo Gonçalves Ribeiro5 

 

Introdução: Embora a anatomia endodôntica siga determinados padrões entre os grupos 

dentais, existem variações importantes a serem consideradas pelo operador. O canal em forma 

de "C" (C-shaped) corresponde a uma anatomia em forma de fenda, o que dificulta a sua 

compreensão radiográfica e também o seu tratamento, seja na limpeza, no preparo ou na 

obturação do sistema de canais radiculares. Objetivo: Relatar um caso clínico de tratamento 

endodôntico de segundo molar com alteração na morfologia do canal, caracterizando-se por um 

canal em “C”. Relato do caso: O paciente do gênero masculino, 15 anos, chegou a clínica de 

odontologia da Universidade Estadual do Oeste com necessidade de tratamento endodôntico no 

elemento 37. Radiograficamente o dente apresentava-se com radiolucidez periapical, sugerindo 

a presença de lesão. Através de tomografia computadorizada foi possível observar alteração 

morfológica dos canais radiculares, apresentando um canal em “C” dividindo-se em 3 no terço 

apical. O paciente foi encaminhado para a Associação Brasileira de Odontologia para o 

tratamento. Foi realizada abertura coronária, instrumentação cuidadosa com limas manuais e 

abundante irrigação. Para a odontometria foram inseridos três instrumentos endodônticos 

manuais tipo Kerr. Posteriormente, foi deixada medicação intracanal composta por iodofórmio, 

paramonoclorofenol canforado, propilenoglicol e hidróxido de cálcio P.A. Na segunda sessão, 

foi realizada a obturação com 3 cones principais, cimento AH Plus com a técnica híbrida de 

Tagger. Resultados: Através de um planejamento adequado, uma análise detalhada da variação 

anatômica em questão, associado a um trabalho meticuloso, foi possível obter um resultado 

satisfatório do tratamento endodôntico. Conclusão: Os molares com canais C-shaped são mais 

complexos de se tratar devido à sua característica anatômica. Por isso, conhecer suas 

peculiaridades é essencial para um adequado tratamento, evitando um prognóstico 

desfavorável. 

Palavras-chave: Endodontia; canal radicular; morfologia; variação anatômica. 
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A IMPORTÂNCIA DA IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA PASSIVA COMO 

COADJUVANTE NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Bárbara Gaffuri1, José Neto da Costa2, Natalindo Satio Inagaki2, Eduardo Tanaka de Castro2, 

Christian Giampietro Brandão2 

 

Palavras-chave: Endodontia, Cavidade Pulpar, Hipoclorito de Sódio. 

 

INTRODUÇÃO - Para o êxito de um tratamento endodôntico de casos diagnosticados como 

necrose pulpar e suas manifestações nos tecidos perirradiculares (periodontites apicais, 

abscessos, cistos, granulomas), é imprescindível proporcionar a efetiva descontaminação de 

toda complexidade anatômica do sistema de canais radiculares (SCR), com suas ramificações 

do canal principal e túbulos dentinários. Sabendo-se da deposição de raspas de dentina 

produzidas durante o preparo biomecânico e demais detritos presentes no conduto radicular 

(restos de tecido pulpar vital e necrótico), é de suma importância o uso de todos os recursos 

possíveis para proporcionar a ação de desinfecção em toda a intimidade desse maciço dentinário 

durante a terapia endodôntica. OBJETIVOS - Apresentar o conceito e protocolo da Irrigação 

Ultrassônica Passiva (PUI) como um importante auxiliar na limpeza e descontaminação, 

otimizando a remoção da smear layer pela agitação mecânica das soluções irrigadoras e, assim, 

proporcionando a ação tanto das soluções irrigadoras, como curativos de demora e materiais 

obturadores em toda intimidade do SCR. RELATO DE CASO - Serão apresentados casos 

clínicos onde a efetiva ação do PUI ficou claramente evidenciada tanto na colocação de curativo 

de demora como obturação do SCR. CONCLUSÃO - A Irrigação Ultrassônica Passiva é um 

recurso auxiliar efetivo, de fácil acesso e execução que potencializa a mecânica da irrigação 

endodôntica e, consequentemente, contribui para o sucesso do tratamento endodôntico. 
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EFICÁCIA DA IRRIGAÇÃO ULTRASSONICA PASSIVA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Revisão de literatura 

MODALIDADE: Reabilitação oral 
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Marcelo Oliveira1, Thayane Zornitta da Costa1, Andressa Bozza2 

PALAVRAS-CHAVE: Endodontia, Irrigação e Soluções. 

 

INTRODUÇÃO: O sucesso do tratamento endodôntico independe do meio de preparação do 

sistema de canais radiculares (SCR), mas sim, de uma correta limpeza e desinfecção desses 

canais. Porém, o principal desafio trata-se da complexa anatomia endodôntica. No entanto, 

com os avanços tecnológicos, os instrumentos automatizados proporcionaram irrigações mais 

eficazes, contando com a irrigação ultrassônica passiva (PUI). 

OBJETIVO: Revisar a literatura sobre a eficácia da irrigação ultrassônica passiva durante o 

tratamento endodôntico. DESENVOLVIMENTO: As soluções irrigadoras endodônticas 

podem ser ativadas de forma manual e automatiza fazendo o uso de vários tipos de 

dispositivos. Dentre os meios de agitação das substâncias químicas, o PUI é considerado o 

que promove um efeito de cavitação difusa e ideal, na qual produz bolhas que vão se romper 

perto das paredes de dentina, e que para não atingirem essas paredes, as inserções metálicas 

devem ser de pequenos diâmetros e precisam ser posicionadas dentro do canal, assim 

formando uma corrente que promove a suposta agitação. Diversos irrigantes endodônticos são 

utilizados efetivamente para limpar adequadamente as complexidades do sistema de canal 

radicular e por isso há evidências de que a agitação ultrassônica pode aumentar a 

penetração/profundidade do irrigante. CONCLUSÃO: Conclui-se que com a utilização da 

PUI obteve-se resultados mais favoráveis quanto à remoção de detritos das irregularidades do 

segmento apical do SCR, em relação a não utilização da técnica. 
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USO DO ULTRASSOM NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO – REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

ÁREA TEMTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Darlan Lira1, João Emanuel Dutra1, Larissa Vieira de Andrade1, Gabriella Armstrong 

Quintana1, Alice da Rosa Tormes1, Rafael Pedrazzolli Marassi2 

Palavras chaves: Ultrassom, Endodontia, Irrigação 

 

INTRODUÇÃO: Seu primeiro uso com finalidade endodôntica foi em 1957 realizado por 

Rickman, utilizando uma ponta ultrassônica especifica (PR30) auxiliando no preparo do 

conduto radicular. Em 1976, Martin marca uma era de desenvolvimento do tratamento 

endodôntico com o aparelho de ultrassom realizando inúmeras pesquisas sobre o assunto 

ampliando assim novos conceitos na utilização do mesmo. OBJETIVO: A presente revisão 

de literatura aborda a evolução e utilização do aparelho ultrassônico no tratamento 

endodôntico, com a finalidade de incorporar seu uso em diferentes aplicações  da 

especialidade. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizados artigos, revistas cientificas e 

trabalhos de conclusões de curso como base. DESENVOLVIMENTO: Com as pesquisas de 

desenvolvimento realizadas por Martin possibilitou que empresas desenvolvessem 

equipamentos e insertos específicos com uma ampla variedade de tamanhos e ângulos que 

associados à microscopia eletrônica revolucionou a terapia radicular auxiliando na localização 

de canais radiculares, irrigação, limpeza e desinfecção, remoção de instrumentos fraturados, 

desobstrução de câmara pulpar calcificada, desobturação/retratamento, entre outros. A 

utilização do ultrassom tem sido uma grande aliada no tratamento endodôntico, todo 

tratamento tem como principal objetivo promover um ambiente livre de microorganismos 

possibilitando um selamento hermético do sistema de canais radiculares tornando-se essencial 

para evitar reinfecções e danos iatrogênicos, sendo assim quando utilizamos a solução 

irrigadora com o auxilio do ultrassom para fazer a limpeza e desinfecção, as ondas 

ultrassônicas produzem vibrações na solução irrigante induzindo maior penetrabilidade no 

sistema de canais radiculares, consequentemente promovendo uma maior limpeza. 

CONCLUSÃO: Como a utilização desse equipamento no intuito de realizar tratamento 

endodôntico é bastante recente, ainda carece de pesquisas mais aprofundadas para relatar e 

comparar se há um aumento no índice de sucesso com a utilização do mesmo, porém é 

considerado uma técnica segura e viável de grande valia trazendo diversas vantagens 

facilitando a pratica clinica e otimizando assim o tempo do cirurgião dentista. 
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INFLUÊNCIA DA ÁGUA OZONIZADA COMO SOLUÇÃO IRRIGADORA E DE 

LIMPEZA DENTINÁRIA NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE PINOS DE FIBRA DE 

VIDRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão 

 

Anna Caroliny Detogni1, Patrícia Almeida  da Silva de Macedo2, Márcio José Mendonça3, 

Priscilla do Monte Ribeiro Busato4, Julio Katuhide Ueda5, Veridiana Camilotti6 

 

Palavras-chave:  Ozônio, resistência de união, cimentação. 

 

Resumo 

 

O propósito deste estudo foi avaliar, in vitro, o efeito da água ozonizada como solução 

irrigadora e de limpeza sobre a resistência de união de pinos de fibra de vidro. Foram 

utilizados 77 dentes bovinos n = (11), divididos aleatoriamente em 7 grupos, de acordo com 

a solução irrigadora e de limpeza dentinária: HP/HP - hipoclorito de sódio 2,5%; AD/AD - 

água destilada; CHX/CHX - clorexidina 2%; AO/AO - água ozonizada 4 ppm; HP/AD - 

hipoclorito de sódio 2,5% e água destilada; HP/CHX - hipoclorito de sódio 2,5% e 

clorexidina 2%, e HP/AO - hipoclorito de sódio 2,5% e água ozonizada 4 ppm. Os canais 

radiculares foram preparados endodonticamente de acordo com as soluções irrigadoras de 

cada grupo e armazenados em água destilada. Após 7 dias, foram desobturados e limpos de 

acordo com as soluções de limpeza. Os pinos de fibra de vidro foram cimentados, utilizando 

cimento resinoso autoadesivo. Após 7 dias da cimentação, as raízes foram seccionadas e 

submetidas ao teste de push-out. A análise do tipo de fratura foi feita com uma lupa 

estereoscópica de 4,5x. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelos testes 

ANOVA e Tukey com nível de significância 5%. A maior média de resistência de união 

push-out no terço cervical foi obtida nos grupos AO (11,67), HP (11,21) e HP/AO (9,71), 

mantendo esta mesma tendência nos terços médio e apical. A, AO e HP foram as soluções 

mais relevantes no tratamento da dentina radicular. 

 

Introdução 

 

Um dos grandes desafios da Odontologia restauradora é o reestabelecimento estético e 

funcional de dentes com tratamento endodôntico e grandes perdas estruturais (GORACCI; 

FERRARI, 2011). Os pinos não metálicos têm-se mostrado uma alternativa bastante eficaz 

para este tipo de situação. 

No entanto, o desalojamento do pino de fibra de vidro no canal radicular continua sendo uma 

grande desvantagem dessa técnica. Para que isso não ocorra, é fundamental obter 

satisfatória resistência de união entre o pino, o agente de união e a estrutura dental 

(MONTICELLI et al, 2008). 

Várias soluções são utilizadas para a desinfecção dos sistemas de canais radiculares e para 

a limpeza dentinária, como o hipoclorito de sódio, clorexidina e,  mais recentemente, a água 
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ozonizada (GOMES et al, 2016; OZNURHAN et al, 2015). 

 

Objetivos 

 

Avaliar o efeito da água ozonizada como solução irrigadora e de limpeza dentinária, sobre 

a resistência de união de um cimento resinoso autoadesivo. 

 

Materiais e Métodos 

 

Foram utilizados 77 dentes bovinos, com n=11. Estes foram divididos aleatoriamente em 7 

grupos, de acordo com a solução irrigadora e de limpeza dentinária: HP/HP - hipoclorito 

de sódio 2,5%; AD/AD - água destilada; CHX/CHX - clorexidina 2%; AO/AO - água 

ozonizada 4 ppm; HP/AD - hipoclorito de sódio 2,5% e água destilada; HP/CHX - 

hipoclorito de sódio 2,5% e clorexidina 2%, e HP/AO - hipoclorito de sódio 2,5% e água 

ozonizada 4 ppm. 

Produção da AO: a água ozonizada 4 ppm, foi preparada na temperatura ambiente de 25ºC 

± 1,0 ºC e 5 minutos ± 1,0 min antes da sua utilização e utilizada até 5 minutos ± 1,0 min 

após seu preparo, por meio de um aparelho gerador de ozônio (Ozone &Life® 

/O&L3.0RM, São José dos Campos, SP, Brasil). 

Seleção dos dentes e preparo das raízes: foram selecionados dentes com comprimento 

médio radicular de 15,0 ± 1,0mm, e a luz do canal no terço cervical semelhante e 

próximo de 2,0 mm ± 0,5 mm. 

Preparo Biomecânico: para o preparo dos canais radiculares, foi utilizada uma furadeira 

elétrica de alta precisão (Bosch®, Joinville, SC, Brasil), com controle de torque, 

associada a uma broca de aço de 2 mm (Irwin®, Carlos Barbosa, RS, Brasil). Durante todo 

o preparo, a solução irrigadora, correspondente a cada grupo, permaneceu em contato com a 

superfície dentinária por 5 minutos. Em seguida, os canais foram lavados com 5 ml de 

água destilada e secos, as raízes obturadas. Após, os dentes foram selados na embocadura 

dos canais e no ápice com selante resinoso fotopolimerizável (Yseal/Yller ®, Pelotas, RS, 

Brasil). 

Cimentação dos pinos: foram desobturados os 10 mm iniciais com brocas Gates Glidden. 

Após as soluções de limpeza dentinárias de cada grupo foram determinadas, aplicadas 

durante 20 segundos sob a superfície dentinária, a qual posteriormente foi seca através de 

jatos de ar e segundos e com cones de papel absorvente (Maillefer/Dentsply®, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil). Para todas as raízes, foram utilizados pinos de fibra de vidro número 3, 

de dupla conicidade (Whitepost DC®, FGM, Joinville, SC, Brasil). A cimentação foi feita 

com cimento autoadesivo (U200Relyx / 3M ESPE, St. Paul, MN, EUA). Em seguida, foi 

utilizado selante resinoso fotopolimerizável (Yseal/Yller ®, Pelotas, RS, Brasil) para cobrir 

a superfície exposta do pino. 

Obtenção dos corpos de prova (CP): Para cada raiz, foram seccionados 10 discos, com 

espessura de 1.0 mm ± 0,2 mm cada. O primeiro disco cervical, de aproximadamente 1 mm 

de espessura foi descartado. Para cada terço (cervical, médio e apical), foram seccionados 3 

discos, sendo que o terceiro disco de cada terço foi descartado, totalizando 6 discos utilizados 

por raiz. 

Ensaio mecânico: cada disco teve sua superfície coronária identificada e posicionada 

voltada para baixo. Para o ensaio de push-out, um cilindro metálico adaptado (Ø 

extremidade = 1 mm) induziu a carga sobre a porção central do pino/cimento. A resistência 

adesiva foi obtida pela fórmula: R= C/A, em que C = carga para ruptura do corpo de prova 

(kgf), A = área interfacial (mm2). 

Análise estatística: posteriormente aos testes de push-out, para cada disco, foram feitas as 
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análises estatísticas através do programa Bioestat 5.3 (Instituto Mamirauá, 2007). 

 

Resultados 

 

Estão representados abaixo nas tabelas de 01 e 02 os resultados das análises estatísticas para 

a variável resistência de união. 

 

 

Tabela 1 e 2 – Média e desvio padrão da variável Resistência de União, de acordo com a 

profundidade das raízes dentais (RP) e a combinação de soluções iguais de irrigação e de 

limpeza (MPa). 

 

RP/Soluções HP/HP AD/AD CHX/CHX AO/AO 

Cervical 10,71 +1,74 Aa 8,05 +2,27 Ab 8,09 +1,21 Ab 10,91 +2,03 Aa 

Médio 9,47 +2,29 Aa 5,21 +1,20 Bb 4,88 +1,12 Bb 8,66 +1,52 ABa 

Apical 6,3 +1,98 Ba 3,18 +1,36 Bb 3,82 +1,29 Bb 6,41 +2,11 Ba 

 

RP/ Soluções HP/HP HP/AD HP/CHX HP/AO 

Cervical 10,71 +1,74 Ab 8,44 +2,17 Aab 6,93 +1,13 Aa 9,27 +1,24 Ab 

Médio 9,47 +2,29 Aa 6,57 +1,48 ABbc 5,58 +1,16 Ac 7,38 +1,12 Bab 

Apical 6,3 +1,98 Bb 5,69 +1,36 Bb 3,31 +0,96 Ba 5,6 +1,24 Cb 

Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes, letras minúsculas para 

linha e maiúsculas para coluna, p < 0,05. 

 

Discussão 

 

Conforme com os resultados deste estudo, os maiores valores estatisiticamente 

significantes para a resistência de união foram para os grupos da água ozonizada, do 

hipoclorito de sódio e no grupo que associou o hipoclorito a água ozonizada. 

O HP apresenta potencial de degradação do colágeno capaz de afetar a resitência de 

união na dentina radicular (RENOVATO et al, 2013). No entanto, neste estudo, os altos 

valores de resistência de união alcançados no grupo HP podem ser explicados pela 

concentração intermediária  usada  (2,5%)  e  pelo  baixo  tempo  de  exposição  (20 

segundos), contribuindo para limpeza do canal radicular sem degradação do colágeno 

(DEMIRYUREK et al, 2009). 

A associação do HP com a água ozonizada (AO) também apresentou resultados 

significativamente mais altos em relação aos demais grupos, em que a água ozonizada pode 

ter complementado a ação do HP, expondo mais cálcio na superfície, o que melhoraria a 

união do agente de cimentação (MARTINHO et al, 2015). 

A água ozonizada (AO), apresentou resultados significativos em relação aos demais 

grupos. Esta promeve limpeza dentinária sem afetar a resistência de união de sistemas 

adesivos autocondicionantes (OZNURHAN et al, 2015; GUARDINS et al, 2016). Assim, o 

alto poder de limpeza mecânica é conseguido pela liberação de oxigênio, sendo capaz 

de expor maior quantidade de túbulos dentinários para o embricamento mecânico do 

agente de cimentação (KIVANC et al, 2010). 

Neste estudo, a resistência de união foi afetada por regiões da raiz, com os valores mais 
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baixos registrados na região apical se comparados com os maiores valores da região 

cervical. A característica estreita e profunda da região apical associada à fragilidade da 

união, restrição de escoamento do agente de cimentação e a dificuldade de acesso à 

região apical (ZHANG et al, 2008), poderiam explicar este resultado. 

 

Conclusão 

 

Com base nos resultados encontrados, foi possível concluir que as soluções de limpeza 

dentinária influenciam significativamente nos valores de resistência de união. 
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NANOPARTICULADO SUBMETIDO A DIFERENTES TRATAMENTOS DE 

SUPERFÍCIE APÓS EXPOSIÇÃO AO CAFÉ – ESTUDO IN VITRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

Beatriz Fernandes de Lima1, Bruna Sampaio Boffo1, Taiana Paola Prado1, Andressa Mara 

Cavazzini1, Wilson da Silva Júnior2, Fabiana Scarparo Naufel3 

 

Palavras-chave: materiais dentários, cor, café 

Resumo 

O objetivo desse estudo é avaliar a rugosidade superficial (Ra) e a variação de cor ( E) de 

uma resina composta nanoparticulada submetida a diferentes técnicas de alisamento e 

finalização, após exposição ao café durante 10 dias. Foram confeccionadas 40 amostras de 

resina composta nanoparticulada com 2 mm de espessura. As amostras foram divididas em 

quatro grupos (n=10) de acordo com a técnica de alisamento e finalização, sendo eles: G1: 

pincel seco, G2: pincel umedecido com álcool, G3: pincel umedecido com adesivo hidrófobo 

e G4: pincel umedecido com adesivo convencional simplificado. Todas as amostras foram 

fotopolimerizadas durante 40 segundos e armazenadas em água deionizada a 37ºC durante 7 

dias. Em seguida, foram realizados os testes de rugosidade superficial (Ra) e avaliação da cor 

inicial. Todas as amostras foram submetidas ao café durante 10 dias, e em seguida os testes de 

Ra e avaliação de cor final foram realizados. Na análise de cor os grupos G1 e G2 

apresentaram maior manchamento quando comparados aos outros grupos, e na análise da 

rugosidade o grupo G1 apresentou maior rugosidade superficial, porém sem influência 

significativa do fator tempo. Pode-se concluir que a exposição em café durante 10 dias não 

alterou a rugosidade de superfície de todas as amostras. No entanto, o grupo G1 exibiu maior 

rugosidade. Quanto a cor, foi verificado menor manchamento nas superfícies tratadas com 

adesivos, quando comparados ao pincel seco e tratamento com álcool. 

 

Introdução 

As propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas diretas são relacionadas à sua 

composição, mas também são inerentes a técnica empregada pelo profissional (TUNCER et 

al., 2013). O tratamento superficial das resinas compostas pode interferir na característica 

final da restauração; de acordo com um estudo proposto por Vieira (2017) a utilização do 

pincel de pêlo de marta seco, para finalização de restaurações de resina, resulta em superfícies 

mais lisas, quando comparado com outras que não receberam esse tratamento. Outra opção é a 

utilização de agentes selantes de superfície, porém visando a redução do custo da restauração, 

a modificação da técnica substituindo esse agente por adesivo dentinário tem se disseminado 

por trazer resultados semelhantes na melhora da lisura superficial (CILLI, 2009). O álcool 

também é um dos produtos utilizados como “lubrificante” dos instrumentos para manipulação 

da  resina  composta,  porém  há  divergências   sobre  sua   indicação   (RIBEIRO,  2013). 

A alteração de cor é um dos principais fatores para a substituição das restaurações de resina 

composta (DA SILVA et al., 2016). A alteração desse fator pode ocorrer de forma intrínseca 

e/ou extrínseca como polimerização insuficiente, absorção de água, pigmento de alimentos e 
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bebidas ingeridos, higiene oral do paciente (AVSAR; YUZBASIOGLU; SARAC, 2015). 

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo é avaliar a rugosidade superficial (Ra), e variação de cor ( E) de uma 

resina composta nanoparticulada submetida a diferentes técnicas de alisamento e finalização, 

após 10 dias de exposição ao café. 

 

Materiais e métodos 

40 amostras de resina composta nanoparticulada FiltekMR Z350 XT (3M ESPE, St. Paul, 

MN, USA) com 2 mm de espessura foram confeccionadas, em quatro grupos (n = 10), de 

acordo com a técnica de alisamento e acomodação da resina composta: G1: pincel seco, G2: 

pincel umedecido com álcool, G3: pincel umedecido com adesivo hidrófobo (bond Adper 

Scotchbond™ Multi-Purpouse – 3M ESPE) e G4: pincel umedecido com adesivo 

convencional simplificado (Adpter™ Single Bond 2 – 3M ESPE). O uso do pincel foi 

padronizado com pinceladas leves e aplicação em todas as direções durante 10 segundos. Nos 

grupos 2, 3 e 4 o pincel foi umedecido levemente, e o excesso da solução foi removido com o 

auxílio de uma gaze. Em seguida, todas as amostras foram fotopolimerizadas (Valo, 

Indaiatuba,  SP,  Brasil)  durante  40  segundos  e  foram  imersas  em  água  deionizada  e 

armazenadas em estufa seca à 37
0
C, durante 7 dias. Após esse período, foram submetidas ao 

teste de rugosidade superficial e análise da cor inicial. 

A mensuração quantitativa da Ra foi realizada utilizando um rugosímetro (Surfcorder SE 

1700, Kosaka, Tokyo, Japan) previamente calibrado, sendo realizadas 3 medidas com cut-off 

de 1,25 mm, em diferentes direções (45°) e para cada amostra a média foi realizada. A cor de 

cada amostra foi avaliada sob padronização de condições ambientais de acordo com a 

Commission Internationale de I’Eclariage (CIE) L a b, utilizando um espectofotômetro (CM- 

700d, Konica Minolta, Osaka, Japan). 

As avaliações finais de Ra e de cor foram realizadas após 10 dias da imersão das amostras em 

café; com duas trocas diárias da bebida A mudança de cor geral (∆E) foi calculada utilizando 

a seguinte fórmula: ∆E = [(∆L)2 + (∆a)2 + (∆b)2]0,5. 

 

Resultados 

Na análise da cor, houve diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05), onde G1 e G2 

tiveram um maior manchamento quando comparados a G3 e G4. 

Na rugosidade superficial, para o fator tempo, os grupos não apresentaram diferenças 

estatísticas significantes (p > 0,05). No fator tratamento de superfície, o grupo G1 (álcool) 

apresentou maior rugosidade. Já a interação dos dois fatores não foi significante (p > 0,05). 

Discussão 

Neste estudo a média Ra foi maior para o grupo G1. Nesta técnica, as cerdas secas do pincel 

em contato com a resina composta não polimerizada deixaram ranhuras que explicam uma 

rugosidade média da superfície significativamente maior do que dos outros grupos. Porém os 

demais grupos não demonstram diferença significativa entre si. 

Os grupos G1 e G2 apresentaram diferença significativa de alteração de cor após a exposição 

ao café. Em estudo proposto por Tavangarl (2018) a maior aspereza superficial da resina 

composta está relacionada a significativa alteração de cor, isso se deve ao fato de 

microfissuras serem capazes de acumular mais corantes e detritos. Isso pode explicar o 
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manchamento expressivo nas amostras do grupo 1, visto que esse é o grupo que apresenta 

maior média de rugosidade superficial. No grupo 2 este resultado pode estar relacionado ao 

fato de o álcool, como um solvente, ser capaz de alterar a matriz orgânica da resina composta 

(G2). Tem sido relatado que o solvente pode penetrar na matriz de resina e promover a 

liberação de monômeros amolecendo a matriz resinosa o que facilita a coloração (SILVA, 

2017). 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que a exposição em café durante 10 dias não alterou a rugosidade de 

superfície de todas as amostras, e que o grupo G1 exibiu maior rugosidade. Quanto a cor, foi 

verificado menor manchamento nas superfícies tratadas com adesivos, quando comparados ao 

pincel seco e tratamento com álcool. 
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RESUMO 

 

O biofilme formado por Candida albicans em usuários de próteses removíveis esta comumente 

associada ao desenvolvimento de infecção nos tecidos orais, denominada estomatite protética. 

O tratamento para esta patologia, inclui a utilização de agentes antifúngicos de aplicação tópica 

ou sistêmica, dependendo da severidade da infecção. Nesse contexto, o presente trabalho teve 

por objetivo avaliar in vitro a ação antimicrobiana do extrato da própolis (EP) na formação de 

biofilme por C. albicans em resina acrílica. O efeito do EP em biofilmes de C. albicans foi 

avaliado através da quantificação de UFCs (Unidades Formadoras de Colônias) e pela 

quantificação da biomassa por cristal violeta e polissacarídeos por safranina. Para tanto, C. 

albicans foram pré-aderidas em corpos-de-prova e somente em microplacas de poliestireno e 

posteriormente foi realizado o tratamento com diferentes concentrações de EP (221 e 443 

μg/mL). Os resultados mostraram, que o tratamento foi eficaz na redução do biofilme e o EP, 

por ser um produto natural representa uma alternativa inovadora, de baixo custo e sem efeitos 

colaterais para combater a candidose oral em usuários de próteses. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cavidade oral constitui um ecossistema microbiológico no qual coabitam mais de 500 

espécies de microrganismos, habitualmente comensais, embora, em determinadas 

circunstâncias, possam tornar-se patogênicos. É o que ocorre nas infecções fúngicas orais, 

provocadas por leveduras do gênero Candida, denominada estomatite protética (Hahnel et al., 

2012). O uso de próteses dentárias removíveis pode gerar um microambiente propício para o 

desenvolvimento de biofilmes em sua superfície, que apresenta baixos níveis de oxigênio e pH 

o que, associado à má higienização bucal, má adaptação da prótese e redução do fluxo de saliva, 

pode favorecer o desenvolvimento desse quadro (Satish et al., 2014). Produtos naturais são uma 

fonte promissora na busca de novos princípios ativos que possam ser utilizados como terapia 

alternativa no tratamento de infecções fúngicas, dentre esses produtos naturais, a própolis tem 

sido um dos mais investigados. A própolis é uma resina proveniente das árvores, coletada pelas 

abelhas Apis mellifera que contém inúmeras substâncias como, por exemplo, flavonóides. 

Devido à grande variedade em sua composição química, apresenta inúmeras ações 

farmacológicas, como ação antimicrobiana (bacteriana e fúngica), antiinflamatória e 

antitumoral. (Lustosa et al., 2008). Portanto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar in 

vitro a ação antimicrobiana do extrato da própolis (EP) na formação de biofilme por C. albicans 

em resina acrílica. 
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2 Professora do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Laboratório de Microbiologia Experimental – 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
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OBJETIVOS 

 

- Padronizar a formação de biofilme de C. albicans em resina acrílica; 

- Avaliar a formação de biofilmes microbianos por meio da quantificação da biomassa 

e polissarídeos pelo do método de cristal violeta e safranina, sobre corpos-de-prova; 

- Avaliar a formação de biolmes pelo método de quantificação de colônias; 

- Comparar o efeito do tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Micro-organismo: Foi utilizada a cepa de C. albicans (ATCC 90028). Para todos os ensaios, 

as leveduras foram previamente ativadas em caldo BHI (infusão cérebro-coração) por 24 horas 

à 37 oC, posteriormente foram repicadas em meio Agar Sabouraud Dextrose nas mesmas 

condições de incubação. 

 

Corpos-de-prova: Os corpos-de-prova foram confeccionados, utilizando-se matrizes 

metálicas, contendo cavidades de 10 mm de diâmetro x 2 mm de espessura, a partir de resina 

acrílica termopolimerizada. 

 

Extrato de própolis: O EP utilizado foi adquirido comercialmente da Apis Flora® na 

concentração de 30% (v/v) com álcool 96oGL como líquido extrator. 

 

Ensaios de biofilme: O biofilme de C. albicans, foi realizado de acordo com Chandra e 

colaboradores (2001). Foi preparado um inóculo a partir das leveduras previamente cultivadas. 

As células, foram suspensas em tampão salina fosfato (PBS) 0,01 M, pH 7,2 e ajustadas à 

concentração de 1x107 células/mL por contagem em câmara de Neubauer. Foram 

adicionados à placa de 24 poços, contendo os corpos-de-prova um total de 500 μL do 

inóculo diluído em meio de cultura RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute, Gibco), 

contendo 2% de glicose. Para as placas de 96 poços, foram utilizados 200 μL do inóculo, sem 

os corpos-de-prova. Após isso, as placas foram incubadas por 2 h à 37 °C, para aderência 

das células. Como controle positivo, leveduras foram incubadas somente com meio de 

cultura. Em seguida, o sobrenadante foi removido e os poços foram gentilmente lavados três 

vezes, com PBS 0,01 M para remoção das células não aderidas. Posteriormente, foi então 

adicionado o EP foi ajustado a concentração 221 μg/mL e 443 μg/Ml. Novamente as placas 

foram incubadas por 24 h à 37 °C. Decorrido esse período, o sobrenadante foi removido e 

foi realizada três vezes a lavagem dos poços com solução de PBS 0,01M. Foram adicionados 

1000 μL de PBS 0,01 M em cada poço das placas contendo os corpos-de-prova e agitado 

em vórtex por 5 minutos. Em seguida, 10 μL do sobrenadante foi semeado em placas 

contendo meio de cultura e incubadas a 37°C, por 24 h, para posterior contagem de UFCs. O 

método de quantificação da biomassa por coloração cristal violeta foi adaptado da técnica 

descrita por Mowat et al. (2007). Biofilmes formados tiveram o meio de cultura removido e as 

células aderentes foram lavadas três vezes com solução de PBS 0,01M. Após secagem, 

solução de violeta cristal a 0,5% foi adicionada a cada poço por 5 minutos. Os poços 

foram lavados com água destilada estéril e o biofilme descorado pela adição de solução de 

etanol 95%. Transferiu-se a solução de cada poço para uma placa de 96 poços que foi 

analisada em leitor de microplacas a 570 nm. O material polissacarídico produzido pelo 

biofilme foi também quantificado por coloração com safranina, foi realizado de acordo com 

Seidler e colaboradores (2008). Após a formação do biofilme, a matriz extracelular foi corada 
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com solução de safranina durante 5 minutos. Em seguida, as placas foram lavadas até o 

sobrenadante ficar claro e foram lidas em leitor de microplacas no comprimento de onda de 472 

nm. 

 

RESULTADOS 

 

Foi demostrado uma redução significativa na formação de biofilme por C. albicans, com a 

solução testada. As concentrações do EP, foram determinadas em estudo anterior, onde foram 

testadas 10 diluições seriadas de 1:2 até 1:1024, dessa forma, as concentrações de EP variaram 

de 13,9 a 7100 μg/mL em relação ao teor total de fenol expresso em ácido gálico. As 

concentrações de 221 μg/mL foi a concentração sub inibitória e a concentração de 443 μg/mL 

foi a concentração inibitória mínima, portanto foram selecionadas. 

Como se sabe, os biofilmes são uma comunidade de micro-organismos que apresentam uma 

resistência de dez a 100 vezes maior que as células planctônicas (Silva et al., 2012). Assim, as 

concentrações de EP utilizadas foram baseadas nesse conceito. A avaliação do número de UFCs 

após o tratamento dos corpos-de-prova evidenciou uma diminuição no número de colônias em 

relação ao controle, como demostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantificação do número de UFC/mL de C. albicans após tratamento dos corpos- 

de-prova com extrato da própolis e digluconato de clorexidina. 

 

Tratamento UFC/mL (média dos valores) 

Extrato da própolis 221 μg/mL 2,6 x 104 
Extrato da própolis  443 μg/mL 1,1 x 104 
Controle 2,0 x 10 6 

 

Em relação ao ensaio para a quantificação de biomassa, realizado por coloração de cristal 

violeta, o EP 221 μg/mL foi o que apresentou maior quantidade de biomassa, ou seja, menor 

efeito antimicrobiano. Porém, observou-se diminuição de 38% quando comparada ao controle. 

Tal resultado confirma o descutido por Tobaldini-Valerio e colaboradores (2016) para o 

promissor uso da própolis como terapia alternativa no tratamento de infecções fúngicas. Os 

resultados da quantificação de material polissacarídeo, corados com safranina, corroboram 

novamente com os resultados anteriores. 

Vários estudos têm mostrado a atividade antimicrobiana do EP, e essa bioatividade tem sido 

atribuída à atividade sinérgica entre seus vários componentes biológicos, principalmente 

compostos fenólicos e flavonoides (Al-Waili et al., 2001). Ota e colaboradores (2001), 

observaram uma diminuição no número de C. albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. 

guilliermondii na saliva dos pacientes usuários de prótese total que fizeram uso EP 

hidroalcóolico. Tendo em vista as dificuldades e os vários fatores que interferem no tratamento 

da estomatite protética com antifúngicos, faz-se necessários lançar-se mão de outras 

alternativas que possam ser mais eficazes no tratamento desta infecção, levando-se em 

consideração os efeitos colaterais para o paciente. O EP é um produto de uso tópico e, portanto, 

de fácil aplicação, possuindo custo menos elevado. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo mostrou que o extrato da própolis possui um potente efeito no biofilme de 

Candida albicans. Este é um dado muito promissor considerando-se a complexidade no 

tratamento das candidoses orais e ao fato de essa ter sido relatada como problema de saúde 

pública, com alta incidência em usuários de próteses removíveis. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar “in vitro” a microdureza superficial de 

uma resina composta bulk fill e compara-la com uma convencional. Foram confeccionados 12 

corpos de prova (CP) com dimensões de 4 mm de diâmetro por 2 mm de espessura, no caso 

da resina convencional. Já no grupo da resina Bulk Fill os CPs foram confeccionados com 

dimensões de 4 mm de diâmetro por 4 mm de espessura, sendo n=12. Os CPs foram mantidos 

em estufa a 37ºC por 24h em uma solução contendo 75% de álcool e 25% de água destilada e 

após submetidos ao teste de microdureza Knoop (KHN) na superfície de topo e base com três 

penetrações em cada superfície. Após os dados foram submetidos à análise estatística. Foi 

possível observar que na análise entre topo e base houve diferença significativa apenas para a 

resina composta Z350. Na comparação entre materiais a resina composta Z350 apresenta 

valores significativamente mais altos na superfície de topo. Na superfície de base as resinas 

compostas se mostraram estatisticamente semelhantes. Sendo assim, pode-se concluir que é 

possível adicionar incrementos de até 4mm da resina Bulk Fill em cavidades sem que haja 

prejuízo nos valores da microdureza do material. 

 

INTRODUÇÃO: 

As resinas compostas foram incorporadas na odontologia representando um sucesso na 

pesquisa de biomateriais, já que substituem a estrutura dental, restaurando a aparência e 

função (Cramer et al., 2011), além de melhorias na estética, propriedades mecânicas e 

durabilidade clínica (Kelić et al., 2016). 

A reação de polimerização desses materiais causa diminuição do volume do material, mais 

conhecida como contração de polimerização, sendo considerado o problema mais relevante do 

sistema restaurador atual, podendo causar infiltrações nas margens das restaurações e falhas 

adesivas (Cramer et al., 2011). 

O aprimoramento das resinas compostas bulk fill ocorreu para reduzir o tempo clínico, manter 

um grau adequado de conversão dos monômeros em polímeros e diminuir a contração de 

polimerização (Kelić et al., 2016). A capacidade de inserção de incrementos de até 4mm com 

alcance de fotopolimerização é vista como vantagem desse material (Par et al., 2015). 

Anteriormente acreditava-se que incrementos de até 2mm de espessura eram ideais para 

serem inseridos em cavidades sem que pudessem causar alterações nas propriedades físico-
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3 Autora colaboradora,  acadêmica do 5°  ano  do  curso  de Odontologia  pela Universidade Estadual do Oeste 
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mecânicas do material. Entretanto, estudos mostraram que até mesmo em incrementos de 

1mm de espessura, já ocorre alteração nas propriedades do material. (Miranda et al., 2013). 

Na controversa desses resultados, surgiram no mercado resinas com formulações e indicações 

diferentes que visam minimizar os efeitos causados pela espessura do material, 

principalmente pela menor polimerização na superfície de base dos compósitos. A tecnologia 

das resinas “bulk fill” baseia-se na alteração química do monômero, para criar monômeros 

com menos viscosidade (Garcia et al., 2014). Paralelamente a composição química, os 

fabricantes indicam que os incrementos inseridos podem ser de 4 a 6 mm de preenchimento, 

ou incrementos únicos de até 5 mm, o que , sem dúvidas, simplificaria o processo restaurador, 

reduzindo o tempo clinico em casos de cavidades profundas e amplas (Benetti et al., 2015). 

Desta forma o objetivo desta pesquisa será avaliar in vitro a microdureza de uma resina 

composta bulk fill 4 mm e compara-la com uma resina composta convencional 2mm. 

 

OBJETIVOS: 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a microdureza de superfície de topo e base de uma 

resina composta bulk fill com espessura de 4 mm e comparar com uma resina composta 

convencional com espessura de 2mm. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Cálculo Amostral: 

Após estudo do piloto os dados obtidos foram submetidos ao programa Bioestat 5.3 com 

poder de 80% determinando n=12. 

O trabalho foi dividido em dois grupos experimentais, sendo (n=12) para o grupo da resina 

Filtek Z350 XT 3M – espe®, Cor C2B e (n=12) para o grupo da resina Bulk Fill X-Tra Base 

– Voco, Cor A2, totalizando 24 corpos de prova. 

 

Confecção dos corpos de prova: 

Os Corpos de Prova (CP) foram confeccionados com dimensões de 4 mm de diâmetro por 2 

mm de espessura, no caso da resina convencional, sendo que nesse grupo foram 

confeccionados 12 CPs (n=12). Já no grupo da resina Bulk Fill os CPs foram confeccionados 

com dimensões de 4 mm de diâmetro por 4 mm de espessura, sendo n=12. Os CPs foram 

confeccionados com auxílio de uma matriz de silicone de adição. A matriz foi posicionada 

sobre uma tira de poliéster (Airon, Maquira Indústria de Produtos odontológicos LTDA., 

Maringá- Paraná, Brasil.) e esta sobre uma placa de vidro de 10 mm de altura. Com o auxílio 

de uma espátula para resina Nº 1 (Golgran Indústria e Comércio de Instrumentos 

Odontológicos Ltda., São Caetano do Sul.- São Paulo, Brasil) cada resina composta testada, 

foi inserida no interior da matriz de silicone, em um único incremento. Após a inserção do 

material, uma nova tira de poliéster foi sobreposta sobre a matriz e outra placa de vidro de 10 

mm de altura, foi assentada sobre o corpo de prova. Em seguida, realizou-se pressão manual 

constante sobre o conjunto, durante 60 segundos, para extravasamento do excesso do 

material. Após, a placa de vidro foi removida e a fotoativação da resina composta foi feita 

através da tira de poliéster, pelo tempo compatível com a recomendação de cada fabricante. O 

aparelho de luz utilizado foi Blue Phase G2 – Ivoclar Vivadent 1200 mW/cm2, com a 

ponteira de luz o mais próximo possível, sem que houvesse contato entre o material e a 

ponteira de luz. Após, foi realizado polimento da superfície com discos de lixa de granulação 

fina e extrafina (Soft Lex/ 3M ESPE). Após, a superfície de topo de cada CP foi identificada e 

os CPS foram armazenados em estufa a 37ºC por 24h em uma solução contendo 75% de 

álcool e 25% de água destilada, os mesmos foram identificados e acondicionados em um 

recipiente plástico. 



 

216 

 

Análise da microdureza superficial: 

Para análise da microdureza superficial os CPs foram colocados sobre uma base padrão de 60 

mm de comprimento x 60 mm largura x 10 mm de altura, de vidro e submetidos ao teste de 

resistência à penetração dureza Knoop (HK). As medidas de microdureza foram efetuadas 

com microdurômetro digital (FM 800 Future Tech Corp., Equilam, Tóquio, Japão), sob carga 

de 50 gramas por 15 segundos. Foram efetuadas três penetrações equidistantes na superfície 

de topo e base, respectivamente, em cada CP, seguindo uma linha reta no centro do CP. 

Com relação à análise estatística, para cada superfície foi feita uma média das três indentações 

e os resultados tabulados e submetidos à análise estatística. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os dados obtidos foram submetidos inicialmente ao teste de aderência a curva de normalidade 

por meio do teste de D’Agostino-Person, sendo que pelo fato de não terem atendido tal 

requisito foram submetidos ao teste não paramétrico de Kruskall Wallis (p<0.05), seguido do 

pós-teste de Dunn para comparação entre os grupos. 

Os resultados obtidos para a análise estatística estão descritos na Tabela 1. 

 

 Tabela 1. Valores médios e de desvio padrão para os grupos experimentais (KHN)   

 

Superfície Topo Base 

Bulk fill 32,18(+ 3,99)Aa 29,23(+ 5,15)Aa 

Z350 52,14(+11,52)Ba 31,71(+ 9,71)Ab 

Letras diferentes representam diferença estatisticamente significante. Maiúsculas se referem 

às linhas e minúsculas se referem às colunas, p < 0,05. 

 

Na análise entre topo e base é possível observar diferença significativa apenas para a resina 

composta Z350. Na comparação entre materiais a resina composta Z350 apresenta valores 

significativamente mais altos na superfície de topo. Na superfície de base as resinas 

compostas se mostraram estatisticamente semelhantes. 

Na análise entre topo e base do mesmo material a resina composta Z350 também apresentou 

diminuição significativa na superfície de base, já a resina composta Bulk fill apresentou 

resultados semelhantes tanto para superfície de topo quanto a superfície de base. 

Em estudo de Warangkulkasemkit & Pumpaluk (2019), avaliaram a resistência à compressão, 

resistência à flexão, e dureza Knoop (KHN) de três materiais (dois convencionais e uma bulk 

fill) e observaram diferenças significativas nas propriedades dos três grupos. Os resultados 

deste estudo demonstraram que a resina composta convencional teve a maior resistência à 

compressão e a dureza Knoop, enquanto bulk fill teve a maior resistência à flexão. Estes 

resultados confirmam que a resina composta bulk fill mostra propriedades mecânicas 

inferiores (exceto para a resistência à flexão) do que os compósitos à base de resina nano 

hibridas e micro híbridas. Estes achados vão de encontro a presente pesquisa, pois a resina 

composta Z350 apresenta valores significativamente mais altos na superfície de topo quando 

comparada a resina Bulk Fill. 

 

CONCLUSÕES: 

Pode-se concluir com o presente estudo que a resina convencional Z350 apresenta maior 

dureza na superfície de topo quando comparada a uma resina composta BulkFill. 

Além disso, foi possível observar que a dureza da resina BulkFill se mantém constante a 

medida em que se aproxima da base, enquanto na resina Z350 os valores diminuem 

significativamente. Dessa forma, concluímos que é possível adicionar incrementos de até 
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4mm da resina BulkFill em cavidades sem que haja prejuízo nos valores da microdureza do 

material (Apoio Financeiro: Fundação Araucária). 
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AVALIAÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL DE TRÊS DIFERENTES 

MATERIAIS: ESTUDO IN VITRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pós-Graduação 
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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a microinfiltração de restaurações classe V com e sem o pré-tratamento com 

clorexidina 2% (CHX) e com diferentes tempos de armazenamento. Materiais e métodos: 

Foram preparadas 120 cavidades classe V em incisivos bovinos hígidos, divididos de 

acordo com o material restaurador: RCC (resina composta convencional); RCBF (resina 

composta bulk fill) e CIV (cimento de ionômero de vidro reforçado com resina) e 

subdivididos de acordo com o tempo de armazenamento (7 e 60 dias) e o pré- tratamento 

(com ou sem CHX), sendo 10 cavidades para cada subgrupo. Após o procedimento 

restaurador de cada sub-grupo, os dentes foram selados e imersos em solução tampão de 

fucsina básica 0,5% por 24 horas. Os dentes foram seccionados e analisados quanto ao 

grau de microinfiltração. Resultados: Os dados foram submetidos à análise de Kruskall-

Wallis, que mostrou não haver diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis 

avaliadas. Conclusão: Com base nos resultados encontrados, o pré-tratamento com 

clorexidina não interferiu nos escores de microinfiltração marginal para os diferentes tempos 

de armazenamento e nos diferentes tipos de materiais empregados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a introdução das resinas compostas no mercado ocorreram aprimoramentos em sua 

composição e propriedades mecânicas que permitiram grande versatilidade de uso, podendo 

ser indicadas como materiais restauradores, para selamento de fóssulas e fissuras, como 

agentes de cimentação, restaurações provisórias, entre outras (ALONSO et al., 2004). A 

composição básica das resinas compostas são a matriz orgânica com diferentes 

monômeros, agentes de ligação com o silano, fotoiniciadores e matriz inorgânica composta 

por partículas de carga (vítreas ou de sílica coloidal) (FERRACANE, 2011). 

Durante a formação do polímero ocorre a movimentação monomérica em direção ao centro 

do material por meio da redução das forças fracas de Van der Waals, convertendo esses 

monômeros em ligações covalentes (KIM et al, 2015), o que causa diminuição do volume 

do material conhecido como contração de polimerização, sendo um fenômeno dependente 

da quantidade de material. 

Esta alteração volumétrica pode danificar o selamento marginal das restaurações, causando 

a formação de fendas na interface adesiva, a sensibilidade pós- operatória, pigmentação 

marginal da restauração ou cárie recorrente (MANTRI; MANTRI, 2013). 

 
1 Mestranda – Programa de pós-graduação de Odontologia da Unioeste – Campus Cascavel 
2 Docente do curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste – Campus Cascavel 
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Para contornar os problemas da contração de polimerização, foram introduzidas as resinas 

compostas tipo bulk fill, diferindo-se das resinas convencionais pela presença de partículas 

de vidro de bário silanizado, com tamanho maior e o sistema fotoativador diferenciado pela 

presença do APS (Advanced Polymerization System) (NBR 14725-4, 2016). A presença do 

vidro de bário silanizado, faz com que as partículas da RCBF se tornem mais translúcidas, 

permitindo com que, juntamente com os fotoiniciadores, exista uma maior penetração e 

reflexão da luz, permitindo seu uso em incrementos maiores que 2 mm (CHESTERMAN et 

al, 2017). 

A viscosidade das RCBF associadas à possibilidade de incrementos maiores torna-as como 

uma alternativa para lesões de classe V, cujo preparo cavitário apresenta alto fator de 

contração (Fator C) e a localização da parede cervical encontra-se em dentina na maior parte 

dos casos (BRAGA; BALLESTER; FERRACANE, 2005). 

Outra alternativa para este tipo de cavidade são os CIV, como material de base em restaurações 

estéticas, um dos primeiros materiais que surgiram para preenchimento de cavidades 

extensas, em substituição da dentina perdida, tendo como vantagem no seu uso a expansão 

térmica linear semelhante à essa estrutura, capacidade de remineralização do remanescente 

dental, adesão a estrutura dental, liberação de flúor e biocompatibilidade, sendo indicada 

para lesões de classe V (LOWE, 2015). 

Seja qual for o material de eleição, no momento da restauração é importante que se proceda 

adequada limpeza cavitária, para evitar a incidência de cáries recorrentes. Entre as 

soluções de limpeza, a CHX é a mais utilizada, pois, quando em contato com a dentina, inibe 

a ação das metaloproteinases, enzimas responsáveis pela degradação da camada híbrida, 

aumentando a longevidade clínica das restaurações estéticas. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa é observar importância da CHX como agente de limpeza no pré-

tratamento das restaurações, pelo teste da microinfiltração marginal em restaurações classe V 

em três tipos de materiais restauradores (RC, RCBF e CIV) com influência do pré-

tratamento de CHX e envelhecimento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Após o estudo piloto foi realizado cálculo amostral utilizando delineamento inteiramente 

casualizado, com auxílio do programa Bioestat 5.3, foi definido 10 cavidades por subgrupo, 

com poder de análise equivalente a 90% e erro padrão de 0,01. 

Foram coletadas 60 coroas de incisivos bovinos hígidos, e armazenadas em soro 

fisiológico até o momento do preparo. 

Em todos os grupos foram confeccionadas as cavidades em região do limite cemento-

esmalte com auxílio de uma ponta diamantada 1014 (KG Sorensen, Cotia, São Paulo - 

Brasil), com 4 mm de extensão e 2 mm de profundidade, na região vestibular e na lingual 

dos dentes. O condicionamento ácido fosfórico (Condac 37%/ FGM, Joinville, Santa Catarina 

- Brasil) foi feito em esmalte por 30 segundos e 15 segundos em dentina. As cavidades foram 

secas com papel filtro absorvente e com auxílio do microbrush foi aplicado duas camadas 

com fricção de 20 segundos do sistema adesivo (Ambar Universal/ FGM, Joinville, Santa 

Catarina - Brasil) e fotoativação com aparelho de luz led (Poly Wireless, Fábrica KaVo do 

Brasil Ind. Com. Ltda., Joinville, Santa Catarina – Brasil) com densidade de potência de 
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1100 mW/cm², durante 20 segundos. 

As cavidades que foram restauradas com a RCBF (Opus™ Bulk Fill Flow/FGM, Joinville, 

Santa Catarina - Brasil) e CIV (Vitremer™/3M ESPE, St Paul, MN, EUA) foram 

preenchidas com incremento único, enquanto as cavidades restauradas com a RC 

(Opallis™/FGM, Joinville, Santa Catarina - Brasil) foram preenchidas com dois 

incrementos, e fotoativação por 40 segundos para todos os grupos. 

O pré-tratamento com CHX, foi realizado após a realização do condicionamento com ácido 

fosfórico durante 20 segundos, seguido de lavagem. 

Após a confecção das restaurações, os dentes foram divididos em dois grupos: sendo metade 

das amostras em armazenado durante 07 dias em soro fisiológico e outra em 

envelhecimento com etanol e água (3:1), durante 60 dias. 

Para realização do teste de microinfiltração a porção apical das coroas dentais foram selados 

com cera pegajosa, e impermeabilizadas com duas camadas de esmalte de unha azul Royal 

(Colorama/L’oréal, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Brasil) não envolvendo 1 mm aquém da 

margem da restauração. Em seguida, os dentes foram imersos em solução tampão de fucsina 

básica 0,05% por um período de 24 horas. 

Os dentes foram lavados em água corrente por 20 minutos para remoção do excesso de 

corante e deixados secar por 24 horas em temperatura ambiente. Após os dentes foram 

seccionados paralelamente aos seus longos eixos com disco diamantado (KG Sorensen, 

Cotia, São Paulo - Brasil) com auxílio de peça reta, obtendo-se dois cortes da restauração. O 

corte com maior grau de infiltração de cada restauração foi selecionado e em seguida, foram 

avaliadas por um examinador calibrado com auxílio de lupa estereoscópica Sz4045 (Olympus, 

São Paulo, São Paulo – Brasil) com magnitude de 20 vezes. 

Os valores de escores obtidos foram submetidos a análise estatística, por meio de análise 

de variância de Kruskall-Wallis, p < 0,05, pelo programa Bioestat 5.3. 

 

RESULTADOS 

Após o teste de microinfiltração, obteve-se o a quantidade escores por grupos, onde  todos  

os  grupos  tiveram  escore  zero,  ou  seja,  não  houve  a  presença  de microinfiltração 

marginal, exceto para os grupos G4 (RC sem CHX em 7 dias em armazenamento), G6 

(RC com CHX em 60 dias em armazenamento) e G8 (RC sem CHX em 60 dias em 

envelhecimento) 

Os resultados obtidos após o teste de microinfiltração foram submetidos ao teste Kruskall 

Wallis com p≥0,05, provando não haver diferenças significativas entre os materiais, 

tempo de armazenamento e o pré-tratamento com CHX. 

 

CONCLUSÃO 

Foi possível concluir que os diferentes materiais (CIV, RC e RCBF), pré- tratamento com 

CHX e tempo de envelhecimento (7 e 60 dias) não interferem nos escores de microinfiltração 

marginal (Essa pesquisa foi realizada com o auxílio de bolsa de iniciação científica, 

cedida pela Fundação Araucária). 
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SORÇÃO E SOLUBILIDADE DO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 
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INTRODUÇÃO: os cimentos de ionômero de vidro foram introduzidos no mercado no final 

da década de 70 e, desde então, vêm sofrendo grandes modificações para se adequar às 

diferentes necessidades clínicas. Como propriedade desfavorável, encontra-se 

sensibilidade à umidade que pode levar ao fenômeno de sorção e solubilidade, resultando em 

alterações dimensionais, perda das propriedades mecânicas e formação de trincas e 

rachaduras. OBJETIVOS: avaliar a influência do tempo de fotopolimerização do cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina nas propriedades de sorção e solubilidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS: foram confeccionados quinze discos, 8mm x 1mm, de 

ionômero de vidro (Vitro Fil LC, cor A3), divididos em três grupos (n=5) e avaliados em 

três diferentes tempos de fotopolimerização (10 s, 20 s e 40 s). A sorção de água e a 

solubilidade foram calculadas usando as fórmulas promovidas pela ISO 4049. 

RESULTADOS: os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), na qual o tempo de 20 s e 40 s de polimerização mostraram os menores valores de 

sorção e solubilidade. CONCLUSÃO: o cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina deve ser fotopolimerizado entre 20 e 40 segundos para garantir suas propriedades 

mecânicas e longevidade em meio bucal. (APOIO FINANCEIRO: Fundação Araucária). 
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INTRODUÇÃO - Na modalidade de Tratamento Restaurador Atraumático (ART), 

recomenda-se, como material restaurador, a utilização do Cimento Ionõmero de Vidro 

(CIV). Porém uma das principais preocupações com esse material é o controle da 

infiltração marginal uma vez que pode levar ao surgimento de cárie secundária, 

sensibilidade pós-operatória, injúria pulpar e manchamento das margens da restauração. 

OBJETIVOS - Avaliar a infiltração marginal de restaurações no terço cervical realizadas 

com duas marcas comerciais de CIV, uma convencional e outra reforçada com zinco, 

utilizadas na técnica do ART. MATERIAIS E MÉTODOS - Foram utilizados 20 incisivos 

bovinos, onde confecionou-se preparos cavitários do tipo classe V no terço cervical pela 

vestibular (margem incisal posicionada 1 mm coronalmente à junção cemento-esmalte) e 

palatina (margem incisal posicionada 1 mm apicalmente à junção cemento-esmalte). No 

grupo 1 (n=10), as restaurações foram realizadas com o CIV Maxxion R, cor A3 (FGM). 

No Grupo 2 (n = 10), sendo utilizado o CIV Ion-Z, cor A3 (FGM). Para ambos os materiais, 

foram seguidas as recomendações dos fabricantes. Todos os espécimes foram preparados e 

imersos durante 4 horas em solução de azul de metileno a 0,5%. Em seguida, foram 

seccionados no sentido vestíbulo-lingual e avaliados quanto à infiltração marginal. 

RESULTADOS – A partir da análise estatística, foi possível observar que houve diferença 

estatisticamente significante somente no grupo do CIV Maxxion R inserido na cavidade vestibular, 

apresentando os menores valores de microinfiltração em comparação com o CIV Ion Z inserido nas 

cavidades vestibulares como nas palatinas. CONCLUSÃO - Os dois cimentos testados 

apresentam comportamentos distintos em relação à infiltração marginal, muito devido à 

diferença na composição. Porém ainda não há informações suficientes sobre essa nova 

composição do CIV reforçado com zinco, sendo importante maiores pesquisas para se 

obter dados mais conclusivos. APOIO FINANCEIRO – (UNIOESTE/Fundação 

Araucária). 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA MICRODUREZA DE CIMENTOS DE IONÔMERO 

DE VIDRO CONVENCIONAIS ACRESCIDOS DE CLOREXIDINA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Karine Rosa1, Márcio José Mendonça2, Priscilla do Monte Ribeiro Busato2, Julio 

Katuhide Ueda2, Carina Caramanico3, Veridiana Camilotti4 

 

Palavras-chave: Cimentos de ionômeros de vidro, dureza, armazenamento 

 

INTRODUÇÃO: Os ionômeros de vidro surgiram dos estudos pioneiros de Wilson & Kent 

no final da década de 1960 e chegaram ao mercado em 1975. Eles têm como vantagens: 

liberação de fluoreto e boa adesão. Suas desvantagens são: susceptibilidade à desidratação, 

baixa resistência à tração e baixa tenacidade à fratura. OBJETIVOS: Avaliar a 

microdureza de cimentos de ionômero de vidro (CIV) convencionais associados a 

diferentes concentrações de solução de digluconato de clorexidina (CHX). MATERIAIS E 

MÉTODOS: Para essa pesquisa foram obtidos dois grupos experimentais: G1 – CIV Ion Z 

e G2: CIV Maxxion R. A CHX a 20% foi adicionada ao líquido dos CIVs nas 

concentrações de 0,5, 1,0 e 2,0% e distribuídas em quatro subgrupos (0,5%, 1,0% e 2,0%, 

sem CHX). Para o teste de microdureza foram confeccionados corpos-de-prova com 4mm 

de diâmetro e 2mm de espessura (n=10). 48 horas e 30 dias após a confecção dos CPs 

foi realizado o teste de microdureza Knoop na superfície de topo de cada CP. As medidas 

de microdureza foram efetuadas com microdurômetro digital sob carga de 10 gramas por 20 

segundos. Os dados foram submetidos à análise de variância de Kruskall-Wallis seguido do 

pós-teste de Dunn, p 

< 0,05. RESULTADOS: Após 48 horas para o CIVC Ion Z a adição de CHX não 

influenciou os valores de microdureza para qualquer concentração quando comparado ao 

grupo sem CHX. Já o Maxxion R apresentou redução dos valores de microdureza para a 

concentração de 1%. Após 30 dias o CIVC Ion Z apresentou redução de microdureza na 

concentração de 2% quando comparado ao grupo controle. Já no grupo Maxxion R, o 

grupo com concentração de 1% de CHX apresentou redução nos valores de microdureza. 

CONCLUSÃO: Pode-se concluir que a adição de clorexidina ao CIV não altera 

significativamente a microdureza do material. (Apoio Financeiro: Unioeste). 
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USO DA LUZ LED VIOLETA APLICADA ISOLADAMENTE EM 

CLAREAMENTOS DENTAIS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 
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INTRODUÇÃO: Um sorriso harmônico com dentes brancos tornaram-se relevantes na 

busca pela autoestima, assim difundindo um procedimento estético odontológico 

conhecido como clareamento dental (VIEIRA et al., 2019). Diversos tipos de clareamentos 

vem sendo utilizados nas últimas décadas, e as técnicas passando por uma constante 

evolução. A inclusão dos equipamentos LED (Light Emitting Diode) – luz violeta sem 

agente químico na terapia clareadora é um exemplo, sendo promissora para uso na 

odontologia contemporânea (SURECK et al., 2017). OBJETIVOS: Informar sobre um 

método de clareamento dental utilizando luz violeta sem a utilização de agentes 

químicos associados. MATERIAIS E MÉTODOS: A revisão utilizou artigos disponíveis 

nas plataformas de dados Pubmed e Google Acadêmico dos últimos cinco anos. 

RESULTADO: O LED violeta (405–410 nm) isolado na técnica de clareamento dental tem 

demonstrado resultados clinicamente favoráveis, podendo-se observar que um número 

crescente de pacientes tem optado por este novo procedimento. O aparelho emite um 

pequeno comprimento de onda e alta freqüência de vibração, que coincide com o pico 

absorvância das moléculas de pigmento na dentina, dividindo-as seletivamente em 

moléculas pequenas. Na presença de luz violeta essas moléculas sofrem excitação, 

enfraquecendo suas ligações químicas, resultando em rupturas que geram  uma estrutura 

mais  branca  (SANTOS  et  al.,  2018).  Sua aplicação  deve  ser realizada de forma 

fracionada e intermitente, de quatro a dez sessões para resultados satisfatórios. Tem como 

vantagem não desmineralizar os dentes. Quando usada da forma recomendada não causa 

aquecimento pulpar, diminuindo a ocorrência de sensibilidade (PANHOCA et al., 2017). 

Entretanto, a técnica demanda um tempo maior de tratamento, o que consequentemente gera 

maior custo operacional e disciplina por parte do paciente (SANTOS et al., 2018). 

CONCLUSÃO: Essa terapia clareadora tem apresentado bons resultados diante dos artigos 

expostos, porém novas pesquisas devem ser realizadas a fim de evidenciar a sua durabilidade 

e efetividade a longo prazo. 
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DISFUNÇÕES DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação Oral 
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Palavra-chave: Etiologia, articulação,e temporomandibular. 

 

Introdução - A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação bilateral e sinovial, 

portanto, possibilita movimentos amplos da mandíbula em torno de um osso fixo, que é o 

temporal(MADEIRA et al., 2010). A disfunção temporomandibular (DTM) tem sido definida 

como termo coletivo que engloba alguns problemas clínicos relacionados a musculatura 

mastigatória, ATM ou ambas.(WEBER, 2013) Objetivo - Revisar a literatura sobre ATM e 

suas desordens temporomandibulares. Desenvolvimento - A ATM pode ser afetada 

isoladamente por doenças infecciosas e inflamatórias, por deficiências vitamínicas ou 

hormonais e alterações de forma (remodelação)(PORTERO et al., 2009). Quando existe 

alguma alteração nesta articulação há o que chamamos de DTM, que é definida como uma 

coleção de condições médicas, dentárias ou faciais associadas com anormalidades do sistema 

estomatognático, que desencadeiam disfunções na ATM e tecidos adjacentes, incluindo os 

músculos faciais e cervicais(PIOZZI; LOPES, 2002). Os hábitos deletérios podem prejudicar 

a estabilidade neuromuscular do sistema estomatognático, resultando na contração inadequada 

dos músculos mastigatórios. Dentre os hábitos apresentados observam-se a sucção digital, o 

uso prolongado de chupeta, a sucção de língua ou lábios, o bruxismo, o briquismo e a 

onicofagia. Quando presentes, podem causar dor e redução da coordenação dos músculos 

atingidos(BIANCHINI et al., 2000) Conclusão - Em razão de várias etiologias, sinais e 

sintomas, a complexidade do tratamento depende, sobretudo, do tipo de patologia, idade do 

paciente, tempo transcorrido após a lesão, horário de maior hiperatividade muscular, extensão 

do traumatismo, presença ou não de inflamação e presença ou não de má oclusão(BEZERRA 

et al., 2012). Portanto o tratamento desses pacientes deve abranger vários profissionais e não 

somente o cirurgião-dentista, visando uma melhora na qualidade de vida física, mental, 

emocional e social. 
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SIALOLITÍASE – RELATO DE CASO CLÍNICO  

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Resumo 

 

Paciente de 35 anos, com queixa de dor e edema em região sublingual, duro a palpação, foi 

encaminhado ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial para a remoção de 

sialólito em ducto de glândula salivar. Foi realizada cirurgia e colocado um cateter para 

manter aparência do ducto e drenagem de saliva. Após 7 dias o paciente retornou e foram 

removidas as suturas e o cateter. O paciente esteve em proservação e não apresentou recidiva 

após 60 dias. 

Introdução 

 

Sialolitíase é a doença mais comum das glândulas salivares em adultos (JAEGER et al, 2012). 

Ela representa a obstrução de uma glândula ou de seu ducto excretor devido a uma formação 

calcificada (sialólito), que resulta em uma diminuição do fluxo salivar ou até dilatação do 

ducto da glândula (LIMA et al, 2013). A etiologia do sialolito pode estar associada ao pH 

alcalino e aumento da concentração de cálcio na saliva, além de fatores anatómicos como 

estenose ou diverticulação do ducto salivar (JAEGER et al, 2012). Algumas vezes, essa 

alteração permanece assintomática, geralmente, quando a obstrução não é completa. Assim, 

parte da saliva consegue ultrapassar o cálculo e ser eliminada. Entretanto a obstrução 

completa causa dores e inchaços constantes, podendo estar presentes a drenagem purulenta e 

os sinais sistêmicos de infecção (MANZI et al, 2010). 

O sialolito se apresenta como duros aumentos de volume de formato arredondado, oval ou 

cilíndrico. Tipicamente, apresentam coloração amarelada (NEVILLE, 2016), geralmente 

solitários, desenvolvem-se no parênquima das glândulas salivares maiores e/ou no interior dos 

seus ductos, obstruindo assim a passagem da saliva (FIALHO et al, 2018). Dentre as doenças 

das glândulas salivares, 30% dos casos se referem à sialolitíase. A glândula submandibular é a 

mais acometida (80% - 90%) (GABRIELLI et al, 2008) seguida pelas glândulas parótida e 

sublingual, raramente acometendo as glândulas salivares menores (JAEGER et al, 2012; 

GABRIELLI et al, 2008; LANDGRAF et al, 2010). Há explicações para a glândula 

submandibular ser a mais acometida, e isso implica tanto a característica da saliva, essa mais 

rica em mucina e mais viscosa, favorecendo a ligação das partículas. Quanto a sua disposição 

anatômica, o ducto da glândula submandibular é ascendente, contra a gravidade, de trajeto 

longo, curvo e sinuoso, favorecendo assim a sua obstrução (FIALHO et al, 2018). Os 

sialólitos podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém são mais comuns em jovens e 
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adultos (NEVILLE, 2016) acima dos 40 anos, tendo uma predileção pelo gênero masculino 

(LIMA et al, 2013). É de rara ocorrência em crianças devido ao fluxo salivar aumentado, 

além da concentração de cálcio e potássio ser menor (FIALHO et al, 2018). 

A sintomatologia dos sialólitos é variada, dependendo do tamanho do cálculo. Quando estes 

são pequenos o fluxo salivar é normal, não causando sinais e sintomas; se maiores, pode se 

observar aumento repentino das glândulas, principalmente durante as refeições acompanhada 

de tensão e dor que diminui progressivamente com o escoamento salivar (MANZI et al, 

2010). A intensidade dos sintomas varia de acordo com o grau de obstrução e a quantidade de 

pressão produzida no interior da glândula (NEVILLE, 2016). 

Métodos de diagnóstico incluem a inspeção e a palpação, a ordenha da glândula, a verificação 

da quantidade e qualidade da saliva secretada, avaliar assimetria, aumento de volume, áreas 

nodulares, duras e de consistência firme, os exames radiográficos convencionais (oclusal e 

panorâmica), a sialografia, a tomografia computadorizada, a cintilografia, endoscopia, 

ultrassonografia e ressonância magnética (PRETTO et al, 2007; FIALHO et al, 2018). Para o 

diagnóstico da sialolitíase julga-se importante fazer uma anamnese minuciosa, um bom exame 

físico do paciente com palpações das estruturas anatômicas da região de cabeça e pescoço e 

uma boa inspeção, além dos exames de imagem (MARTORELLI et al, 2019). Comumente, 

os sialólitos aparecem ao exame radiográfico como massas radiopacas. Entretanto nem todos 

os cálculos são visíveis nas radiografias convencionais, talvez em função do grau de 

calcificação de algumas lesões. Eles podem ser descobertos em qualquer ponto do trajeto do 

ducto ou dentro da própria glândula. Os cálculos na porção terminal do ducto submandibular 

são melhor visualizados com uma radiografia oclusal. Nas radiografias panorâmicas ou 

periapicais, a calcificação pode aparecer superposta à mandíbula, devendo ter-se cuidado para 

não a confundir com uma lesão intra-óssea (NEVILLE, 2016). 

O tratamento adequado vai depender da glândula afetada, tamanho e localização do cálculo 

(JAEGER et al, 2012). De um modo geral, técnicas conservadoras são preconizadas para os 

sialólitos pequenos, como hidratação do paciente, compressas mornas, massagens leves na 

glândula e utilização de sialogogos, resultando em expulsão espontânea do cálculo. Em casos 

de sialólitos maiores, o tratamento adequado é a remoção cirúrgica (JAEGER et al, 2012; 

GABRIELLI et al, 2008). Se houver ocorrido alteração inflamatória significativa no interior 

da glândula envolvida, ela deverá ser removida (NEVILLE, 2016). 

O diagnostico e tratamento mais adequado dessa patologia tem como função evitar os 

transtornos que podem vir a ocorrer, como infecções nas glândulas salivares dos pacientes 

portadores de sialolitíase, dor e obstrução dos ductos. Dessa forma, o presente trabalho tem o 

objetivo apresentar um caso clinico da ocorrência de um sialólito unilateral que acometeu o 

ducto de Wharton da glândula submandibular do lado direito, após 02 tentativas de remoção e 

subsequentes recidivas. 

 

Relato de caso 

 

Paciente do gênero masculino procurou o serviço do Centro de Especialidades Odontológicas 

da Unioeste de Cascavel, com queixa principal de que apresentava aumento de volume, há 

mais de 10 anos, em região sublingual quando se alimentava. Ao exame clinico apresentava 

sensibilidade dolorosa a palpação. Ao exame intrabucal foi observado uma coloração 

esbranquiçada, de consistência óssea/pétrea, de formato irregular, contorno regular e fixação 

móvel em assoalho de boca do lado direito. Foi realizada uma radiografia oclusal e constatou- 

se a presença de uma massa radiopaca, de bordas nítidas na região. A hipótese diagnóstica 

inicial foi de sialolitíase. Foi realizada cirurgia para remoção de sialólito presente no ducto 

sublingual direito e o paciente retornou um mês após, e foi entregue a ele o laudo o novo 

exame de imagem constatou recidiva. 
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O paciente foi encaminhado ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da 

Unioeste e foi realizada remoção cirúrgica do cálculo e um cateter com luz interna foi 

utilizado para a canalização do ducto e drenagem salivar. O material foi levado para estudo 

histopatológico. O resultado do laudo do exame anatomopatológico novamente apontou o 

diagnostico de sialolitíase. 

Em uma sessão de acompanhamento, dois meses depois, o paciente retornou e não apresentou 

recidiva e negou queixas álgicas e episódios de edema sublingual. 

 

Resultados 

 

O paciente se encontra sem sintomatologia dolorosa e sem queixas, com completa resolução 

do caso. 

 

Conclusões 

 

O tratamento cirúrgico adequado deve ser realizado para evitar possíveis complicações com 

relação aos ductos salivares bem como a possível formação de cisto de retenção mucoso, 

portanto deve ser garantida a patência do ducto salivar até a completa cicatrização dos tecidos. 
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ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR SECUNDÁRIO EM PACIENTE COM FISSURA 
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RESUMO 

A fissura labiopalatal é uma das má formações faciais mais comuns. Durante a vida 

embrionária, a falta de fusão dos processos maxilares e mediais nasais levam às fissuras 

labiais e palatais. As fissuras podem produzir uma gama de problemas dentários, como em 

número, tamanho, formato, e posição, envolvendo a dentição decídua ou permanente, sendo 

que os dentes mais afetados são os localizados na área da fissura. Existem inúmeros protocolos 

de tratamento, e, apesar de não haver um consenso, inicia-se assim que a criança nasce, 

indo até a vida adulta, com o objetivo de reabilitação funcional e estética. As fases cirúrgicas, 

queiloplastia, correção nasal, palatoplastia e enxerto ósseo alveolar, são realizadas de acordo 

com a idade. Quanto ao enxerto ósseo, a opção mais utilizada é o enxerto secundário, sendo o 

autógeno o mais acessível. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de 

tratamento multiprofissional de uma paciente, 10 anos, do gênero feminino, com fissura 

pré-forame unilateral incompleta, destacando a fase cirúrgica de enxerto alveolar 

secundário. 

INTRODUÇÃO 

A fissura labiopalatal é uma das má formações faciais mais comuns. Epidemiologicamente, 

a literatura reporta números variáveis, como 1 indivíduo afetado em cada 700 indivíduos ou 

1 em cada 1100 de acordo com a OMS. Cerca de 80% dessas anomalias não tem origem 

sindrômica. A distribuição dessa anomalia é variável, mas em média 20-25% das fissuras são 

apenas de lábio, 40-50% lábio e palato, e 30-35% apenas palato. Observa-se uma prevalência 

pelo lado esquerdo, seguido pelo direito e por último bilateral, na proporção 6:3:1. A etiologia 

das fissuras é complexa e multifatorial, sendo que é conhecido a influência genética e 

ambiental nas fases críticas de desenvolvimento embrionário. 

Durante a 4 e 6ª semanas intrauterinas ocorre a fusão dos processos maxilares com o 

processo nasal medial e desordens nesse processo leva ao aparecimento das fissuras que 

acometem lábio até região de pré-maxila. A fusão das placas palatinas, dos processos 

maxilares, ocorre até a 12ª semana intrauterina para a formação do palato secundário. 

Desaranjos nesse processo podem acarretar em fissuras no palato secundário. 

O diagnóstico pode ser realizado durante a gestação e uma das formas é através da 

ultrassonografia. A classificação das fissuras é variável, sem consenso e tem mudado 

 
1 Residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
2 Doutor(a) em Odontologia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Professor(a) da Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
3 Doutor em Odontologia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Professor de Ortodontia e 

Bioestatística – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 



 

236 

 

historicamente. São inúmeras as classificações, sendo a de Spina, desenvolvida em 1973, a 

mais utilizada. As fissuras podem produzir uma gama de problemas dentários, como em 

número, tamanho, formato, e posição, envolvendo a dentição decídua ou permanente, 

sendo que os dentes mais afetados são os localizados na área da fissura. 

Essas anomalias levam a múltiplas sequelas, exigindo um tratamento multidisciplinar. 

Desde 1940, que isso vem sendo discutido sem um consenso, existindo inúmeros protocolos 

de tratamento, que vem evoluindo e inicia-se assim que a criança nasce, indo até a vida 

adulta, com o objetivo de reabilitação funcional e estética. Um tratamento apropriado 

depende de um grupo completo de profissionais. Particularmente, o reparo cirúrgico é 

importante para a preservação do crescimento facial, formação normal da fala, e 

desenvolvimento dentário adequado. Também é importante destacar que o menor 

número possível de cirurgias é o ideal, pois menores as cicatrizes e menor o retardo no 

crescimento. As fases cirúrgicas são divididas de acordo com a idade. 

A queiloplastia é geralmente realizada entre o 3º e 6º mês de vida e pode ser 

simultaneamente à correção nasal, já que é um fator importante para os resultados da 

simetria do nariz. As técnicas mais utilizadas são Millard, Triangular, fechamento por 

linhas onduladas de Pfeifer, fechamento labial de Delaire. A maior diferença entre elas é a 

linha de incisão. Discute-se amplamente a palatoplastia sobre a melhor época da 

realização do procedimento. Preferencialmente, indica-se entre 6º e 12º meses de vida e é 

essencial até os 3 anos de idade para que a criança tenha um melhor desenvolvimento na 

fala. As técnicas mais aplicadas são palatoplastia de Von Langenbeck, palatoplastia de Veau-

Wardill-Kilner ou VY pushback, Furlow Z oposto e duplo, retalhos de Vomer, e Veloplastia 

Intravelar. 

Quanto ao enxerto alveolar, discute-se sobre a técnica desde 1900, mas apenas após 

metade do século é que o procedimento disseminou-se. Os questionamento acontecem 

principalmente sobre o tipo e a época da realização. Esse tratamento pode ser classificado em 

primário, realizado após a queiloplastia mas antes da palatoplastia, secundário, realizado 

durante a dentição mista, e terciário, realizado após o desenvolvimento completo da dentição 

permanente. O enxerto secundário tem sido o mais utilizado, porque oferece maior taxa de 

sucesso no ganho de inserção periodontal aos dentes adjacentes, permitindo erupção do 

canino, alinhamento dentário, e diminuindo a restrição do crescimento facial. As opções 

para o enxerto são inúmeras, sendo a principal o osso autógeno e a fonte é apenas uma das 

variáveis para o sucesso. Dentre elas pode-se citar costo condral, crista ilíaca, tíbia, vômer. 

Para uma maior previsibilidade, a avaliação do remanescente ósseo é necessário e para 

isso utiliza-se radiografias, e classifica-se a quantidade óssea normal de acordo com a 

escala de Enemark. Sendo que varia de nível I, II, III, e IV, onde é observado 

respectivamente 75%, 50 a 75%, 25 a 50%, da altura do osso alveolar normal e 25%. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de tratamento multiprofissional de uma 

paciente com fissura pré-forame unilateral incompleta, destacando a fase cirúrgica de 

enxerto alveolar secundário. 

RELATO DE CASO 

No Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais - 

CEAPAC/HUOP/UNIOESTE uma paciente, do gênero feminino, de 10 anos que 

apresentava uma fissura pré-forame unilateral incompleta esquerda foi atendida pela 

equipe de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Ao exame clínico, observou-se 
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cicatriz vertical no lábio superior à esquerda, dentição mista, sem alterações no palato. O pai 

portava fissura transforame bilateral já tratada. Irmão mais novo era portador de 

Síndrome de Down. À avaliação radiográfica, havia ausência do germe do dente 22, e 

classificou-se o remascente ósseo da fenda como nível 3 de Enemark. Como tratamento, foi 

proposto a realização de enxerto ósseo na região, para viabilizar o tratamento ortodôntico e 

propiciar condições ósseas para a erupção do dente 23. Previamente, a paciente havia sido 

submetida à queiloplastia com 7 meses, realizou expansão maxilar com aparelho Hyrax e, 

no momento da fase de enxerto ósseo alveolar, portava uma barra transpalatina. O enxerto 

ósseo de escolha foi autógeno e a área doadora a crista ilíaca. O procedimento foi realizado 

sob anestesia geral. A remoção foi realizada pela equipe de ortopedia do HUOP. Após 

incisão e descolamento, o fragmento foi particulado e acomodado na fenda. Não houve 

complicações trans-operatórias. Nas avaliações pós- operatórias, observou-se tecidos em 

processo normal de reparo. Na avaliação radiográfica pós-operatória, foi observado um ganho 

ósseo satisfatório. No nível de Enemark, pode- se classificar em grau 1. Clinicamente, 

confirma-se o sucesso do enxerto ósseo por ter sido possível o tracionamento do dente 23 

no local onde havia a fissura. O tratamento ortodôntico ainda está em andamento, e precisa 

de seguimento até a completa correção da má oclusão. O acompanhamento pela equipe de 

CTBMF continua e, caso seja necessário a correção da discrepância maxilo-mandibular, o 

preparo ortodôntico e a cirurgia ortognática serão realizados. 

CONCLUSÃO 

Devido à complexidade das anomalias de desenvolvimento de pacientes fissurados, o 

tratamento multidisciplinar é essencial, deve iniciar após o nascimento e exige o 

acompanhamento até a vida adulta. Particularmente, para neste caso, o sucesso do enxerto 

ósseo foi confirmado devido à condição radiográfica e clínica, reafirmando que esta parte das 

fases cirúrgicas contribuiu significantemente para a resolução do caso. 
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RESUMO – Traumas faciais podem levar a problemas com impacto funcional, estético e 

psicossocial. Cerca de 36-70% de todas as fraturas faciais são fraturas de mandíbula. As 

fraturas podem ser classificadas de formas diferentes, com o uso de terminologias que não 

estão padronizadas. Os sinais clínicos frequentemente observados em fratura de 

mandíbula são alteração de oclusão dentária, alterações nervosas, movimentos anormais da 

mandíbula, mudanças no contorno facial, lacerações, hematomas, equimoses, perda de dentes, 

crepitação óssea, ou dor. O tratamento é variado. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar 

um caso clínico de tratamento cirúrgico de fratura de corpo mandibular bilateral, 

associado a tratamento fechado de fratura condilar unilateral. Paciente do gênero masculino 

sofreu queda de nível, apresentando sinais de fratura complexa de mandíbula. Ao exame de 

imagem, confirmou-se fraturas de corpo mandibular bilateral (cominuída no lado direito), 

condilar alta esquerda, de bloco alveolar em maxila à esquerda. Sob anestesia geral, foi 

realizado redução e fixação das fraturas de corpo mandibulares, com sistema 2.0. No pós-

operatório de 4 meses, observou-se oclusão classe I estável, sem limitação de abertura 

bucal. À tomografia computadorizada do pós-operatório de 4 meses, observou-se placas e 

parafusos em posição, com neoformação óssea nos GAPs observados na tomografia 

computadorizada do pós-operatório imediato. O côndilo mandibular esquerdo passou por 

remodelação óssea, permanecendo adequadamente posicionado na fossa condilar. Apesar de 

desafiador, o tratamento de fraturas complexas de mandíbula pode restabelecer função e 

estética, sem sequelas do trauma. 

INTRODUÇÃO 

Traumas faciais podem levar a problemas com impacto funcional, estético e psicossocial. 

Jovens entre 18 e 22 anos são amplamente expostos a traumas em face, pois é o período da 

vida de transição para uma liberdade social e financeira. Nos jovens, a maioria 

acometido por fraturas faciais são do gênero masculino e caucasianos. Cerca de 36-70% de 

todas as fraturas faciais são fraturas de mandíbula. Na faixa etária dos 18 aos 22 anos, a 

fratura de mandíbula é a segunda na frequência de occorrência, perdendo apenas para as 

fraturas nasais. 

As principais causas de fraturas mandibulares incluem acidentes com veículo de motor 

(MVAs), violência interpessoal (IPV), quedas e fraturas relacionadas ao esporte e quedas. Nos 

casos avaliados para a localização de fraturas, as regiões mais acometidas são ângulo (30%), 

côndilo (23%), sínfise (22%), corpo (18%), ramo (2%) e processo coronoide (1%). 
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Aproximadamente 50% dos pacientes com fraturas mandibulares têm mais de uma 

fratura, sendo que em média 53% dos pacientes com fraturas unilaterais, 37% duas 

fraturas e 9% três fraturas. 

Fraturas mandibulares têm sido classificadas de diversos modos, com o uso de 

terminologias que não estão padronizadas. Uma das principais classificações leva em 

consideração a região anatômica, sendo fratura de sínfise, corpo, ângulo, ramo, processo 

condilar, processo coronóide e processo alveolar. Pode-se classificar pela presença ou não de 

dentes na linha de fratura, em classe I, II e III; pela complexidade como incompleta, simples, 

cominutiva e com defeito ósseo; pela extensão como fechado, aberto intraoralmente, 

aberto extraoralmente, aberto intra e extraoralmente, com defeito dos tecidos moles; 

presença ou não de infecção; pela análise radiográfica do deslocamento interfragmentar 

como suave, moderado ou grave. Especialmente para fraturas de ângulo e corpo mandibular, 

é importante relacionar a direção da linha de fratura ao efeito da ação muscular no fragmento, 

sendo fraturas favoráveis ou desfavoráveis. Para as fraturas condilares, a classificação 

simplificada se baseia em fraturas baixas e altas. 

O tipo e a direção da força traumática podem ser extremamente úteis para o diagnóstico e 

saber a direção da força pode ajudar o clínico a diagnosticar fraturas concomitantes. 

Avaliação clínica deve seguir o protocolo de Suporte Avançado de Trauma à Vida 

(ATLS), sendo que para a estabilização das vias aéreas pode ser necessário traqueostomia em 

lesões graves, como a mandíbula severamente deslocada. A alteração de oclusão dentária 

também é essencial para o diagnóstico. Outros sinais clínicos importantes a serem 

observados são alterações nervosas, movimentos anormais da mandíbula, mudanças no 

contorno facial, lacerações, hematomas, equimoses, perda de dentes, crepitação óssea, ou 

dor. Os exames de imagem são indispensáveis, podendo ser radiografias (panorâmica, 

lateral oblíqua, posteroanterior, oclusal, periapical, Towne reversa) ou tomografias 

computadorizadas. 

O tratamento pode ser aberto ou fechado. Reduções abertas com fixação interna rígida são 

frequentemente indicadas, mas requerem uma incisão e a colocação de corpos 

estranhos, que aumentam as chances de infecções e contaminações, sendo que esses tipos de 

complicações pós-operatórias acometem cerca de 17.5% dos pacientes com fraturas 

mandibulares. E um dos maiores fatores que contribui é o uso do tabaco. Para fraturas 

condilares o tratamento ainda é controverso e discute-se muito entre tratamento 

conservador, elasticoterapia, e tratamento cirúrgico, osteossíntese, inclusive a 

condilectomia. Para fraturas em corpo mandibular, dependendo da qualidade, quantidade e 

circunstâncias, a osteossíntese é indicada, geralmente com uso de miniplacas 2.0, placas de 

reconstrução ou lag screw. Pode ser preferido o uso de duas placas, uma na borda inferior 

e outra na borda superior da mandíbula, com o mínimo de dois parafusos em cada lado da 

fratura. Todos os métodos de fixação interna estável em corpo de mandíbula objetivam a 

restauração da função mastigatória, respiração e fala, porém há variações. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de tratamento cirúrgico de fratura de 

corpo mandibular bilateral, associado a tratamento não cirúrgico de fratura condilar 

unilateral. 

RELATO DE CASO 

Paciente do gênero masculino, 18 anos, sofreu queda de nível (10m de altura), foi 

atendido inicialmente pela equipe médica, no HUOP, e avaliado pela equipe de Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial. Observou-se edema generalizado em terço inferior da 
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face, mobilidade e crepitação óssea, incapacidade de abertura ou fechamento bucal, 

laceração extraoral em mandíbula à direita, escoriações e equimose. Intraoral, 

apresentava edema lingual, fratura coronária extensa dos dentes 24 e 46, e fratura das 

incisais dos dentes 41 e 42, laceração mucogengival entre os dente 46 e 47, e 36 e 37, com 

sangramento. Como exame complementar, foi realizado tomografia de face, onde 

confirmou-se fratura de corpo mandibular bilateral (cominuída no lado direito), fratura 

condilar alta esquerda, fratura de bloco alveolar em maxila à esquerda. Sob anestesia 

geral, foi realizado redução e fixação das fraturas de corpo mandibulares. Utilizou-se o 

sistema 2.0. No transcirúrgico, realizou-se exodontia dos remanescentes dos dentes 24 e 46, 

amarria de Ivy em bloco alveolar maxilar, bloqueio intermaxilar. Não houve intercorrências 

trans-operatórias. A fratura de côndilo esquerdo não foi abordado cirurgicamente. Paciente 

manteve elasticoterapia pós-operatória, dieta branda, e realizou retornos periódicos. No pós-

operatório de 4 meses, observou-se oclusão classe I estável, com desvio de 2mm da linha 

média mandibular para a esquerda, abertura bucal normal de cerca de 45mm, sem 

mobilidade óssea, sem queixas. À tomografia computadorizada do pós-operatório de 4 

meses, observou-se placas e parafusos em posição, com neoformação óssea nos GAPs 

observados na tomografia computadorizada do pós- operatório imediato. O côndilo 

mandibular esquerdo passou por remodelação óssea, permanecendo adequadamente 

posicionado na fossa condilar. 

CONCLUSÃO 

Fraturas mandibulares complexas tem um tratamento desafiador e podem resultar em 

sequelas traumáticas. No presente caso, a osteossíntese das fraturas de corpo mandibular 

bilateral e o tratamento fechado da fratura do côndilo mandibular esquerdo apresentaram 

resultado satisfatório, pois, no acompanhamento de meses, o paciente apresentou oclusão 

dentária classe I estável, discreto desvio de linha média mandibular, abertura bucal 

normal, sem assimetria facial, sem dores em articulação temporo mandibular. 
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TRATAMENTO DE FÍSTULA OROANTRAL ATRÁVES DA TECNICA DO 

RETALHO VESTIBULAR COM ROTAÇÃO DE CORPO ADIPOSO BUCAL 

PEDICULADO: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: clinica cirúrgica 

MODALIDADE: caso clinico 

 

Jéssica Larissa Brandalise1, Rafael Zenatti2, Natasha Magro Érnica3, Eleonor Álvaro Garbin 

Júnior4, Geraldo Luiz Griza5, Ricardo Augusto Conci6 

Palavras-chave: corpo adiposo, fistula bucal, manobra de Valsalva, seio maxilar. 

RESUMO- O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de fistula bucal tratada 

pela técnica de retalho vestibular com rotação de corpo adiposo. Paciente do sexo masculino, 

64, bom estado geral de saúde, que compareceu ao serviço de residência em cirurgia e 

traumatologia Bucomaxilofacial da UNIOESTE, queixando-se de ferida que surgiu a mais de 

7 meses em maxila após extração dentária, sendo que a mesma não cicatrizava, também 

relatava uma ardência e desconforto na região nasal após ingerir substâncias de consistência 

líquida. Ao exame clinico, notou-se presença de uma lesão epitelizada, sendo a região interna 

com características semelhantes a membrana de revestimento sinusal, foi então, realizada a 

manobra de Valsalva e exame de imagem, onde confirmou-se o diagnostico de fístula. Após o 

mesmo, foi realizada a cirurgia para o fechamento da comunicação. Este caso demonstra a 

importância de um exame clinico minucioso durante e após procedimento de extração 

dentária, concluindo também que o corpo adiposo da bochecha é uma excelente alternativa 

para o tratamento de comunicações bucosinusais. 

 

INTRODUÇÃO- Segundo FARIAS, et al 2015, os seios maxilares são cavidades bilaterais, 

de volume variável, revestido por um epitélio colunar, ciliado, pseudo-estratificado, 

mucossecretor, que contém ar no seu  interior. As comunicações bucossinusais (CBS) ou 

comunicação oroantrais (COA) são ocorrências comuns que acometem o seio maxilar, e 

geralmente estão associadas a exodontias de elementos dentários superiores  posteriores 

devido ao íntimo contato dos ápices radiculares destes com o assoalho do seio maxilar. Estas 

comunicações consistem na formação de um trajeto direto entre a cavidade oral e o seio 

maxilar, onde ocorre o rompimento da membrana sinusal com perda de tecido mole e duro. 

Lesões císticas e tumorais, bem como traumas locais1também são encontrados como fatores 

etiológicos para tal ocorrência. Os pacientes acometidos por fístula bucosinusal exibem 

geralmente sintomas, como a passagem de líquidos para o nariz, timbre nasal, transtornos na 

deglutição de líquidos e alimentos, halitose, coriza, paladar alterado, obstrução nasal 

unilateral, dor na face ou cefaleia frontal (decorrente de uma sinusite maxilar aguda), 

corrimento nasal unilateral e tosse noturna devido à drenagem do exsudato para a faringe 
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(FREITAS, et al 2003). Seu diagnostico geralmente envolve procedimentos clínicos, como 

uma boa irrigação, uma boa fonte de iluminação, e manobra de Valsalva, e dentre os 

procedimentos radiográficos empregados tem-se radiografias periapicais, oclusal superior e 

panorâmica, nas quais pode-se visualizar a cavidade oral, o seio maxilar, e a descontinuidade 

da linha radiopaca que delimita o assoalho do seio maxilar (FARIAS, et al 2015). Segundo 

Moreira, et al, 2018 as comunicações menores, apresentando diâmetro de 1 a 2 mm, 

tendem a fechar espontaneamente, desde que livres de infecção. Em contrapartida, 

comunicações maiores é necessário intervir cirurgicamente. Para Scartenizi, et al, 2016 

caso a CBS seja inferior a 2 mm o tratamento mais indicado é a estabilização do coágulo 

e preservação do mesmo no local, com intuito de promover o fechamento de forma 

espontânea. Em contrapartida, quando a extensão for igual ou superior a 3 mm de diâmetro, 

ou apresentar processo inflamatório ou infeccioso relacionado ao período de tempo existente 

da CBS, deve-se realizar o procedimento cirúrgico. Para PROCACCI, et al, 2016, a 

decisão de qual modalidade de tratamento usar é influenciada por muitos fatores, como a 

quantidade e condição do tecido disponível para reparo, tamanho e localização do defeito, 

presença de infecção, e tempo para diagnostico da fistula. 

 

Tem-se na literatura vários métodos para o fechamento das fístulas bucosinusais, tais como o 

deslizamento do retalho bucal e retalho palatal uso de enxertos ósseos e de implantes de 

materiais aloplasticos, retalho músculo-mucoso inferior da artéria facial ou retalho miofascial 

do temporal associado à bola de Bichat (FERREIRA, et al 2011). O corpo adiposo da 

bochecha (CAB), conhecido como Bola de Bichat, foi descrito pela primeira vez em 1977 em 

reconstruções orais como enxerto pediculado. Anatomicamente, a Bola de Bichat encontra-se 

no espaço mastigatório, envolvida por uma cápsula fibrosa e constituída de um corpo 

principal com quatro extensões: bucal, pterigóide, temporal superficial e temporal profundo, 

sendo o corpo a área de mais fácil acesso cirúrgico (SCARTENIZI, et al 2016). Foi 

primeiramente relatado por Egyedi (1977) para o fechamento de uma fistula bucosinusal 

(MAGRO FILHO, et al 2010), devido à facilidade de acesso e excelente fonte de suprimento 

sanguíneo derivado da artéria maxilar, temporal e facial, minimizando o risco de necrose 

(SCARTENIZI, et al 2016). Atualmente o uso de retalhos bucais vestibulares compreendem 

um dos mais utilizados retalhos para fechamento de fístulas e comunicações bucosinusais, 

devido à facilidade de realização, a pouca morbidade, e a possibilidade de utilização sob 

anestesia local. Apresenta também uma área menos cruenta, possuindo boa vascularização em 

comparação aos retalhos palatinos rodados, sendo que o fechamento dessas comunicações 

buco-sinusais são importantes para evitar a contaminação alimentar ou salivar que pode levar 

a uma infecção bacteriana, a uma cicatrização prejudicada e a uma sinusite maxilar crônica 

(PARISE et al, 2016). 

 

OBJETIVO- O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de fistula oroantral 

tratada pela técnica de retalho vestibular com rotação de corpo adiposo. 

RELATO DE CASO- Paciente do sexo masculino, 64, bom estado geral, compareceu ao 

serviço de residência em cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial da UNIOESTE, 

queixando-se de ferida que surgiu a mais de 7 meses em maxila após extração dentária, 

notando que a mesma não cicatrizava, também relatava uma ardência e desconforto na região 

nasal após ingerir substâncias de consistência líquida. Ao exame clinico, notou-se presença de 

uma lesão epitelizada, exposta na região posterior de maxila direita, sendo a região interna 

com características semelhantes a membrana de revestimento sinusal, com aspecto tecidual 

saudável, sem sinais de sangramento, tecido necrótico superficial ou infecção. Realizada 

manobra de Valsalva e exame de imagem adjuvante, foi constatado o diagnóstico de 

comunicação bucosinusal com aproximadamente 10 milímetros de diâmetro. Paciente foi 
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submetido a procedimento cirúrgico sob anestesia local e sedação consciente por 

administração de midazolam 15 mg via oral. O bloqueio nervoso dos ramos alveolar superior 

anterior direito, alveolar superior posterior direito e palatino maior direito foi executado com 

articaína 4% associada a epinefrina 1:100.000, uma incisão circular nos planos mucoso, 

submucoso e periosteal foi realizada na periferia da fistula oroantral, apoiada em tecido ósseo 

alveolar; sucedeu-se com o descolamento total do trajeto fistuloso do ósseo alveolar e das 

corticais adjacentes do seio maxilar, o tecido sinusal foi suturado com fio vicryl 4-0 e 

posicionado dentro do seio maxilar, ocluindo totalmente a comunicação em plano sinusal; 

após a realização da sutura do plano sinusal, o retalho vestibular foi estendido através de 

incisão, o corpo adiposo bucal foi exposto, dissecado com pinça hemostática curva, 

posicionado de forma pediculada no local da comunicação e acomodado passivamente; 

suturas em colchoeiro horizontal fixaram o corpo adiposo em interposição ao plano sinusal e 

o plano mucoso e submucoso do retalho vestibular; a sutura final do retalho vestibular foi 

realizada em forma de colchoeiro horizontal utilizando fio nylon 5-0. 

 

CONCLUSÃO- O corpo adiposo é uma alternativa viável, segura, e de fácil manejo para o 

fechamento da fístula oroantral, pois apresenta facilidade de acesso e excelente suprimento 

sanguíneo, sendo que a técnica pode ser realizada sem a necessidade de ambiente hospitalar, e 

proporcionar uma rápida recuperação ao paciente. 
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Resumo 

A extração de terceiros molares (3M) é um procedimento frequente na prática 

odontológica. Com o intuito de minimizar as adversidades infecciosas pós-operatórias do 

procedimento, tem sido rotineiramente empregado o uso de antimicrobianos. Contudo, há 

na literatura relatos de algumas formas de empregar essa prescrição medicamentosa, 

buscando reduzir o índice de resistência bacteriana. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

incidência de infecção pós-operatória em três grupos, mediante análise de cada prescrição. 

Os 30 indivíduos foram randomizados em três grupos de 10 pessoas cada. A primeira 

prática consistiu em empregar o antibiótico somente no pré- operatório (Amoxicilina 2g, 

1hora antes do procedimento). A segunda foi a administração de antibiótico somente no pós-

operatório (Amoxicilina 500mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias). Já no terceiro grupo não houve 

prescrição antibiótica como profilaxia e terapêutica. Neste estudo não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os protocolos utilizados com relação à ocorrência de 

infecções. Mas houve diferença entre os protocolos utilizados com relação à ocorrência de 

dor, sendo que nos pacientes do grupo 3 mais indivíduos relataram dor quando 

comparados aos pacientes do G1 e G2. Desta forma, observamos que a administração 

antibiótica não interfere nos eventos infecciosos pós-operatórios. 

Introdução 

A extração de terceiros molares é o procedimento mais realizado por cirurgiões- dentistas 

no âmbito da cirurgia oral.
10 

As indicações para extração abrangem os terceiros molares com 

pericoronarites prévias, cáries dentais, cistos ou tumores associados, os que não exercem 

função (irrompidos ou impactados), para planejamento de cirurgia ortognática e por 

recomendação ortodôntica ou protética.
8

 

As implicações que podem acarretar na extração dos terceiros molares incluem dor, 

inchaço, trismo, alveolite e infecção do sítio cirúrgico.
2 

As taxas de complicações 

associadas à remoção de terceiros molares são geralmente baixas, quando presentes, estão 

associadas aos retidos/impactados, sendo as mais comuns infecções pós- operatórias no 

local cirúrgico.
9
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A profilaxia antibiótica envolve o gerenciamento de antibióticos a pacientes que não 

apresentam sinais de infecção, como forma de precaução à colonização microbiana e 

complicações  pós-operatórias, prevenindo infecções que variam de  muito graves, como a 

endocardite infecciosa, a habituais como as infecções localizadas.
5
 

Na literatura não existe consenso sobre a indicação profilática do uso de antibiótico em 

cirurgias de terceiros molares, sendo que observa-se diferentes protocolos de medicação 

incluindo desde doses únicas
4 

até uso prolongado no pós- operatório.
1
 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi verificar a real importância do uso de antibióticos nestes 

tipos de abordagem cirúrgica. No sentido da prevenção de infecção pós- operatória e ao 

mesmo tempo evitar o uso desnecessário ou incorreto. 

Metodologia 

Visando atender os rigores éticos, foi elaborado um projeto ao comitê de ética e pesquisa 

para desenvolvimento de pesquisa coletando dados dos pacientes submetidos à extração. 

Após a aprovação do comitê de ética (número do parecer 2.787.771) foi iniciada a 

coleta de dados como base na avaliação pós-operatória dos pacientes. Todas as cirurgias 

foram realizadas por dois operadores, devidamente calibrados. O estudo caracterizou-se 

por ser cego randomizado, considerando que o profissional operador não tinha conhecimento 

de qual grupo o paciente estava sendo incluído. 

Foram selecionados 30 pacientes saudáveis, sem qualquer processo agudo infeccioso e 

que necessitam ser submetidos à exodontia de terceiro molar. A todos os pacientes foi 

solicitada radiografia panorâmica. 

Os pacientes foram divididos aleatoriamente em três grupos de 10 indivíduos cada. Foi 

prescrito para todos os grupos 1 hora antes do procedimento 4 mg de Dexametasona e no 

pós-operatório, foi administrado anti-inflamatório (Nimesulida 100mg, de 12 em 12 horas, 

por 3 dias), analgésico (Dipirona Sódica 500mg/ml, 30 gotas de 6/6 horas, por 2 dias) e 

antisséptico bucal (Digluconato de Clorexidina 0,12%, de 12/12 horas, por 7 dias). O 

grupo 1, recebeu profilaxia antibiótica, 2 gramas de Amoxicilina, 1 hora antes do 

procedimento. O grupo 2 recebeu antibioticoterapia, com Amoxicilina 500 mg de 8 em 8 

horas, por 7 dias iniciando logo após a cirurgia. Por fim, o grupo 3 não recebeu nenhuma 

administração profilática nem terapêutica. 

A pesquisa consistiu na avaliação pós-operatória de pacientes que foram submetidos à 

exodontia de terceiros molares na clínica odontológica da Unioeste. Em terceiros molares 

retidos inferiores foi realizada uma incisão do tipo cunha distal sobre a região do molar 

retido e uma relaxante do fundo de sulco vestibular até a face mésio- vestibular do segundo 

molar.
3 

Nos molares superiores retidos fez-se uma incisão ântero- 

posterior sobre o arco dental e uma relaxante entre o ângulo mésio-vestibular e a papila do 

segundo molar superior até o fundo de sulco.
3
 

Preconizou-se a técnica de extração por meio de alavancas (Apical, Seldin 2, Seldin 1L 

e Seldin 1R), realizando osteotomia e/ou odontosecção de acordo com a necessidade, foi 

feito o uso de alta-rotação ou peça reta com broca cirúrgica carbide cilíndrica 702. Foram 

analisados e tabelados os dados pré-operatórios de posição do dente: superior (posições A, 
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B e C, segundo a classificação de Pell e Gregory de 1933) e inferior (posições do dente A, 

B e C e em relação ao ramo da mandíbula I, II e III, segundo as classificações de Pell e 

Gregory de 1933) e complicação trans-operatória (hemorragia e fratura radicular sem 

remoção do fragmento). Já no pós-operatório com sete dias: infecção, alveolite, edema, 

trismo, dor e hemorragia. 

De acordo com a estatística inferencial, foram avaliadas variáveis qualitativas, alveolite, 

dor, edema, trismo, infecção e hemorragia, quanto a sua presença ou não, através do 

Teste de Fisher, com nível de significância de 5%. 

Resultados 

Foram avaliados 30 pacientes, sendo 11 homens e 19 mulheres, em idade média de 21,9 

anos. No total, foram extraídos 120 terceiros molares, sendo 60 superiores e 60 inferiores. 

Quanto à necessidade de osteotomia e odontossecção, foram executadas em 32 e 28, 

respectivamente. Houve diferença estatisticamente significativa apenas entre os protocolos 

utilizados com relação à ocorrência de dor, sendo que nos pacientes do grupo 3, sem uso de 

antibióticos, mais indivíduos relataram dor quando comparados aos pacientes do G1, com 

administração pré-operatório de antibiótico, e G2, com administração pós- operatória de 

antibióticos. 

Discussão 

Foi empregado nessa pesquisa um estudo clínico randomizado, que consiste em um tipo de 

estudo experimental desenvolvido em seres humanos, que tem por objetivo o conhecimento 

do efeito de intervenções em saúde e são uma das ferramentas mais importantes para a 

obtenção de trabalhos, que visam resultados voltados para a prática clínica.
7
 

Na literatura são abordadas basicamente três formas de conduzir a antibioticoterapia na 

exodontia de terceiros molares, sendo elas: em dose única pré- operatória, em doses 

múltiplas no pós-operatório ou utilizando as duas formas simultaneamente.
6 

No presente 

estudo foram distribuídos os pacientes em três grupos com as seguintes administrações 

antibióticas: somente no pré-operatório (Amoxicilina 

2g, 1hora antes do procedimento), somente no pós-operatório (Amoxicilina 500mg, de 8 em 

8 horas, por 7 dias) e no terceiro grupo não houve prescrição antibiótica como 

profilaxia e terapêutica. Obtendo-se os mesmos resultados em ambas as prescrições, 

quanto à infecção pós-operatória, com a não incidência dessa em nenhum dos grupos. 

Consideramos que, essa estratégia terapêutica não parece impor benefícios adicionais a 

uma população adulta jovem e saudável. Concluindo que não há a indicação de se usar esta 

droga em pacientes saudáveis. 

Deve-se considerar que o uso de antibiótico não é uma medida totalmente efetiva para a 

prevenção de infecções. Também é importante ressaltar que 6 a 7% dos pacientes medicados 

experimentam algum tipo de reação adversa.
3 

Medidas não medicamentosas como 

esterilização eficiente de instrumentais, antissepsia e paramentação, domínio da técnica 

cirúrgica e cuidados de higiene pós-operatória reduzem em 75% os riscos de infeção pós-

operatória.
3

 

Assim, a relação risco-benefício deve favorecer grandemente a prevenção considerando 

custo, resistência e toxicidade.
3 

Fatores associados a risco aumentado de infecção pós-
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operatória devem ser levados em consideração como subnutrição, obesidade, doenças de 

base como diabetes tipo I, imunossupressão, irradiação local prévia, cirurgias prolongadas 

e ou em local infectado, entre outros fatores.
3
 

Conclusão 

Pode-se concluir que a administração de amoxicilina em dose única pré-operatória e em doses 

múltiplas pós-operatória, não se mostram mais eficazes do que a não administração 

antibiótica, quanto à prevenção de infecção. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE PAREDE ANTERIOR DO OSSO 

FRONTAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE:  Pós Graduação 

 

Anna Carolina Jaccottet Oliveira1, Ricardo Augusto Conci2, Bruno Marques Sbardelotto3, 

Geraldo Griza4, Eleonor Álvaro Garbin Júnior4, Natasha Magro Érnica4 

Palavras-chave: Osso Frontal, Traumatismo Facial, Seio Frontal. 

RESUMO – O trabalho visa reportar um caso de um paciente vítima de acidente motociclistico 

versus automóvel com alta cinemática e que durante a colisão entre os veículos ocorreu ejeção 

do capacete de proteção. O acidente culminou em múltiplas fraturas faciais além de fraturas e 

lesões importantes nas demais regiões do corpo. Ao exame físico cuidadoso e ao exame de 

imagem, através de tomografia computadorizada, foi possível diagnosticar a significativa 

fratura da parede anterior do osso frontal e fratura do complexo naso-orbito-etmoidal. As 

fraturas faciais apresentavam grande deslocamento e cominuição resultando na perda da 

projeção do terço superior facial. O paciente permaneceu internado em Unidade de Terapia 

Intensiva por 8 dias até estabilização do quadro e melhora clínica significativa. Quando o 

mesmo apresentava-se apto a realizar cirurgia sob anestesia geral foi realizada a cirurgia por 

meio do acesso coronal ao esqueleto facial para executar a redução aberta das fraturas em face 

e a fixação interna estável dos segmentos ósseos por meio de tela de titânio juntamente com 

placas e parafusos. Ao pós operatório imediato era possível observar a recuperação do contorno 

facial e durante o acompanhamento pós operatório o paciente não apresentou sinais de infecção, 

sinais de obstrução do ducto nasofrontal ou outros tipos de complicações. 

 

INTRODUÇÃO 

O seio frontal está localizado no osso frontal, é uma cavidade óssea pneumática, que tem 

forma triangular, com a maior porção no assoalho da órbita. Ao nascimento esse seio não está 

presente e aos 2 anos essa cavidade começa o processo de pneumatização, ainda assim 

cerca de 4% da população não apresenta o seio frontal. A etiologia dos traumas 

bucomaxilofaciais que resultam em fraturas da parede anterior do osso frontal são em sua 

maioria resultado de acidentes automobilísticos ou desportivos. O osso frontal é capaz de 

absorver a força direta aproximada de 990 kg de força, sem sofrer fratura da região, portanto é 

necessário um trauma de grande intensidade. Quando isso ocorre essa lesão da parede anterior 

do osso frontal muitas vezes apresenta, também, lesões intracranianas e outras fraturas 

associadas. 

Os ossos vizinhos ao osso frontal como os ossos da orbita e o complexo naso-orbito- 

etmoidal (NOE) são ossos com menor resistência. Sendo assim, as fraturas do complexo NOE 

e de órbita estão associadas a esses traumas. Por meio de exames físicos e de imagem como a 

tomografia de face, por exemplo, foi possível observar as regiões que sofreram fraturas e 

planejar o tratamento mais adequado ao paciente. A classificação de Manolidis e Hollier 

classifica em fraturas do tipo 1 ao tipo 5: No tipo 1 – fratura linear, com deslocamento mínimo 
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da parede anterior; tipo 2 – fratura cominutiva da parede anterior, com ou sem envolvimento 

do ducto nasofrontal; tipo 3 – fratura envolvendo parede anterior e posterior do Seio Frontal; 

tipo 4 – fratura cominutiva das paredes anterior e posterior, com ferimento dural e potencial 

vazamento do líquido cefalorraquidiano e tipo 5 – fratura cominutiva das paredes anterior e 

posterior, com ferimento dural e potencial vazamento do líquido cefalorraquidiano, associado 

com perda óssea e/ou de tecidos moles adjacentes. 

O plano cirúrgico segue a área lesada no trauma, os princípios para a restauração do 

contorno da fronte e a prevenção de infecção dos componentes intracranianos. O tratamento 

inapropriado das fraturas do seio frontal pode trazer complicações para o paciente, mesmo após 

vários anos do incidente traumático, destacando-se, entre elas, a sinusite recorrente, a 

osteomielite do osso frontal, meningite, encefalite, trombose do seio cavernoso e abscesso 

cerebral, estas últimas com consequências sérias, que podem resultar no óbito do paciente. 

Nos casos de fraturas altas, com maiores extensões, reconstruções extensas, como nos casos 

de fraturas cominutivas e nas lesões com perda de tecido ósseo. A fixação de fragmentos da 

parede anterior do seio com microplacas de titânio constitui uma modalidade terapêutica 

com boa aceitação e com baixos índices e complicação, quando bem executada. 

OBJETIVOS 

O trabalho tem por objetivo realizar uma breve revisão sobre o trauma em terço superior de 

face e descrever o tratamento cirúrgico de fratura de parede anterior do osso frontal e de 

fraturas do complexo Naso-Orbito-Etmoidal por meio de relato de um caso clinico. 

 

CASO CLÍNICO 

 

Paciente gênero masculino, 30 anos de idade, vítima de acidente motociclistico versus 

automóvel, sofreu um trauma de alta cinemática, apresentando Glasgow 6, que é a escala de 

nível de consciência de um paciente após um trauma, no momento do resgate e trauma crânio 

encefálico importante, o capacete usado enquanto dirigia a motocicleta sofreu ejeção no 

acidente. 

Recebido no hospital por transporte aéreo e com quadro instável hemodinamicamente, em 

uso de colar cervical, frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto, apresentando 

sudorese, pressão arterial 127/83mm/Hg. Durante tomografia foi possível observar a fratura da 

parede anterior de osso frontal, fratura nasal, fratura NOE, fratura em região de quadril e ossos 

carpos da mão esquerda. Após, o paciente foi mantido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

por 8 dias até estabilização do quadro geral e o mesmo foi transferido para ala do hospital sob 

acompanhamento das seguintes especialidades: neurocirurgia, cirurgia geral, urologia e cirurgia 

e traumatologia buco-maxilo-facial. 

Após 16 dias de internamento hospitalar o paciente estava apto para realizar a cirurgia de 

reconstrução da parede anterior do osso frontal. O paciente estava realizando 

antibioticoterapia intravenosa desde o momento da admissão hospitalar devido a múltiplas 

fraturas em face com envolvimento do seio frontal e fraturas expostas em mão esquerda. A 

cirurgia foi realizada sob anestesia geral e intubação orotraqueal. 

Para acessar a região das fraturas foi utilizado o acesso cirúrgico coronal, por meio deste foi 

possível visualizar a região do terço superior de face e de terço médio além de minimizar 

cicatrizes visíveis. A incisão, então, foi realizada na região do escalpo que é composto de 5 

planos principais: pele, tecido conectivo denso, gálea aponeurótica, tecido subaponeurótico e 

pericrânio. 

Realizada marcação da linha de incisão e linhas perpendiculares, com o objetivo de guiar a 

posterior sutura no local, foi iniciado o acesso coronal com a infiltração de vasoconstritores ao 

redor da linha de incisão no plano subgaleal, pois tal acesso pode causar grande perda sanguínea 

em alguns casos. A incisão foi realizada até pericrânio e a dissecação digital foi realizada na 
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área conforme o retalho avança e então foi observada tensão na região de musculatura temporal 

realiza-se a dissecação acima da fáscia temporal e ganha-se maior mobilidade ao retalho. 

A partir desse momento foi possível everter o retalho obtendo-se a superfície galeal fique 

exposta para o exterior do retalho e o osso frontal com suas fraturas possa ser acessado. 

Dessa forma, foi possível realizar a inspeção das paredes do seio frontal e observar integridade 

da parede posterior do mesmo. Além disso, a inspeção do ducto nasofrontal. 

E por fim a redução e reposicionamento dos segmentos ósseos fraturados realizando a 

fixação interna estável por meio de placas, telas e parafusos do sistema 1.5. 

Após o reposicionamento ósseo adequado posiciona-se novamente o retalho em sua posição 

original, usou-se um dreno de sucção fechado na região e suturas profundas por meio de fios 

reabsorvíveis e suturas com fios de nylon em região de pele guiando-se pelas marcações 

realizadas inicialmente ao acesso. Após essa etapa foi realizada a redução fechada da fratura 

nasal e tamponamento com gaze por 48 horas. 

 

RESULTADOS - 

Aos retornos pós operatórios do paciente foi observado reparo ‘osseo, com tecidos 

cicatriciais dentro dos padrões de normalidade, além de reparo estético da região, com regressão 

do afundamento pronunciado pré-operatório e também não foi observado sinais de infecção, 

sinusite ou de obstrução do ducto nasofrontal, conforme já observado na cirurgia 

. CONCLUSÃO 

Traumas de grande energia geram traumatismos múltiplos aos pacientes afetados, sendo assim 

é necessário um atendimento multidisciplinar para a correta abordagem cirúrgica e quanto ao 

correto momento cirúrgico para a intervenção. Além disso o correto protocolo cirúrgico ‘e 

imprescindível para que se alcancem os objetivos. 
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RESUMO: a Angina de Ludwig é uma infecção que acomete os espaços faciais profundos da 

mandíbula, podendo evoluir para quadros mais severos com risco iminente a vida, como nesse 

relato de caso em que a paciente foi admitida em quadro de choque séptico devido a lesão 

cariosa  nos  primeiros  molares  inferiores  bilateralmente.  INTRODUÇÃO:  As  infecções 

odontogênicas existem há tanto tempo quanto a nossa espécie existe, pois não é uma teoria 

improvável, a de se pensar que os dentes eram perdidos por cárie ou doença periodontal1. As 

infecções odontogênicas ainda são uma das principais causas de internamento dentro da cirurgia 

e traumatologia bucomaxilofacial2. Essas infecções podem se espalhar pelos espaços faciais da 

cabeça e pescoço, induzindo uma infecção nos espaços profundos com risco de vida associada 

a um grande risco de complicações como obstrução das vias aéreas superiores, mediastinite, 

empiema  torácico,  pericardite,  fasceíte  necrotizante,  choque  séptico  e  trombose  de  seios 

cavernosos1,3. Embora a incidência dessas infecções tenha diminuído consideravelmente 

como resultado dos antibióticos modernos e da melhoria da higiene bucal, essas infecções 

continuam sendo  uma  fonte  de  morbidade  grave  e  alta  mortalidade4.  A  Angina  de  

Ludwig  foi primeiramente   descrita  por   Friederich   Won   Ludwig   em   1836,   como   

uma   infecção potencialmente fatal, celulite bilateral dos espaços submandibulares e na era 

pré-antibiótica tinha taxa de mortalidade maior que 50%5. E foram definidos por Grodinsky 

(1939) os quatro critérios  para  diferenciar  de  outras  infecções  profundas  do  pescoço,  

sendo:  1-Ocorrer bilateralmente em mais de um compartimento do espaço submandibular; 2- 

produzir infiltrado gangrenoso serosanguinolento com ou sem a presença de pus; 3- 

envolver tecido conectivo, fáscia e musculo sem envolver glandular salivares; 4- espalhar 

por continuidade e não pelo sistema linfático6. A Angina de Ludwig quando não bem 

diagnosticada e bem tratada pode levar a quadros de sepse, com grande morbidade e 

mortalidade.  O manejo desse tipo de infecção ainda é controverso, mas a primeira 

consideração é localizar e remover a causa da infecção1- 3,7,8, e quando necessário, e em 

momento oportuno a intervenção cirúrgica e a proteção das vias aéreas2,4,8. A 

antibioticoterapia empírica deve ser iniciada tão logo o paciente seja admitido, com 

antibióticos de largo espectro, visto que cubra a gama de microrganismos envolvidos, neste tipo 

de infecção em sua grande maioria os microrganismos são de natureza respiratória mista 

(aeróbios, anaeróbios e anaeróbios facultativos)2,7,8. OBJETIVOS: do presente trabalho 

é realizar uma breve revisão da literatura e relatar o caso de uma paciente que deu entrada 

no Hospital Universitário de Cascavel em estado de choque séptico devido a uma 

infecção odontogênica  que  acometeu  concomitantemente  os  espaços  submandibular,  

sublingual  e submentual bilateralmente, o que se caracteriza como Angina de Ludwig. 
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RELATO DE CASO: A paciente chegou ao pronto-socorro com escala de coma de 

Glasgow (GCS) 15, com mau estado geral (aparência tóxica), taquipnéia (39 ciclos / min), 

taquicardia (112 batimentos / min), hipotensão (pressão arterial de 80/40), temperatura 36.7 º 

C, desidratada, com disfagia, disfonia e hipossaturação (91%) no ar ambiente. A criança 

relatava dor de dente que começou a dois dias com edema na região submandibular que 

piorou desde então. Na admissão, apresentava rubor, eritema e edema nos espaços 

submandibular, submentual e sublingual, além de mostrar aumento de volume em região 

supra-clavicular combinada com eritema. Apresentava ainda dor a palpação nesses espaços, 

dor a palpação do espaço faríngeo lateral e dor a palpação cervical Direita. Notamos trismo 

(abertura máxima de 20mm), protrusão e elevação da língua e cavidades de cárie 

dentária sobre os primeiros molares mandibulares bilateralmente. Solicitamos uma 

tomografia computadorizada, radiografias de face e exames laboratoriais. A paciente foi 

imediatamente medicada com soro para reidratação, oxigenioterapia em máscara de O2 

com Fenoterol, analgésicos e antibioticoterapia de Ceftriaxona e Clindamicina. A 

radiografia de tórax demonstrou um infiltrado em região superior de tórax direito. A 

tomografia computadorizada de face e cervical mostrou um estreitamento das vias aéreas 

superiores e desvio da linha média, além de lesões periapicais nos primeiros molares 

inferiores. Os exames sanguíneos (hemograma) resultaram com contagem de leucócitos de 

15.360, com 2% de metamielócitos e 1% de mielócitos. A ureia de 100mg / dL e creatinina 

de 1,20mg / dL e um valor elevado de proteína C reativa de 42,3mg/Dl, configurando o 

quadro de choque séptico. O diagnóstico da paciente foi definido como Angina de Ludwig, 

uma infecção cervical profunda secundária, insuficiência renal após sepse e possivelmente 

broncopneumonia por aspiração. Repentinamente o quadro de hipossaturação e hipotensão 

foram piorando e a intervenção cirúrgica de urgência foi realizada sob anestesia geral. 

Realizamos uma abordagem submandibular indo em região sublingual e comunicando com 

o meio bucal, e exploração para drenagem dos espaços faciais profundos. A extração das 

unidades dentárias dos primeiros molares inferiores também foi realizada. Após a intervenção 

cirúrgica, a criança foi a unidade de terapia intensiva (UTI), extubada no dia seguinte e 

permaneceu por mais um dia. Depois de deixar a UTI, os parâmetros respiratórios diminuíram 

e a drenagem do tórax Direito foi realizada. Devido à insuficiência renal, a terapia antibiótica 

foi alterada para Oxacilina e Cefepime. A paciente permaneceu com dreno em região 

submandibular e torácico, sendo constantemente acompanhada quanto aos sinais vitais. Após 7 

dias o dreno torácico foi removido e o dreno submandibular 3 dias depois. Após a totalização 

de 18 dias de internação a paciente recebeu alta hospitalar. RESULTADOS: Com um total de 

18 dias de internação, sendo dois desses, internada na unidade de terapia intensiva infantil a 

paciente estava estável, com ausência do quadro infeccioso, sem alterações de sinais vitais e 

recebeu alta hospitalar. CONCLUSÃO: O diagnóstico precoce é fundamental para o 

planejamento da conduta terapêutica adequada, bem como a proteção das vias aéreas superiores, 

visto que a angina de Ludwig comprime a porção superior da traqueia podendo levar a 

obstrução completa da mesma. O tratamento correto consiste em identificação e remoção do 

fator causal, observação rigorosa da paciente e proteção das vias aéreas se necessário, visto que 

um quadro urgente pode se uma tornar emergência rapidamente. A intervenção cirúrgica em 

momento oportuno é indispensável para um controle favorável do quadro, permitindo 

condições de recuperação da saúde do paciente. 
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RESUMO – Este trabalho tem por objetivo demonstrar, através de um relato de caso clínico, 

as indicações e a técnica cirúrgica para o tratamento de fraturas condilares. Paciente feminino, 

21 anos, bom estado geral, atendida no pronto socorro do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná – HUOP, vítima de acidente motociclístico. No exame de clínico e de imagem, foi 

diagnosticada fratura condilar bilateral e de sínfise mandibular. Paciente foi submetida a 

procedimento cirúrgico sob anestesia geral para redução cruenta e fixação interna estável das 

fraturas de côndilo mandibular e sínfise com sistema de fixação 2.0 de miniplacas e parafusos, 

ambas as fraturas condilares foram expostas através de acesso retromandibular, a fratura de 

sínfise foi exposta e fixada através de acesso vestibular intraoral. No pós-operatório,  a 

paciente evoluiu com oclusão estável, simetria facial e leve paresia do ramo bucal do sétimo 

par de nervos cranianos, que foi tratada e teve recuperação total em 100 dias de pós- 

operatório. Quando bem indicado e executado, o tratamento cirúrgico das fraturas condilares 

possibilita a recuperação da oclusão, dimensão vertical facial posterior e estabilidade 

adequada para consolidação dos cotos ósseos fraturados, mesmo em função mastigatória e 

fonética imediata, sem necessidade de fixação intermaxilar. 

 

INTRODUÇÃO - As fraturas condilares geralmente ocorrem por contra-golpe nos impactos 

que atingem a região distal da mandíbula, como a sínfise, parassínfise e corpo ou diretamente 

a região condilar. Quando os elementos dentários não estão em oclusão, a estabilidade da 

mandíbula é comprometida e as forças do impacto que seriam distribuídas da mandíbula para 

toda a face, correm agudamente até a articulação temporomandibular, resultando na fratura. 

As propostas de classificações das fraturas condilares variam na literatura, levando em 

consideração principalmente a posição da fratura e o nível de deslocamento do côndilo. 

O diagnóstico das fraturas condilares é realizado pelo exame clínico e concluído por exames 

de imagem. Esses tipos de fraturas podem ser clinicamente obscuras ou resultarem em 

significativas alterações funcionais e estéticas. Os sinais clínicos de uma fratura condilar 

incluem: dor pré-auricular, otorragia, desvio para o lado ipsilateral em abertura bucal nos 

casos unilaterais, contato dental posterior prematuro, mordida aberta posterior no lado 
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contralateral à fratura, mordida aberta anterior nos casos de fratura bilateral, mordida cruzada, 

retrognatismo mandibular e limitação de abertura bucal. 

A decisão quanto ao tratamento cirúrgico ou conservador deve ser individualizada para cada 

caso, fatores como: quadro sistêmico do paciente, idade, tipo de fratura,  localização  da 

fratura, estabilidade oclusal, deslocamento dos cotos fraturados, outras fraturas de mandíbula 

e terço médio da face associadas que interfiram na oclusão e experiência do cirurgião, são 

variáveis clínicas relevantes que recomendam uma abordagem cirúrgica obrigatória, relativa 

ou tratamento conservador. 

Segundo Kent et al. (1990), o tratamento cirúrgico está indicado na impossibilidade de 

obtenção de oclusão ideal com técnica conservadora, abertura bucal limitada pela fratura, 

interposição de tecido mole entre os cotos, deslocamento do coto para fossa craniana média, 

invasão de corpo estranho no espaço articular, fratura exposta e contraindicações para o 

processo de fixação intermaxilar. Já Santler et al. (1999), indicam tratamento cirúrgico em 

fraturas com grandes deslocamentos do coto condilar fraturado. Smets el al. (2003), sugeriram 

o tratamento com redução aberta e fixação interna rígida nos paciente com redução superiores 

a 8 mm do ramo mandibular e importante deslocamento do fragmento condilar. 

A maior parte das complicações do tratamento aberto é relacionada ao acesso cirúrgico e não 

a obrigatoriamente a redução e fixação dos cotos ossos fraturados. Ellis et al. (2000), 

avaliaram as complicações no tratamento cirúrgico e fixação interna rígida  das  fraturas, 

17,2% dos paciente apresentaram paralisia de ramos do nervo facial, 3,2% evoluíram com 

fístula salivar, sendo ambas as complicações tratadas e de curso favorável no pós-operatório. 

Se comparada ao tratamento conservador, a abordagem cirúrgica parece estar relacionada a 

menos complicações em longos períodos. Ellis & Throckmorton (2000) observaram uma 

significante redução anatômica do ramo mandibular, da altura facial e alteração no plano 

oclusal nos pacientes tratados de forma conservadora. Ellis et al (2000). realizaram um estudo 

para avaliação da oclusão em pacientes tratados de forma conservadora e cirúrgica, 

concluindo que as más oclusões eram significantemente mais frequentes no grupo submetido 

a tratamento conservador, se comparado ao grupo cirúrgico. 

Muitas formas de fixação das fraturas condilares são propostas na literatura. Sugiura et al. 

(2001), compararam, em um estudo retrospectivo, os métodos de osteossíntese de fraturas 

condilares utilizando a técnica Lag Screws, fios de Kirschner e miniplacas, revelando maior 

estabilidade e manutenção da dimensão vertical posterior nas fixações com técnica Lag 

Screws. Quando a técnica de fixação interna por miniplacas é selecionada, a fixação com duas 

miniplacas se mostrou mais eficaz do que apenas uma miniplaca ou até mesmo uma única 

placa de reconstrução, devendo sempre se optar por parafusos bicorticais em todos os casos 

possíveis. 

OBJETIVOS - Este trabalho tem por objetivo relatar e exemplificar, através de um caso 

clínico, as indicações e técnica cirúrgica para tratamento de fraturas em  côndilos 

mandibulares. 

RELATO DE CASO - Paciente feminina, 21 anos, bom estado geral, trazida ao pronto 

socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, vítima de acidente 

motociclístico. No exame clínico de inspeção, apresentava lesões abrasiva em região 

perilabial e bucal esquerda, sinais de sangramento nasal prévio, edema bilateral em terço 

inferior de face, otorragia do lado direito, limitação de abertura bucal, contato dental posterior 

prematuro e mordida aberta anterior de 12 mm. Durante palpação, era visível a mobilidade 

segmentar da mandíbula entre região de elementos 42 e 43, queixas álgicas ao toque e durante 
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abertura bucal em região pré-auricular. Na ausculta eram notáveis crepitações ósseas em 

sínfise mandibular direita e nas regiões condilares bilaterais. Foi planejada a redução aberta e 

fixação interna das fraturas condilares bilaterais e de sínfise mandibular. Acessos 

retromandibulares foram realizados para localização e exposição das fraturas baixas do 

côndilo esquerdo e direito, um parafuso de tracionamento com fio de aço foi fixado no ângulo 

mandibular para auxiliar na manipulação do coto distal e na redução das fraturas. A fratura do 

lado direito foi fixada com miniplaca única do sistema 2.0, a fratura do lado esquerdo foi 

fixada com duas miniplacas do sistema 2.0. Em seguida a fratura de sínfise mandibular foi 

acessada por incisão intraoral vestibular, reduzida e fixada com duas miniplacas do sistema 

2.0, sendo uma na base mandibular com parafusos bicorticais e outra em região de torção 

superior, com parafusos monocorticais. Os parafusos de bloqueio e a barra de Erich superior 

foram mantidos para terapia com elásticos imediata após a cirurgia, com objetivo de guiar a 

oclusão da paciente. No pós-operatorio de 7 dias, a paciente apresentava leve paresia do ramo 

bucal direito do nervo facial, abertura média interincisal de 15 mm e oclusão estável com 

elásticos. Em 100 dias de pós-operatório, a oclusão da paciente era mantida estável, sem 

desvios e com abertura bucal média interincisal de 30 milímetros. Os movimentos faciais 

foram recuperados completamente com o auxílio de fisioterapia, laserterapia e suplementação 

vitamínica. 

CONCLUSÃO - O tratamento cirúrgico empregado no caso clínico obteve sucesso, 

restabelecendo oclusão ideal, função mastigatória imediata após a cirurgia e estética facial. 

Não foram observadas complicações permanentes em relação à abordagem cirúrgica. Diante 

de fraturas que acometem o processo condilar da mandíbula, levando em consideração a 

complexidade destas e a falta de consenso na literatura, a conduta terapêutica do cirurgião e 

traumatologista  bucomaxilofacial  deve  estar  embasada  nos  sinais  e  sintomas  clínicos 

individuais de cada caso, sendo também de extrema importância a utilização de exames 

imaginológicos como adjuvantes no plano de tratamento, tendo em vista o reconhecimento da 

posição da fratura e o deslocamento dos cotos. 
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ARTROPLASTIA INTERPOSICIONAL COMO TRATAMENTO PARA 

ANQUILOSE DE CÔNDILO MANDIBULAR – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico/Pós-graduação 
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Palavras-chaves: ATM; Transtorno da articulação temporomandibular; Anquilose; 

 

RESUMO - O objetivo do trabalho é relatar um caso clínico de anquilose em articulação 

temporomandibular (ATM) devido sequela de ferimento por projetil de arma de fogo (FPAF), 

com tratamento estipulado da artroplastia interposicional. Paciente com sequela de FPAF, 

evoluindo com limitação de abertura de boca. No exame físico notou-se limitação de abertura 

bucal (12mm), alteração oclusal, desvio mandibular com translação normal do côndilo 

esquerdo, sugerindo patologia unilateral. Após solicitação de exame de imagem, tomografia 

(TC) de face e o biomodelo 3D, foram observadas alterações na forma do côndilo mandibular 

direito com imagens sugestivas de ponte óssea partindo do ramo ascendente da mandíbula, 

confirmando a anquilose da ATM. Realizado cirurgia sob anestesia geral, com intubação 

nasotraqueal, acesso pré-auricular do lado direito, infiltração local e exposição da área de 

interesse, observou-se ponte óssea do ramo ascendente da mandíbula a fossa mandibular. Em 

seguida, foi realizada a osteotomia e remoção do tecido anquilótico, artroplastia do côndilo 

remanescente e coronoidectomia bilateral, coleta do enxerto do corpo adiposo da bochecha 

bilateral e interposicionamento do mesmo. Após a verificação da abertura bucal máxima (25 

mm), os tecidos subcutâneos foram fechados por planos com suturas. Foram administrados 

medicação pós-operatória e fisioterapia imediata. No segundo mês pós-operátorio, foi 

observado infecção em região operatória e diminuição da abertura bucal. Uma segunda 

abordagem cirúrgica foi programada. No transoperatório, realizada plastia com enxerto 

interposicional de tecido adiposo abdominal por ausência de material intra-oral. Após seis 

meses de acompanhamento, verificado abertura interincisal de 36 mm, sem sinais de recidivas, 

porém, seguindo com a lesão do nervo facial. Solicitada TC de face, notado contorno adequado 

do côndilo remanescente. Encaminhamento para tratamento com laserterapia, onde evoluções 

significativas foram observadas e após 04 meses verificado recuperação total da mímica facial. 

Concluímos, que dentre as formas de tratamento a artroplastia interposicional é o procedimento 

padrão devido a sua preponderância e menor índice de recidivas. Apesar das suas desvantagens 

e complicações, o caso foi conduzido de forma que todas elas puderam ser contornadas, obtendo 

sucesso no tratamento. 

 

INTRODUÇÃO - A articulação temporomandibular (ATM) é classificada como uma das mais 

complexas do corpo, justo a sua capacidade de movimentos de rotação e translação. Formada 

pelo côndilo mandibular, fossa mandibular do osso temporal e o disco articular. Dentre as 

enfermidades que atingem a ATM está a anquilose. 

A anquilose da ATM pode ser determinada como uma modificação anatômica e funcional 

provocada pela fusão dos tecidos, ósseos e fibrosos, condição que leva a limitações funcionais, 

 
1 Residente em CTBMF pela UNIOESTE 
2 Coordenador da residência em CTBMF da UNIOESTE 
3 Professor(a) da residência em CTBMF da UNIOESTE 
4 Especialista em CTBMF pela UNIOESTE 



 

261 

 

principalmente a mastigação e a fala. 

Sua principal etiologia é o trauma, porém pode proceder de uma infecção ou alterações 

sistêmicas. A faixa etária mais acometida é de crianças em fase de crescimento, devido a uma 

resposta exacerbada ao processo de reparo. 

Seu diagnóstico é difícil devido ao curso lento da patologia. No período inicial ainda não há 

uma fusão óssea que se manifeste radiograficamente e os aspectos clínicos são negligenciados 

pelos pacientes e profissionais. 

Clinicamente o paciente em um estágio avançado da anquilose apresenta hipomobilidade da 

mandíbula, consequentemente limitação de abertura de boca, dificuldade na mastigação, fala e 

higiene oral. 

Há diferentes classificações com critérios quanto a localização da anquilose, sendo intra ou 

extraarticular, a sua variedade de tecido envolvido, fibroso, fibro-ósseo ou ósseo, e a extensão, 

sendo uma fusão completa ou incompleta. 

Diferentes métodos para o tratamento da anquilose da ATM foram estipulados, artroplastia de 

gap, artroplastia interposicional e reconstrução da ATM com material aloplástico ou autógeno, 

porém em todos as técnicas os propósitos fundamentais são da remoção do tecido anquilótico, 

reestabelecimento da fisiologia da articulação e prevenção de uma nova anquilose. 

OBJETIVO – Relatar um caso clínico de uma anquilose de articulação temporomandibular 

devido a trauma, onde o tratamento estipulado foi a artroplastia interposicional. 

RELATO DE CASO – Paciente 35 anos, leucoderma, sexo masculino, procurou o serviço de 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - 

HUOP, em Cascavel - Paraná, queixando-se de limitação de abertura bucal, referindo trauma 

por ferimento por arma de fogo há 3 anos na hemiface direita. 

No exame clínico extra-bucal, notou-se além da limitação de abertura bucal, desvio da 

mandíbula para o lado esquerdo, com translação normal do côndilo esquerdo, sugerindo uma 

patologia unilateral, observando uma abertura máxima interincisal de 12 mm. 

Foram solicitados exames de imagem, tomografia computadorizada (TC) com reconstrução em 

três dimensões (3D), bem como o biomodelo de estudo para avaliação da região de ATM com 

maior detalhe. Alterações na forma do côndilo mandibular direito com imagens sugestivas de 

uma ponte óssea partindo do ramo ascendente da mandíbula, foram observadas, confirmando a 

suspeita diagnóstica de anquilose da ATM. 

Após observado as condições do paciente foi dado início aos procedimentos pré-operatórios, 

solicitados os exames laboratoriais e avaliações. 

Realizado cirurgia sob anestesia geral, com intubação nasotraqueal. Marcação da incisão 

cirúrgica do acesso pré-auricular do lado direito, infiltração local de adrenalina 1:100.000 e 

intra-oral de lidocaína 2% com vaso constritor 1:200.000. 

O acesso à ATM foi realizado por meio de incisão pré-auricular. Após, exposição da área de 

interesse, observou-se uma ponte óssea partindo do ramo ascendente da mandíbula e fossa 

mandibular. Em seguida, foi realizada a osteotomia com piezocirurgia e completada com 

cinzéis para remoção do tecido anquilótico, realizada artroplastia do côndilo remanescente 

procedendo à realização da coronoidectomia ipsilateral e coleta do enxerto. O enxerto utilizado 

foi o corpo adiposo da bochecha e interposicionado em região do gap. Após a verificação da 

abertura bucal máxima (25 mm), os tecidos subcutâneos foram fechados por planos com suturas 

reabsorvíveis e não reabsorvível, em pele. Foram administrados antibiótico, anti-inflamatório 
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não-esteroidal e analgésico no pós-operatório, juntamente com a fisioterapia imediata. 

Acompanhamentos periódicos foram realizados, e no segundo mês pós-operátorio após 

observado a regressão da abertura bucal associados aos sinais e sintomas clínicos foi 

diagnosticado infecção em região operatória. Uma segunda abordagem cirúrgica foi então 

programada. 

 

No transoperatório, realizada limpeza do gap da cavidade articular e novamente uma plastia. 

Devido à ausência de material suficiente para enxerto do corpo adiposo da bochecha, a remoção 

de tecido adiposo abdominal pela equipe da cirurgia geral foi realizada, e o mesmo foi 

interposicionado na região do gap. Paciente apresentou no pós-operatório imediato 30mm de 

abertura bucal e paralisia do ramo frontal do nervo facial. O mesmo protocolo medicamentoso 

da primeira intervenção e fisioterapia imediata foram instituídos. 

 

Após regulares retornos ambulatoriais para acompanhamento, com seis meses após a cirurgia, 

a paciente apresentava abertura interincisal máxima de 36 mm, oclusão mantida, e sem sinais 

de recidivas da anquilose, porém com ausência de regressão da lesão ao ramo frontal do nervo 

facial. Foi solicitada uma tomografia computadorizada, onde observou-se contorno adequado 

do côndilo remanescente, e a ausência do processo coronóide do lado direito. O paciente foi 

então encaminhado para tratamento com laserterapia para a lesão em nervo facial devido a 

queixas do mesmo frente a condição de paralisia facial. 

 

Durante o tratamento com laserterapia, evolução significativas foram observadas, e após 4 

meses de aplicações a paralisia facial foi reversiva, com o paciente tendo recuperado totalmente 

a mímica facial. 

 

CONCLUSÃO – Dentre as diversas formas de tratamento para a anquilose da articulação 

temporomandibular a artroplastia interposicional é tida como um procedimento padrão devido 

a sua preponderância no tratamento além do menor índice de recidivas dentre as demais 

alternativas. Apesar das suas desvantagens e complicações quanto a indicação da técnica, o 

caso foi conduzido de forma que todas elas puderam ser contornadas, obtendo sucesso no 

tratamento. 
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SUPRANUMERÁRIO EM GÊMEOS MONOZIGÓTICOS: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO - Dentes supranumerários são considerados uma anomalia dentária onde há o 

desenvolvimento de maior número de dentes em comparação com a dentição normal. Ocorrem 

com maior frequência na maxila, sendo a região anterior a maior incidência. Quando localizado 

na linha média palatina entre os dois incisivos centrais superiores é denominado mesiodens. 

Estes afetam mais homens do que mulheres (2:1), a maioria assintomáticos. Teorias como a 

dicotomia do germe dentário, hiperatividade da lâmina dentária e alterações genéticas, tentam 

explicar a etiologia dos supranumerários. Sendo assim, se houver uma alteração na fórmula 

dental, isso deve ser repetido entre irmãos. OBJETIVOS – o objetivo desse trabalho consiste 

em apresentar o caso de gêmeos monozigóticos, portadores de mesiodens; RELATO DE 

CASO - dois gêmeos monozigóticos do gênero masculino, leucodermas, 11 anos, foram 

encaminhados para a Clínica de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, ao exame 

tomográfico foi possível identificar dois mesiodens em um dos gêmeos, e um mesiodens no 

outro irmão, ambos localizados na região do palato, posteriormente aos incisivos centrais 

superiores. Indicou-se a remoção cirúrgica dos mesiodens dos gêmeos. A cirurgia para 

exodontia dos mesiodens foi realizada em ambos os casos por meio de uma incisão de canino 

superior esquerdo até incisivo lateral direito por região palatina de maxila, descolando o retalho 

mucoperiosteal em sua espessura para acessar a região, com o uso de baixa rotação e brocas 

702 foi realizada osteotomia para exposição dentária e com o uso de extratores foram realizadas 

as remoções dentárias dos processos alveolares, a região dos alvéolos e a tábua óssea 

regularizada com limas ósseas, irrigação abundante da ferida cirúrgica, reposicionamento do 

retalho e sutura; CONCLUSÃO – Os gêmeos monozigóticos apresentaram mesiodens na 

região posterior aos incisivos centrais superiores, o que evidencia um fator genético importante 

no desenvolvimento de supranumerários, pois estes compartilham a mesma informação 

genética. 
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CIRURGIA BUCAL EM PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

 

Isabela Lisboa Almeida1, Thiago Alexandre Zilioli1, Lênin Dominicalli Guimarães1, Neli 

Pieralisi2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Odontológica para Doentes Crônicos, Saúde Bucal, 

Transplante de Rim. 

 

INTRODUÇÃO – A Doença Renal Crônica (DRC) é classificada em fases conforme a perda 

da função dos rins. No último estágio delas, há necessidade de empregar a terapia renal 

substitutiva (TRS), estando disponíveis a hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. 

O transplante renal eleva a expectativa de vida do paciente com DRC, reduzindo 

complicações a longo prazo e mantendo a qualidade de vida do mesmo, dentro de uma rotina 

normal. No entanto, para preservar a função do tecido transplantado, a variedade de fármacos 

utilizados resulta em imunossupressão e gera impactos nas condições clínicas da cavidade 

bucal. O uso de agentes imunossupressores e de corticosteróides propicia o risco de 

potencializar e agravar infecções autolimitantes, oportunizando cuidados diferenciados diante 

de um procedimento cirúrgico, inclusive o odontológico. A antibioticoprofilaxia é indicada, 

bem como as dosagens das medicações devem ser adaptadas, tanto no período trans como no 

pós-operatório. Assim, frente a essas intervenções, é de suma importância o conhecimento 

dos fármacos de uso contínuo e aqueles que sejam nefrotóxicos pelo cirurgião dentista. 

OBJETIVO – Apresentar um caso clínico de cirurgia de extrações múltiplas dentais em 

paciente com transplante renal. RELATO DE CASO - Paciente gênero masculino, 47 anos, 

queixava-se de sangramento matinal e dor em alguns de seus dentes. No plano de tratamento, 

seis dentes encontravam-se comprometidos e com indicação exodôntica. As extrações 

dentarias foram realizadas na Clínica Odontológica da UEM e os procedimentos sob 

profilaxia antibiótica, devido à condição imunossupressora do paciente. RESULTADOS – 

Respeitando os cuidados para com um paciente com DRC, o procedimento ocorreu como 

planejado e sem complicações em todas as fases operatórias. CONCLUSÃO – Tendo 

conhecimento sobre os problemas de saúde dos pacientes, medicamentos e o trabalho 

integrado entre cirurgião dentista e o medico nefrologista os resultados não implicarão riscos 

ao paciente. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E TRATAMENTO DE CISTO DENTÍGERO – 

RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE:  Caso clínico 

 

Franciane Wachter1, Natasha Magro Érnica2, Eleonor Álvaro Garbin Junior3, Geraldo 

Griza3, Ricardo Augusto Conci3, Anna Carolina Jaccottet Oliveira4 

Palavras-chave: Cisto dentígero, cistos odontogênicos, enucleação 

INTRODUÇÃO – O cisto dentígero é definido como um cisto que se origina pela 

separação do folículo que envolve a coroa de um dente incluso, conectando-se ao dente pela 

junção amelocementária. Esse é o tipo mais comum de cisto odontogênico de 

desenvolvimento. O tratamento mais comum é marsupialização e enucleação da lesão. 

OBJETIVO – Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de cisto dentígero, 

sintomático e associado ao terceiro molar inferior impactado. CASO CLÍNICO – Paciente 

do sexo feminino, 33 anos de idade, leucoderma, procurou a clínica de estomatologia da 

faculdade de odontologia da UNIOESTE, queixando-se de dor e hiperestesia na região 

retromolar ao lado direito. Ao exame intra-oral, não apresentou anormalidades, entretanto, 

ao exame de imagem foi possível constatar a presença de uma imagem radiolúcida, com 

limites definidos, associada a um terceiro molar em posição horizontal em região de 

ângulo mandibular. Com o auxílio do exame tomografia cone beam, foi delimitado o 

tamanho da lesão e constatando o rompimento da cortical lingual, envolvimento do canal 

mandibular além do possível enfraquecimento da estrutura óssea do ângulo e corpo 

mandibular devido a extensão e profundidade dessa lesão. Realizou-se então, exodontia do 

elemento envolvido, com enucleação cirúrgica da lesão e o material coletado foi enviado 

para o exame anatomopatológico. RESULTADOS - A análise histopatológica demonstrou 

fragmentos de tecido fibromixoide compatíveis com capsula cística revestidos por epitélio 

estratificado composto de 2 a 4 camadas de células cubicas em sua maioria compatível com 

cisto dentígero. Entretanto foi observado área focal na qual a camada basal encontra-se em 

paliçada e com discreta corrugação superficial sugerindo também a hipótese de ceratocisto 

odontogênico CONCLUSÃO – De acordo com o caso relatado, pode-se concluir que é 

fundamental o conhecimento aprofundado das características de tal lesão para um 

diagnóstico e tratamento adequado, para o cisto dentígero. 
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CONDUTA CLÍNICA PERANTE DENTE SUPRANUMERÁRIO IMPACTADO EM 

MAXILA 

 

Área temática: Clínica Cirúrgica 

Modalidade: Caso clínico 

 

João Vitor Oribka Roque1, Rafael Zenatti2, Natasha Magro Érnica3, Geraldo Luiz Griza4, 

Eleonor Álvaro Garbin Junior4, Ricardo Augusto Conci5 

 

Palavras chave: dente supranumerário, tomografia computadorizada, cirurgia bucal. 

 

Resumo: Dente supranumerário é definido como um distúrbio de desenvolvimento 

caracterizado pela presença de um ou mais elementos dentários fora do número considerado 

normal. Na maioria das vezes o diagnóstico da presença desse elemento é feito por exames 

radiográficos de rotina. Introdução: A formação dos tecidos dentários é um fenômeno 

complexo e o desenvolvimento de alterações dentárias podem ocorrer devido anomalias no 

número, tamanho, posição e estrutura dos dentes. Dentre as alterações de número, os dentes 

supranumerários são as mais comumente encontradas. Relato de caso: Paciente sexo 

masculino, 19 anos, compareceu para atendimento no programa de residência em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial para extração de um elemento supranumerário localizado em 

região de palato duro. Ao exame tomográfico em corte sagital e coronal, mostrou considerável 

proximidade ao assoalho de cavidade nasal. O tratamento de escolha para o caso foi a remoção 

cirúrgica do dente impactado. A cirurgia foi realizada em ambiente ambulatorial, sob anestesia 

local dos nervos alveolar superior anterior, nasopalatino e palatino maior bilateralmente 

utilizando lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Uma incisão intrasulcular a nível de 

segundo pré-molar direito e esquerdo permitiu o deslocamento mucoperiostal total do palato. 

Foi realizada uma osteotomia para expor a coroa do dente e então feita a sua remoção. A 

manobra de Valsalva descartou a possibilidade de uma comunicação buconasal, o retalho foi 

reposicionado e a síntese em colchoeiro vertical vestibular finalizou a cirurgia. Discussão: Para 

o diagnóstico e protocolo de tratamento de dentes supranumerários, exames complementares 

são essenciais e indispensáveis. A tomografia computadorizada é muito bem indicada, pois 

auxilia a identificar com maior precisão a posição do elemento impactado, visando diminuir 

possíveis complicações transoperatórias e permitindo um melhor prognóstico. Conclusão: O 

correto diagnóstico e o planejamento da exodontia de dentes impactados é essencial para o 

sucesso do tratamento, assim como o diagnóstico por imagens. 
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LÁBIO DUPLO: TÉCNICA CIRÚRGICA E RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clinico 

 

Ali Hussein Fahs1,  Afonso Elias Lermen1, Bárbara Brusco1, Fernando Menoncin Conte1, 

Iara Fretta Wiggers1, Marcos Renon2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia bucal, Dentista, Lábio. 

 

INTRODUÇÃO: O lábio duplo é uma anomalia de origem adquirida ou congênita, em 

que há a presença de tecido hiperplásico na mucosa bucal. O diagnóstico é clínico e o 

tratamento consiste na remoção cirúrgica, quando interferir na estética e/ou função. Segundo 

Greenfield (2000), não há predileção por gênero ou raça, sendo encontrado com maior 

frequência no lábio superior e raramente afeta os dois lábios simultaneamente. OBJETIVOS: 

Este trabalho visa por meio da revisão de literatura e do relato de um caso clínico, apresentar 

a conduta que o cirurgião-dentista pode adotar frente a presença de lábio duplo. RELATO DE 

CASO: Paciente com lábio duplo, gênero masculino, raça negra, foi encaminhado para 

avaliação e conduta no Setor de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxiloFacial da UNIOESTE. 

Ao exame clínico constatou-se a presença de um excesso de tecido da mucosa lábio 

superior, caracterizando o lábio duplo. A queixa do paciente foi o comprometimento 

estético, não se queixava de dor e o mesmo não apresentava nenhuma alteração sistêmica. 

Realizou-se o procedimento cirúrgico sob anestesia local. CONCLUSÃO: O tratamento 

cirúrgico resolve a queixa estética do paciente, sendo de fácil resolução. É importante a 

divulgação através de publicações reenfatizando o diagnóstico e forma de tratamento. 
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TÓRUS MANDIBULAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chave: Estomatologia, Mandíbula, Exostose 

 

Introdução: O tórus mandibular, conhecido como exostose, é uma má formação óssea que 

se desenvolve ao longo da superfície lingual da mandíbula. Sua etiologia ainda é 

desconhecida e supostamente multifatorial, podendo envolver fatores genéticos, hábitos 

parafuncionais e fatores ambientais. Radiograficamente, apresenta-se como uma massa 

radiopaca bem delimitada. Nos exames histopatológicos, consiste em uma grande massa 

lamelar de osso cortical, por vezes em uma zona mais interna observa-se osso trabecular 

associada à medula gordurosa. A maior parte dos tórus mandibulares é diagnosticada 

clinicamente, não havendo necessidade de tratamento. Em certos casos é indicada a 

remoção do mesmo, devido a traumas na mucosa, causando desconforto ao paciente. 

Objetivo: Relatar caso onde o paciente apresentava tórus mandibular com indicação de 

plástica para reabilitação protética. Relato de caso: Paciente, gênero masculino, 61 

anos, foi encaminhado para remoção de tórus mandibular. Durante o procedimento foi 

realizado anestesia por bloqueio regional do nervo alveolar inferior bilateralmente 

juntamente com o nervo bucal e lingual, utilizando 4 tubetes de mepivacaína 20mg/ml com 

epinefrina 0,01%. A incisão foi realizada em formato de envelope com lâmina 15C, seguido 

de descolamento com descolador de molt na região de pré a pré-molar. A remoção da 

exostose foi realizada com a broca carbide cirúrgica nº6, minicut 1517 e regularização 

óssea com lima cirúrgica. A irrigação foi realizada com solução fisiológica de cloreto de 

sódio 0,9%. A sutura totalizou 11 pontos simples interpapilares com fio de nylon 4,0. 

Medicação: 1 cápsula de Amoxicilina(500mg) a cada 8 horas durante cinco dias;1 

comprimido de Paracetamol(750mg) a cada6 horas durante três dias;1 comprimido de 

Nimesulida(100mg) a cada 12 horas durante cinco dias. Conclusão: Após 07 dias o 

paciente retornou a clínica para remoção da sutura, avaliou-se  a  cicatrização  mostrando  um  

ótimo  resultado,  o  paciente  relatou  sentir  nenhum incômodo devolvendo ao paciente a 

saúde bucal e bem estar. 
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CIRURGIA PRÉ-PROTÉTICA: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

 

Ali Hussein Zahwi1, Mateus Diego Pavelski2, Natasha Magro Érnica3, Geraldo Luiz Griza4, 

Eleonor Álvaro Garbin Junior4, Ricardo Augusto Conci5 

 

Palavras chave: cirurgia bucal, prótese dentaria, vestibuloplastia. 

 

Resumo: As cirurgias pré-protéticas consistem em melhorar as estruturas de suporte para a 

instalação próteses dentárias. Podendo ser de diversas formas, realização de remoção de 

interferências de tecidos moles e duros, bem como aumento da área adaptável para a prótese, 

aqui, relatamos um caso de restrição união da língua com o rebordo, impedindo o uso da prótese 

da mandíbula. Introdução: as cirurgias pré-protéticas são o conjunto de procedimentos 

cirúrgicos para que a arcada dentária tenha condições de receber uma prótese fixa ou removível, 

total ou parcial. Basicamente, são cirurgias que visam auxiliar a reabilitação protética e tem por 

objetivo a remoção de tecidos indesejáveis, correção das estruturas irregulares, sendo 

necessário a intervenção em concomitantemente em tecido ósseo ou apenas em tecido mole 

isoladamente. Relato de caso: Paciente gênero masculino, 53 anos, compareceu no serviço de 

residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial com a queixa principal de limitação 

na movimentação da língua, fala e deglutição. Resultados: O paciente permaneceu em 

acompanhamento pós-operatório por 70 dias, com processo de cicatrização ocorrendo sem 

nenhuma intercorrência, após este período foi encaminhado a especialidade de prótese dentária. 

Conclusão: Especialmente em casos de cirurgias ablativas ou ressectivas, a posterior 

reabilitação dentária é extremamente dificultada devido aos procedimentos necessários, e 

quando bem indicadas as cirurgias pré-protéticas podem implementar uma melhora na 

qualidade de vida do paciente, permitindo a esse paciente o retorno a plena função mastigatória.  
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TÉCNICA EXODÔNTICA PARA EXTRAÇÃO DE TERCEIRO MOLAR 

HORIZONTAL: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: Dente impactado é aquele que falha em irromper no arco dentário dentro do 

tempo previsto. A impacção ocorre por diversos motivos, dentre eles: Dentes adjacentes, 

densidade de tecido ósseo circundante, excesso de tecido mole e anomalias genéticas que 

impedem o irrompimento. O termo “incluso” refere-se a dentes impactados e dentes que estão 

em processo de erupção¹. Os terceiros molares inferiores e superiores, respectivamente, são os 

elementos em que a impacção ocorre com maior frequência². OBJETIVOS: Relatar a 

abordagem cirúrgica adotada durante o procedimento de extração de terceiro molar inferior 

impactado. RELATO DE CASO: Paciente feminino, compareceu à clínica de Odontologia da 

UNIOESTE para exodontia do elemento 38, que se encontrava em posição horizontal³. 

Incialmente, fez-se a antissepsia intraoral e extraoral, e em seguida técnica anestésica por 

bloqueio regional adequada. Após, incisa-se a mucosa, de forma total, envolvendo periósteo e 

realiza-se a incisão do tipo relaxante anterior. Não foi necessária a confecção da cunha distal, 

devido a erupção parcial do dente. Inicia-se o descolamento no ângulo das incisões de forma 

sub-periostal, expondo o osso. A ostectomia ao redor da coroa é realizada mediante fresa 702 

em alta rotação na mésio-vestibular até a disto-lingual do elemento impactado, formando uma 

canaleta e permitindo acesso para odontossecção, que inicia-se pela coroa, separando a porção 

coronária da porção radicular. Após a remoção da coroa, realiza-se luxação e remoção das raízes 

e se necessário, são realizadas novas odontossecções e canaletas ósseas⁴. O toalete do alvéolo 

é feito mediante curetagem, regularização óssea, remoção de espículas ósseas e irrigação com 

solução fisiológica 0,9% e, após, sutura com fios de nylon. CONCLUSÃO: Utilizando 

abordagem cirúrgica adequada, pode se obter sucesso na extração do terceiro molar horizontal. 
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CISTO ÓSSEO SIMPLES: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Autores: João Francisco de Oliveira1; Luíza Roberta Bin2; Natasha Magro Érnica3; 

Eleonor Álvaro Garbin Júnior3; Geraldo Luiz Griza3; Ricardo Augusto Conci4 

 

Palavras-chave: Cistos ósseos, Mandíbula, Biópsia. 

 

INTRODUÇÃO: O cisto ósseo simples ou cisto ósseo traumático é uma lesão incomum e 

de origem desconhecida. Na maioria das vezes é diagnosticada com exames simples de 

rotina, como radiografia periapical ou panorâmica. Estudos indicam que 70 a 80% dos 

casos não apresentam sintomatologia, e 75 a 98% dos casos ocorrem na mandíbula. 

Encontra-se como uma cavidade vazia ou com conteúdo fluido. A explicação mais aceita 

para o surgimento da lesão, é que há ocorrência de traumatismo seguido de hemorragia 

intramedular, em que não há organização do hematoma. OBJETIVO: Apresentar um caso 

clínico de cisto ósseo simples em região de sínfise de mandíbula. 

RELATO DE CASO: Paciente, 13 anos, compareceu à clínica odontológica, onde foi 

atendida pela equipe de residência em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial da 

Unioeste, encaminhada pelo ortodontista com suspeita de lesão na região anterior da 

mandíbula. Ao teste de vitalidade pulpar nos dentes anteriores inferiores todos 

apresentaram vitalidade. Na avaliação da radiografia panorâmica, observou-se lesão 

radiolúcida envolvendo os dentes 33, 32, 31, 41 e 42. Na tomografia de face, observou-se 

lesão de característica hipodensa. 

Realizou-se punção aspiratória sem qualquer conteúdo. Na biópsia incisional, foram 

removidos fragmentos de “membrana” de característica friável, tamanho 11, 9, 6 mm, com 

superfície lisa e cor rósea. Não houve intercorrência cirúrgica. O laudo histopatológico 

apresentou a descrição microscópica de pequenos fragmentos de tecido conjuntivo 

fibromuscular, pigmentos de hemossiderina e filetes nervosos, sem revestimento epitelial 

cístico, assim, sugestível de cisto ósseo simples. Correlacionando as características clínicas, 

imaginológicas e a análise anatomohistopatológica, o diagnóstico foi compatível com cisto 

ósseo simples. 

CONCLUSÃO: O  cisto ósseo simples, é uma lesão benigna, apesar de sua origem 

desconhecida, sendo de tratamento descomplicado: Exploração cirúrgica e curetagem, o que 

irá induzir a regeneração óssea, evidente em radiografias entre 12 e 17 meses. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

DE JESUS, V. A. Et al. Cisto Ósseo Traumático: Relato de caso. Rev. Cir. Traumatol. 

Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.10, n.4, p. 27-30, 2010. 

 

LAGO, C. A. Et al. Cisto Ósseo Traumático em Mandíbula: Relato de caso. Rev. Cir. 

Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.6, n.2, p. 23-28, 2006. 

 
1 Graduando em Odontologia – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
2 Residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
3 Doutor(a) em Odontologia pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Professor(a) da Residência em 

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
4 Doutor em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor da Residência 

em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 



 

278 

 

 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. Trad. 6a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

NEVILLE, B. W. Et al. Patologia  Oral  e  Maxilofacial.  Trad. 4a Ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 

 

PAIVA, L. C. Et al. Cisto Ósseo Simples: Relato de caso. Rev. Cir. Traumatol. Buco- 

Maxilo-Fac., Camaragibe v.11, n.2, p. 15-20, 2011. 



 

279 

 

REABILITAÇÃO FUNCIONAL COM PRÓTESE TIPO PROTOCOLO INFERIOR 

EM PACIENTES MUTILADOS POR RESSECÇÃO DE TUMOR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Karolina Fernanda Abegg Queiroz1, Jean Carlos Della Giustina2; Marcio Savazaki3, 

Laerte Luiz Bremm4 

 

Palavras-chave: Ameloblastoma, reabilitação, neoplasias da face. 

INTRODUÇÃO – O ameloblastoma é um tumor benigno originado do epitélio 

odontogênico5, crescimento lento, invasivo, assintomático, quando adquire grandes 

dimensões causa expansão óssea e deformidade facial e sintomatologia dolorosa2. Não 

apresenta predileção por gênero, acomete frequentemente mais região posterior de 

mandíbula3. OBJETIVO – Relatar o tratamento cirúrgico de ameloblastoma, através de 

ressecção de hemimandíbula direta e posteriormente reabilitado com implantes 

(ANKYLOS®) e prótese protocolo inferior. RELATO DE CASO – Paciente 40 anos, sexo 

masculino, compareceu ao ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial do hospital 

UOPECCAN/Cascavel-PR, com história pregressa de lesão osteolítica em corpo de 

mandíbula. Relata que, em outro serviço, teve como resultado histopatológico de 

Ameloblastoma Plexiforme. Clinicamente dentado parcial superior e inferior, sem aumento 

de volume extra e intra-oral. Radiograficamente apresentava lesão radiolúcida lobulada em 

região de corpo mandibular e mento direito. Paciente submetido a hemimandíbulectomia 

sob anestesia geral, para remoção do tumor, cotos ósseos remanescentes foram fixados 

com placas de reconstrução sistema 2.4 e parafusos. No controle pós-operatório de 3 meses, 

paciente apresentou exposição intra-oral de material de síntese, sendo submetido a remoção 

do material e reconstrução do defeito mandibular com enxerto de crista ilíaca. 

Posteriormente, constatou-se um quadro de infecção na região, com perda parcial do 

enxerto e deformidade de face. Paciente optou por não fazer novo procedimento cirúrgico, 

sendo assim foi proposta reabilitação funcional com prótese com implantes tipo protocolo. 

CONCLUSÃO – Paciente em acompanhamento após 1 ano de colocação da prótese, sem 

queixas, sem limitações funcionais. Embora o ameloblastoma seja um tumor benigno, o seu 

tratamento é mutilador, devemos lançar mão de procedimentos reabilitadores o mais rápido 

possível a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SUPRANUMERÁRIO EM PACIENTE 

PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Niviane Dorigan Vidor1, Gabriéla de Melo Lopes2, Taiana Paola Prado2, Francielle 

Carneiro Hirata3, Natasha Magro-Érnico4 

Palavras-chaves: cirurgia, dente supranumerário, odontopediatria. 

Introdução: A presença de dentes supranumerários é considerada uma anomalia de 

número, resultando em um excesso de elementos dentários nas dentições decídua e 

permanente. Sua ocorrência representa um desafio à odontopediatras, podendo gerar 

complicações ao paciente, como: atraso na erupção de dentes permanentes e 

posicionamento ectópico. Devido ao fato de, muitas vezes, ser assintomático, a presença de 

dentes supranumerários é diagnosticada por meio dos exames radiográficos de rotina. 

Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo relatar a resolução do caso de um paciente 

odontopediátrico, cujo elemento supranumerário localizado póstero-superior ao incisivo 

central superior. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 8 anos, compareceu para 

atendimento na Clínica Integrada Infantil da Universidade Estadual do Oeste do Paraná com 

a queixa de algia dentária. Após anamnese e exame clínico, observou-se uma dentição 

mista com presença de raízes residuais, cárie ativa e gengivite generalizada. O paciente 

apresentava desvio da linha média, relação óssea em classe III, mordida cruzada anterior e 

hábitos parafuncionais como bruxismo e onicofagia. Foi solicitado radiografia panorâmica 

e, posterior visualização de um elemento supranumerário, requisitado tomografia 

computadorizada de feixe cônico para avaliação das relações com as demais estruturas e as 

possíveis complicações associadas. Após adequação do meio bucal, realizou-se a extração 

do elemento em questão. O procedimento foi realizado em ambiente ambulatorial. Após a 

anestesia local, realizou- se uma incisão intrasulcular de canino à canino e o 

descolamento do periósteo. Ao expor o tecido ósseo foi necessário realizar osteotomia e 

odontossecção com instrumental rotatório e brocas cirúrgicas. Após a remoção do 

elemento dentário, o retalho foi reposicionado e suturado. O paciente retornou após 7 dias e 

o tecido apresentava-se em estágio normal de cicatrização. Conclusão: O exame 

complementar foi de extrema relevância uma vez que permitiu o diagnóstico preciso e um 

tratamento cirúrgico adequado, prevenindo complicações futuras. 
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ALERGIA À AMOXICILINA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clinico 

 

Ali Hussein Fahs1 Afonso Elias Lermen1, Fernando Menoncin Conte1, Iara Fretta 

Wiggers1, Roberto Augusto Konig1, Marcos Renon2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amoxicilina, Antimicrobianos, Farmacologia clínica, 

Hipersensibilidade. 

 

INTRODUÇÃO: O diagnóstico de alergia à penicilina é muitas vezes exagerado de 

maneira inapropriada, sem que haja adequada documentação imunológica. Muitos 

indivíduos são incorretamente rotulados de alérgicos e os antibióticos betalactâmicos 

passam, infelizmente, a ser evitados pelo resto da vida. Torna-se,  portanto, necessária a 

correlação entre a história clínica apresentada e a investigação alergoimunológica 

(Stember, 2005). A alergia à penicilina pode ocorrer em até 10% da população geral. As 

reações alérgicas à penicilina podem ser classificadas em imediatas (anafiláticas), aceleradas 

(1 a 72 horas após), ou tardias (após 72 horas) Geller et al (2006). Francisco (2017) 

menciona que é preciso destacar a importância de um diagnóstico correto da alergia aos 

beta-lactâmicos e Ensina et al (2017) enfatiza que frente a alergia deve-se suspender a 

medicação, prescrever anti-histamínicos e corticosteroides e avaliar a necessidade ou não de 

hospitalização. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico de reação 

alérgica a amoxicilina, seu diagnóstico, características e tratamento. RELATO DE 

CASO: Relatar um caso clínico de alergia a amoxicilina, em um paciente de 23 anos de 

idade, medicado em decorrência da extração de terceiros molares. CONCLUSÃO: O 

conhecimento sobre o diagnóstico e a conduta a ser instituída frente à reação alérgica deve 

ser conhecida e aplicada rapidamente, nos consultórios e clínicas odontológicas, 

restabelecendo as condições de normalidade do paciente. Este trabalho possibilita 

reenfatizar o emprego da conduta frente à reação alérgica a amoxicilina. 
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TÉCNICA DE PARTSCH II SEM SUTURA: RELATO DE UM CASO CLÍNICO 

ÁREA TEMÁTICA: CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

MODALIDADE: Caso Clinico 

 

Ali Hussein Fahs1, Fernando Menoncin Conte1, Marcos Aurélio Renon2 

 

PALAVRAS-CHAVE: cistos odontogênicos, descompressão, cavidade oral. 

 

INTRODUÇÃO: O cisto é definido como uma cavidade patológica revestida por epitélio 

contendo, usualmente, material líquido ou semi sólido. A técnica cirúrgica de Partsch II 

sem sutura é caracterizada pela remoção total da membrana cística, transformando em 

cavidade acessória a cavidade oral, sendo recoberta na maior extensão possível com o 

próprio epitélio da mucosa. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é realizar uma revisão 

da literatura a respeito das técnicas cirúrgicas para  cistos, através da enucleação,  técnica de 

marsupialização de cistos, diferenciando da descompressão e relatando um caso em que foi 

empregada a técnica de Pastsch II sem sutura. RELATO DE CASO: Relatar um caso 

clínico de uma lesão em um paciente de 53 anos de idade, portador de um cisto na 

região ântero inferior da mandíbula, a ser tratado cirurgicamente, pela  técnica de Partsch 

II sem sutura, seguido da proservação. CONCLUSÃO: A técnica de Partsch II sem sutura, 

mostrou-se eficaz para o tratamento de grandes cistos. Este trabalho possibilita reenfatizar o 

emprego desta técnica. 
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TRATAMENTO TARDIO DE FÍSTULO OROANTRAL: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clinico 
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PALAVRAS- CHAVE: Cirurgia maxilofacial, Fistula Bucal, Traumatismos Cirúrgicos. 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Figun & Garino ( 2003) os incisivos superiores estão no 

soalho da fossa nasal e os pré molares e molares no soalho do seio maxilar, sendo que os 

caninos estão entre estes dois grupos, no pilar canino, sendo que o seio maxilar pode 

estender até os dentes caninos. De acordo com Ries Centeno (1957) as comunicações podem 

ser imediatas ou tardias, tendo ou não a presença de corpo estranho. OBJETIVOS: Este 

trabalho visa por meio da revisão de literatura e do relato de um caso clínico, apresentar a 

conduta que o cirurgião-dentista pode adotar frente às comunicações buco sinusais tardias, 

sem a presença de corpo estranho. RELATO DE CASO: Paciente com 35 anos, gênero 

masculino, raça negra, foi encaminhado pela Regional de Saúde de Cascavel, para 

atendimento odontológico na Clínica de Odontologia da UNIOESTE, Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO. Ao exame clínico e radiográfico constatou-se a 

presença de comunicação buco-sinusal, sendo que o paciente relatou extração dentária prévia 

no Haiti há 7 anos atrás. Optou-se pela realização de placa de acrílico transparente para 

proteção da ferida, instalação de cânula para irrigações, antibioticoterapia, 

descongestionante nasal, e planejamento cirúrgico empregando a técnica de Maurrel 

associada ao emprego da raquete palatina. CONCLUSÃO: As técnicas de escolha 

mostraram eficazes para o tratamento da comunicação bucosinusal tardia, proporcionando 

condições de saúde orofacial. 
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CÁLCULO SALIVAR EM DUCTO DE GLÂNDULA SUBMANDIBULAR: RELATO 

DE CASO 

 

Laura Heckler1, Mateus Diego Pavelski2, Eleonor Alvaro Garbin Junior3, Natasha Magro 

Érnica3, Geraldo Luiz Griza3, Ricardo Augusto Conci3 

 

Palavras chaves: glândulas salivares, sialolitíase, cirurgia bucal. 

 

Resumo: 

Introdução: A sialolitíase é a doença mais comum das glândulas salivares, sendo 30% dos 

casos. Sialolitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro do ducto ou da 

glândula salivar, assim causando a obstrução da glândula. Na maioria das vezes ocorre nas 

glândulas maiores, como a submandibular, em cerca de 90% dos casos a sialolitíase acomete 

o ducto de Wharton, devido as suas características anatômicas, por sua saliva ser mais alcalina 

e apresentar maior concentração de cálcio. Atualmente, existem várias formas de diagnóstico 

e tratamento para sialolitíase, os quais vão da excreção natural até a intervenção cirúrgica. 

Objetivos: Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico sobre os sialólitos, 

apresentando sua prevalência, localização e tratamento. Relato de caso: Paciente feminina, 

fumante, 39 anos com queixa de aumento submandibular intermitente há dois anos. A 

paciente já fez tratamento médico, havia realizado ressonância magnética e laudo de 

sialodenite. Ao exame físico paciente apresentou área sublingual direita palpável, ausência de 

drenagem purulenta e queixa durante ordenha. Foram realizadas radiografias evidenciando a 

área radiopaca de aproximadamente 3cm em área sublingual direita. Optamos pela a remoção 

cirúrgica. O material foi encaminhado para análise histopatológica. Aos 28 dias paciente 

apresenta queixa álgica a palpação, nega aumento de volume no período. Após 42 dias, saída 

da saliva normal e normalidade em palpação glandular. Com 72 dias após a cirurgia, fluxo 

salivar normal ausência de edema e o raio-x panorâmico dentro das normalidades, sem 

resquícios de cálculo salivar. Resultados: a paciente obteve melhoras clínicas e radiográficas. 

Conclusão: A sialolitíase deve ser tratada por um profissional familiarizado com este tipo de 

lesão, e o tratamento correto vai depender da espessura, quantidade e localização do sialólito. 

O qual, neste caso, de grandes dimensões, é sugerido tratamento cirúrgico. 
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FIBROMA OSSIFICANTE JUVENIL PSAMOMATOIDE: RELATO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO CONSERVADOR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Simone Karine Rothen1; Mateus Diego Pavelski2; Geraldo Luiz Griza3; Eleonor Álvaro Garbin 

Júnior4; Ricardo Augusto Conci5, Rodrigo Gonçalves Ribeiro6. 

 

Introdução: O fibroma ossificante juvenil psamomatoide é um tumor ósseo benigno pouco 

comum que acomete principalmente a maxila de pacientes jovens. Apresenta tecido conjuntivo 

fibroso celularizado, tipicamente não encapsulado mas bem delimitado, com crescimento 

rápido e assintomático. Objetivo: Relatar um caso de tumor ósseo raro e seu respectivo 

tratamento cirúrgico conservador. Relato do caso: A paciente de 26 anos, chegou ao 

departamento de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, encaminhada de clínica particular após descoberta de lesão em radiografia de 

rotina e biopsia com diagnóstico de fibroma ossificante juvenil psamomatoide. A lesão estava 

localizada na região de mento envolvendo os ápices dentários dos elementos 34 até 42. Como 

tratamento foi optado pela endodontia dos 6 dentes envolvidos e subsequente remoção cirúrgica 

da lesão com abordagem conservadora. Após anestesia local e incisão na região de fundo de 

sulco, 5mm abaixo do término da gengiva inserida, foi realizado descolamento mucoperiosteal 

e sutura das bordas do retalho expondo a área. A remoção completa da lesão foi realizada 

através de osteotomia vestibular para acesso, curetagem óssea do tecido fibrosado e 

apicectomia dos 6 dentes. Resultados: A paciente encontra-se em acompanhamento clínico e 

radiográfico, apresentando efetividade no tratamento. Conclusão: Embora taxas significativas 

de recorrência tenham sido relatadas, a abordagem conservadora através de enucleação 

cirúrgica com curetagem consiste no tratamento de escolha. As recorrências locais costumam 

decorrer da remoção incompleta do tumor. Sugere-se um longo período de proservação devido 

as taxas de recidiva. 

Palavras-chave: Fibroma ossificante; neoplasias ósseas; neoplasias maxilomandibulares. 
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APICECTOMIA E ENUCLEAÇÃO COMO TRATAMENTO PARA LESÃO 

PERIAPICAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clinica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Gabriel Finkler1; Ângelo José Pavan2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cisto radicular, patologia, diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO - Lesões císticas periapicais inflamatórias possuem sua etiologia 

relacionada a um processo inflamatório provindo dos canais radiculares ou do periodonto que 

interage com os restos epiteliais de Malassez. Normalmente são assintomáticas e 

descobertas em exames de imagem de rotina. OBJETIVO - relatar o caso clínico de uma 

paciente que foi diagnosticada com lesão cística periapical inflamatória e conduta cirúrgica 

realizada. RELATO DE CASO - Uma paciente, gênero feminino, leucoderma, de 24 anos de 

idade, procurou atendimento odontológico em decorrência de encaminhamento do 

endodontista. Clinicamente a paciente apresentou uma leve depressão na região vestibular 

do dente 46. Foi realizada uma tomografia de feixe cônico demonstrando o tratamento 

endodôntico no dente 46 e uma lesão hipodensa na região do ápice e região distal do dente. 

Levantou-se a hipótese diagnóstica de cisto periapical inflamatório. O planejamento foi de 

se realizar cirurgia de enucleação da lesão. Após a anestesia realizou-se punção aspirativa, a 

seguir foi realizado o retalho de acesso à lesão, onde se constatou a ausência de tábua óssea 

vestibular. A seguir iniciou-se a enucleação da lesão com as costas da cureta de Lucas, com 

posterior, apicectomia da raiz distal. A lesão foi colocada em frasco com formol e 

encaminhada para exame histopatológico. A paciente foi medicada e encontra-se em 

acompanhamento sem sinais de recidiva. O resultado do exame histopatológico foi de cisto 

periapical inflamatório. CONCLUSÃO 

– O tratamento para esse tipo de lesão pode ser o retratamento endodôntico, enucleação da 

lesão com ou sem apicectomia, descompressão, marsupialização e enucleação cística. Neste 

caso a conduta terapêutica utilizada demonstrou ter sido adequada pelo resultado obtido. 
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CERATOCISTO MANDIBULAR BILATERAL – CASO CLÍNICO ÁREA  

 

TEMÁTICA: CLINICA CIRÚRGICA 

MODALIDADE: CASO CLÍNICO 

 

Heloise Thereza Picinini1, Stella Sandri Gaiott1, Samara Hoffmann de Freitas1, Alana Karla 

Peccher1, Luis Cesar Lopes2, Laerte Luiz Bremm3 

PALAVRAS-CHAVES: Ceratocisto, Enucleção, Cisto Odontogênico. 

 

INTRODUÇÃO: O cisto é um tumor benigno revestido por uma membrana de tecido 

epitelial, preenchido por fluidos ou algum material. O ceratocisto odontogênico é um cisto 

de desenvolvimento epitelial, derivado do órgão do esmalte ou da lâmina dental (Araújo 

et. al. 2007). Possui características únicas, normalmente diagnosticado através de 

radiografias, expansão tecidual, sintomatologia dolorosa, sendo a confirmação diagnóstica 

feita apenas por exame histopatológico. OBJETIVOS: Demonstrar a abordagem cirúrgica 

de ceratocisto mandibular bilateral, discutindo aspectos relacionados ao diagnóstico, tipos 

de abordagem cirúrgica, proservação e achados histopatológicos. RELATO DE CASO: 

paciente de 18 anos, sexo feminino, leucorderma, compareceu à clínica odontológica da 

Universidade Paranaense – UNIPAR campus Cascavel/PR em março de 2018. A 

paciente queixou-se de dor na região posterior mandibular (área do trígono retromolar) e 

aumento do volume da face. 

Em função da assimetria facial provocada pelo desenvolvimento da lesão, procurou 

atendimento médico, tendo sido diagnosticada parotidite infecciosa, a qual foi descartada 

por exames complementares. O desenvolvimento de sintomatologia dolorosa intrabucal 

levou a paciente a procurar atendimento odontológico e aos exames clinico e radiográfico 

foi sugerido a presença de ceratocisto bilateral. As imagens radiográficas demonstraram 

lesão intra-óssea, bilateral, radiolúcida , com margem radiopaca bem definidas, 

apresentando aspecto uniloclar na região no ramo posterior medindo 1,0 x 1,0 x 1,0, sem 

alterações dentárias que foi submetido a remoção cirúrgica através de biópsia excisional, 

enucleação e curetagem através de diagnóstico comprovado por exame histopatológico. 

RESULTADOS. A remoção cirúrgica dos ceratocistos promoveu o reparo completo da 

lesão e o acompanhamento a longo prazo não apresentou reicidiva, relacionada com a 

remoção incompleta da cápsula. CONCLUSÃO: O diagnóstico diferencial é de fundamental 

importância na obtenção de sucesso no tratamento cirúrgico. A enucleação, quando bem 

executada com remoção total da cápsula promove cura completa da região, sendo o exame 

histopatológico determinante para comprovação do diagnóstico clinico/cirúrgico (Neville, 

2017). 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DENTES SUPRA- 

NUMERÁRIOS: QUARTOS MOLARES 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clinica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Gabriel Finkler1; Letícia Carvalho Lima Teixeira1; Iago Demétrio da Silva1; Ângelo José 

Pavan2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia, diagnóstico, odontologia. 

 

INTRODUÇÃO - Dentes supranumerários são todos os dentes que excedem o número 

normal na dentição decídua ou permanente. Os quartos molares são aqueles situados à distal 

dos terceiros molares. Apresentam-se rombos, múltiplas cúspides e muito menores do que 

os terceiros molares. Sua etiologia ainda não está bem elucidada, porém há teorias que 

sustentam a sua existência, como a teoria da hiperatividade da lâmina dentária, teoria 

atávica, teoria da hereditariedade e teoria da dicotomia do botão dental. Ao apresentarem-se 

impactados sua permanência pode estar associada a complicações como a erupção 

atrasada ou ectópica dos dentes adjacentes, dores, desenvolvimento de cistos e tumores. 

OBJETIVO – Expor diagnóstico e alternativas de tratamento quanto á remoção cirúrgica 

destes dentes por meio de um relato clínico. RELATO DE CASO - Paciente, gênero 

feminino, 34 anos de idade, ASA I, procurou atendimento na clínica odontológica da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) para remoção de seus terceiros molares 

superiores por motivos ortodônticos. Após a avaliação clínica, foi solicitada uma 

radiografia panorâmica, na qual foi evidenciada a presença de dois quartos molares impactados 

na maxila. A paciente foi então, submetida à exodontia sob anestesia local, sendo então 

removido seus terceiros e quartos molares superiores, não ocorrendo acidentes nem 

complicações. Após uma semana a paciente retornou para remoção de suturas e 

continuou com retornos semestrais. Após um ano a paciente foi reavaliada e realizou uma 

radiografia panorâmica, demonstrando normalidades. CONCLUSÃO – Em casos de 

impactação, a extração é indicada para prevenir ou tratar possíveis problemas, como a 

pericoronite, reabsorção radicular, desenvolvimento de lesões císticas e desordens oclusais. 
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FRATURA DE AGULHA – RELATO DE CASO CLÍNICO 

Fernanda Guimarães1, Mateus Pavelski2, Geraldo Luiz Griza3, Natasha Magro Érnica4, 

Eleonor Àlvaro Garbin Júnior3, Ricardo Augusto Conci3 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

Palavras-chave: Anestesia dentária; corpos estranhos; cirurgia bucal; 

Introdução: A fratura de agulhas é uma complicação incomum, mas bastante 

preocupante e de complexa resolução na prática clínica diária. A localização e o processo da 

remoção são desafiadores. O risco de acidentes desta natureza pode estar relacionado a 

movimentos bruscos do paciente, os quais devem ser antecipados ou minimizados pelo 

cirurgião-dentista¹, e também associadas à força excessiva aplicada pelo cirurgião². Quando 

ocorre a fratura da agulha dentro dos tecidos. O paciente será encaminhado ao especialista 

para que por meio de exames de imagem o objeto fraturado seja identificado e removido³. 

Para Malamed (2013), embora a ocorrência de fratura seja rara, a prevenção se dá por meio 

de alguns itens como não encurvar agulhas ao inseri-las em tecidos moles, não inserir uma 

agulha no tecido mole até o canhão, ter cuidado ao inserir agulhas em crianças mais novas 

ou pacientes com fobias graves. Relato de caso: Paciente com síndrome de Down foi 

encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel devido à fratura da agulha da carpule 

durante atendimento odontológico. A paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico para 

remoção da agulha sob anestesia geral. Realizamos uma exploração no local da anestesia 

e durante a inspeção foi constatada a agulha, que foi removida. Procedimento foi realizado 

sob anestesia geral devido às condições da paciente e histórico anterior. Resultados: A 

paciente se encontra sem sintomatologia dolorosa e sem queixas, com completa resolução 

do caso. Conclusão: O planejamento no tratamento, experiência do dentista e a prevenção 

são fatores importantes para o sucesso no tratamento e para evitar que esse tipo de 

complicação venha a ocorrer. Caso esse acidente venha a acontecer o profissional deve ter 

o conhecimento necessário para conduzir a situação com o objetivo da resolução do 

problema. 
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TRATAMENTO DE FRATURA DE ÂNGULO MANDIBULAR COM MINIPLACA  

ÚNICA POR ACESSO INTRAORAL: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: clínica cirúrgica 

MODALIDADE: pós-graduação 

Rafael Zenatti1, Eleonor Álvaro Garbin Júnior2, Geraldo Luiz Griza3, Natasha Magro 

Érnica4, Ricardo Augusto Conci5, Mateus Diego Pavelski6 

 

Palavras-chave: Traumatologia, Fraturas Mandibulares, Fixação Interna de Fraturas. 

RESUMO – Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de fratura em ângulo 

mandibular, tratada com redução cruenta e fixação interna estável em área ideal de fixação, 

zona de tensão mandibular, através de acesso intraoral minimamente invasivo. Paciente 

masculino, 23 anos, bom estado geral, atendido no pronto socorro do Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná – HUOP, vítima de agressão física com objeto rombo. No exame de 

clínico e de imagem, foi diagnosticada fratura de ângulo mandibular esquerdo composta, 

envolvendo elemento dentário 38 em traço de fratura. Paciente foi submetida a procedimento 

cirúrgico sob anestesia geral para redução cruenta e fixação interna estável da fratura; 

infiltração de lidocaína com vaso constritor foi utilizada com objetivo de hemostasia química 

do local, uma incisão mucoperioesteal foi realizada, se estendendo do início do ramo 

ascendente mandibular até a face mesial do elemento 36, após descolamento, identificação e 

redução da fratura, foi realizado bloqueio maxilomandibular com fio de aço 1-0 e parafusos, 

uma placa 2.0 de 6 elos foi fixada com 6 parafusos em região de tensão mandibular, a sutura 

foi realizada com fio vicryl 4-0. No pós-operatório, a paciente evoluiu com oclusão estável, 

simetria facial e leve edema; em quatro meses pós operatório, é possível observar o sistema de 

fixação em posição e processo de consolidação óssea avançado. Quando o sistema de fixação 

é aplicado em zonas ideais para neutralizar as forças que tendem a afastar os cotos ossos 

fraturados, é possível utilizar uma técnica cirúrgica menos invasiva, amenizar a morbidade do 

tratamento, diminuir o tempo cirúrgico e reduzir os custos gerais do tratamento com materiais 

de fixação. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 - CHAMPY M., LODDE J.P., SCHMITT R., et al. Mandibular osteosynthesis by 

miniature screwed plates via a buccal approach. J Maxillofac Surg, Paris, v. 6, p. 14-21, 

1978. 

2 – DE MEDEIROS R. C., et al. In Vitro Mechanical Analysis of Different Techniques 

of Internal Fixation of Combined Mandibular Angle and Body Fractures. J Oral 

 
1 Cirurgião Dentista – Residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – Hospital Universitário do 

Oeste do Paraná – HUOP 
2 Cirurgião Dentista – Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - 

Coordenador do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – HUOP 
3 Cirurgião Dentista – Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Mestre em Periodontia e 

Doutor em Implantodontia – Professor do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial – HUOP 
4 Cirurgiã Dentista – Especialista, Mestre e Doutora em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - 

Professora do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – HUOP 
5 Cirurgião Dentista - Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Professor 

do Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – HUOP 
6 Cirurgião Dentista – Residente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – HUOP 



 

298 

 

Maxillofac Surg, Aracaju, v. 74, n 4, p. 778-785, 2016. 

3 - ALKAN A., et al. Biomechanical comparison of € different plating techniques in repair 

of mandibular angle fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 

Kayseri, v, 104, n 6, p. 752-756, 2007. 

4 - DANDA A. Comparison of a single noncompression miniplate versus 2 

noncompression miniplates in the treatment of mandibular angle fractures: A prospective, 

randomized clinical trial. J Oral Maxillofac Surg, Chen, v. 68, n 7, p. 1565-1567, 2010 

5 - SIDDIQUI A., et at. One miniplate versus two in the management of mandibular 

angle fractures: A prospective randomised study. Br J Oral Maxillofac Surg, Falkirk, v. 45, 

n 3, p. 223-225, 2007. 



 

299 

 

A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE DESCOMPRESSÃO COMO TRATAMENTO 

DE CISTO PERIAPICAL INFLAMATÓRIO DE GRANDE EXTENSÃO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Gabriel Finkler1; Ângelo José Pavan2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cisto radicular, descompressão cirúrgica, patologia. 

 

INTRODUÇÃO – O cisto periapical inflamatório é um cisto que apresenta alta frequência 

dentro dos cistos odontogênicos. Sua etiologia pode provir de cáries dentárias que disseminam 

a infecção para os canais radiculares, estimulando os Restos Epiteliais de Malassez na região 

periapical a se proliferarem e desenvolver a cavidade cística. OBJETIVO - Este trabalho busca 

relatar um caso clínico de cisto periapical inflamatório tratado pelo serviço de Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UEM. RELATO DE CASO - Paciente gênero 

masculino, 34 anos de idade, compareceu ao Hospital Universitário de Maringá queixando-se 

de edema e dor no lado direito de sua face e dificuldade na abertura bucal. Na Avaliação inicial 

foi feito uma radiografia panorâmica e tomografia de feixe cônico revelando a extensão da 

lesão. Levantou-se a hipótese diagnóstica de abscesso odontogênico e cisto periapical. Foi 

realizado a punção aspirativa e posteriormente descompressão da lesão. O material foi enviado 

para exame histopatológico que apresentou o diagnóstico definitivo de cisto periapical. O 

paciente fez o uso de antibioticoterapia e foi reavaliado com 45 dias e 9 meses de pós- 

operatório, momento em que se constatou a diminuição da assimetria facial, regressão da lesão 

e melhora na abertura bucal. Após o período de regressão da lesão sua enucleação foi realizada. 

CONCLUSÃO - Este cisto acomete, preferencialmente, adultos entre a terceira e sexta década 

de vida e apresenta resultados favoráveis quando se aplica terapias por descompressão, 

enucleação, marsupialização e tratamento dos condutos radiculares. 
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REIMPLANTE DENTAL: INFORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE DE 

CASCAVEL E REGIÃO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Pesquisa e extensão 

 

Ali Hussein Fahs, Afonso Elias Lermen,  Fernando Menoncin Conte, Iara Fretta Wiggers, 

Roberto Augusto Konig, Marcos Renon 

 

PALAVRAS-CHAVE: traumatismo dentário, avulsão dentária, reimplante. 

 

INTRODUÇÃO: Os reimplantes dentais são comumente realizados após as quatro 

primeiras horas do acidente (Lenstrup & Skieller, 1959). Segundo Grossmann & Ship (1970) a 

maioria dos acidentes ocorrem no período da tarde, o que, provavelmente, leve o paciente a 

procurar o cirurgião-dentista no dia seguinte. Carvalho (1988) cita que o reimplante dental é 

o ato de recolocar um dente em seu próprio alvéolo, dente este avulsionado acidentalmente 

ou intencionalmente. A não reposição de um dente avulsionado imediatamente, ou a sua não 

preservação em meios úmidos favoráveis, aumentam as chances de lesões da superfície 

radicular (Kristerson, 1981, Shwartz & Andreasen, 1983). OBJETIVOS: Este trabalho visa 

divulgar este assunto, de extrema importância, empregando cartazes ilustrativos e/ou 

folhetos explicativos, com o objetivo de orientar a comunidade sobre a conduta a ser 

instituída frente a perda dentária acidental. CONCLUSÃO: O conhecimento do assunto 

pela comunidade, previne sequelas ou a própria perda da peça dental. Uma vez 

orientados, os pacientes acometidos pela avulsão dental(comunidade) poderão ter um 

prognóstico melhor. 
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ENSINO DA TÉCNICA DE ODONTOSSECÇÃO NOS CURSOS DE 

ODONTOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Pesquisa e extensão 

 

Ali Hussein Fahs, Fernando Menoncin Conte, Isadora Cristine da Silva Picolotto, Gustavo 

Henrique Gomes da Silva, Marcos Renon 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Cirurgia Bucal, Clínica odontológica. 

 

INTRODUÇÃO: Dantas (2010) afirmou que a cirurgia bucomaxilofacial, onde se inclui 

a técnica de odontossecção, é uma especificidade que requer, primeiramente, um 

embasamento teórico seguido de uma capacitação manual do aluno para aperfeiçoar as 

habilidades necessárias, o que irá permitir a realização dos procedimentos com maior 

destreza e segurança. As aulas pré- clínicas têm como objetivo permitir ao aluno 

reconhecer as dificuldades da técnica e familiarizar-se com o instrumental antes de executar 

o procedimento nos pacientes. Há um provérbio chinês que diz “o que eu ouço eu esqueço, 

o que eu vejo eu lembro e o que eu faço eu sei”. Um treinamento pré-clínico das manobras 

cirúrgicas fundamentais vem de encontro com esta assertiva (Renon et al, 2003). 

OBJETIVOS: É propósito de este trabalho estudar, através de um questionário, o ensino 

da técnica de odontossecção nos Cursos de Odontologia do Estado do Paraná. 

MATERIAIS E MÉTODOS: Foi elaborado um questionário para o presente trabalho e 

encaminhado para todos os Cursos de Odontologia do Estado do Paraná, direcionados ao 

professor responsável pela Disciplina de Cirurgia e Traumatologia, totalizando uma amostra 

de 19 Cursos. Esses questionários constaram os seguintes dados, considerando somente 

dentes irrompidos: quantidade e duração das aulas; se empregam pré- clínica para o ensino da 

técnica, e, em caso afirmativo, se utilizam mandíbulas de suínos, e/ou modelos de estudo, 

e/ou dentes naturais com relação aos equipamentos empregados para a técnica de 

odontossecção, foram perguntados sobre o emprego de alta rotação; baixa rotação/micro 

motor; alta rotação e baixa rotação/motor elétrico; cinzeis e martelo; e/ou alta rotação, 

baixa rotação/motor elétrico, cinzeis e martelo, bem como as brocas empregadas. Os 

tipos de retalho foram pesquisados e foi questionado também sobre a bibliografia 

recomendada. Para a análise estatística dos dados obtidos, foram utilizados métodos de 

análise estatística descritiva, na qual envolveu tabelas e gráficos. CONCLUSÃO: Os 

resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que, nos Cursos de Odontologia 

do Estado do Paraná, não existe um método padronizado sobre a maneira mais eficaz para o 

ensino da técnica de odontossecção. Apesar de a literatura expor que atividades práticas são 

essenciais para o ensino, na área da saúde essas informações, geralmente, não estão contidas 

em livros e sim publicações em periódicos, o que pode ser um fator que justifica a 

existência de Cursos de Odontologia sem atividades práticas. Todavia, é claro na literatura 

que somente o conhecimento teórico não é suficiente para realizar o procedimento cirúrgico. 

Com isso, é necessário empregar atividades pré-clínica para que o aluno possa treinar e 

gradativamente adquirir habilidades manuais para que o procedimento cirúrgico seja 

satisfatório. Há a necessidade de mais estudos e publicações visando contribuir para uma 

maior similaridade no ensino da técnica de odontossecção e melhoria no processo ensino-

aprendizagem. 
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ASPECTOS EMBRIOLÓGICOS ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS 

FISSURAS LÁBIO-PALATINAS: REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Guilherme Mendes Caires1, Luiza Sanzovo1, Denis Júnior1, Jeniffer Urbano Degasperi1, 

Leticia Nadal2 

 

Palavras chave: Fenda palatina, fenda labial, odontologia. 

 

INTRODUÇÃO: As fendas lábio-palatinas são uma má formação craniofacial congênita que 

envolve a cavidade oral e as estruturas que a compõe, dispondo de uma etiologia 

multifatorial. Possuem uma distinção quanto a sua localidade, podendo estar presente 

isoladamente no lábio, palato e alvéolo e em casos mais graves acontecem simultaneamente. 

OBJETIVOS: Revisão da literatura acerca de como ocorre a formação das fendas lábio-

palatinas. REVISÃO DE LITERATURA: Durante a quarta semana, no período 

embrionário, inicia-se o desenvolvimento da face. Há o desenvolvimento de três processos, 

o mandibular, maxilar e frontonasal, que respectivamento formação o terço inferior, médio 

e superior da face. Uma falha na fusão desses processos pode resultar em fissuras, que podem 

ser restritas ao lábio ou envolver o palato ósseo e palato mole. A anomalia no lábio ocorre 

pela falha na fusão dos processos nasal mesial e lateral com o processo maxilar. As fissuras 

palatais são geradas pela fusão incompleta do processo maxilar entre si e com o processo 

frontal. Quanto a etiologia dessas fissuras, é relevante destacar que as fendas lábio-palatinas 

podem associar-se também à casos de síndromes que envolvem outras anomalias 

craniofaciais. No entanto, a maioria das mesmas são as não sistêmicas e estão mais voltadas 

a multifatores, correlacionadas à exposição da mãe ao tabaco, álcool, doenças virais, 

corticosteroides, anticonvulsivante, e agentes teratogênicos, como a radiação. A 

hereditariedade por sua vez, está diretamente ligada a proporcionalidade de incidência em 

uma família e o grau de parentesco dos envolvidos. Com os avanços da tecnologia o 

diagnóstico atualmente pode ser feito no acompanhamento pré-natal através da ecografia 3D. 

CONCLUSÃO: O desenvolvimento das fissuras lábio-palatais acontece no período 

embrionário, decorrente da falha na fusão dos processos maxilares com o processo 

frontonasal, sendo de caráter multifatorial. 
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RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR COM A OTALGIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Isabela Nakatani Kunioka1, Julia Nakatani Kunioka1 

Palavras-chave: otalgia, temporomandibular disfunction, temporamandibular joint 

 

INTRODUÇÃO: As DTM, também chamados de desordens temporomandibulares, 

constituem um conjunto de doenças que afetam não apenas as articulações 

temporomandibulares (ATM), mas também áreas extrínsecas às articulações (MOTA et al., 

2007), são comumente relacionadas em pacientes com otalgia (STEPAN et al., 2017). Os 

sintomas otológicos mais comumente associados à otalgia e DTM foram: plenitude auricular, 

zumbido e otalgia(MORAIS et al., 2012).Essa relação se deve pois algumas fibras do 

ligamento esfenomandibular podem estar em contato com o osso martelo através da fissura 

petrimpânica (MADEIRA, 2003), assim ocorre uma pressão produzida pelo deslocamento 

distal e posterior do côndilo mandibular sobre o nervo aurículo- temporal e estruturas da 

orelha, especialmente sobre a tuba auditiva, pode ser responsável por alguns sinais e sintomas 

auditivos que caracterizam as DTM ou pode ser a dor da própria ATM sentida em posição 

mais posterior(MOTA et al., 2007). As opções de tratamento incluem educação do paciente e 

autocuidados, biofeedback,farmacoterapia, terapia fisica, cirurgia, aparelhos ortopédicos, 

terapia oclusal, relaxamento progressivo, alivio de tensões e psicoterapia(MELLO, 2005). 

OBJETIVOS: Relacionar a otologia com a disfunção temporomandibular. MATERIAIS E 

MÉTODOS – A revisão utilizou artigos presentes na plataforma de dados Pubmed e Scielo 

nos ultimos 5 anos. CONCLUSÃO: Devido a prevalência de sintomas otorrinolaringológicos 

em desordens temporamandibulares temos que saber encaminhar o paciente quando 

realmente for uma doença otorrinolaringológica para ser tratado e termos conhecimento dos 

sintomas relacionados. 
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DISTÚRBIOS NEUROSSENSORIAIS EM ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO DOS 

CONCEITOS HISTOLÓGICOS 

AREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

 

Mateus Valente1, Julia Nakatani Kunioka1, Shelley S. Willellens1, Isis Pietra Cogo1, 

Luiza Andruk, Letícia Nadal2 

Palavras-chave: Parestesia; Nervo alveolar inferior; odontologia. 

INTRODUÇÃO: Durante a prática odontológica, o cirurgião-dentista pode se deparar com 

alterações neurossensoriais que podem ser desde a perda de sensibilidade da região 

(parestesia até uma sensação dolorosa e desagradável espontânea (disestesia), afetando a 

qualidade de vida dos pacientes. OBJETIVOS: Revisar a literatura sobre as alterações 

histofisiológicas decorrentes de lesões nervosas de origem odontogênica. REVISÃO DE 

LITERATURA: Parestesia é definida como sensação alterada exibida como dormência, 

queimação ou formigamento da pele do paciente. Esse sintoma acomete pacientes em 

situação pós-operatória de lesão ao nervo, complicações anestésicas, trauma maxilo facial, 

procedimentos ortodônticos e patologias orais. Essa patologia pode ser causada por 

diversos fatores, desde a anestesia, perfuração e inserção dos implantes, durante a 

exodontia de terceiros molares, até o pós operatório por meio de infecções. Em 1943, 

Seddon, propôs uma classificação de dor de lesão nervosa, essa classificação padroniza os 

níveis de dor utilizados para mensurar a parestesia. Nela temos três níveis, 

Neuropraxia(I), Axonotmese(II) e Neurotmese(III). Neuropraxia é a menos grave, a qual 

ocorre um bloqueio transitório da condução neuronal, não há ruptura dos axônios e se 

manifesta de 3 a 6 meses, tornando-se reversível. Axonotmese, é a forma grave, em que 

ocorre o rompimento de axônios sem prejudicar a bainha de mielina e a Neurotmese, que é 

a forma mais grave em que irá ocorrer a perda completa da continuidade do nervo. 

CONCLUSÃO: Em alguns casos, a sensibilidade do paciente se recupera de forma 

espontânea, não necessitando intervenção medica devida a alta capacidade de regeneração 

dos neurônios e do auxilio das células satélite. Contudo, em casos de lesões de maior 

grau, há a necessidade de intervenção medicamentosa ou neurocirúrgica.  
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GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTIA: BENEFÍCIOS PARA A ESTÉTICA DO 

SORRISO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Letícia Timm da Costa1, Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Edson Oliveira Silva2, Carlos 

Augusto Nassar3, Patrícia Oehlmeyer Nassar3 

Palavras-chave: Estética. Gengivectomia. Sorriso. 

 

Resumo: 

O sorriso expressa diversos sentimentos e pode concernir diretamente o envolvimento social 

do indivíduo. A busca incansável de se obter um padrão de beleza, sendo este, exigente, 

aumentou significativamente a busca por parte dos pacientes por tratamentos odontológicos 

estéticos, abrangendo aqueles que trataram da remoção e remodelação do tecido gengival 

hiperplásico, devido à desarmonia no chamado sorriso gengival (dente, gengiva e boca) 

gerando malefícios no que diz respeito a confiança pessoal no âmbito social. Técnicas 

cirúrgicas como a gengivectomia/gengivoplastia podem ser empregadas como alternativas 

em busca de um sorriso mais harmônico e agradável.  O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar o caso da paciente 

M. H. J. P. de 22 anos que procurou a Clínica de Periodontia II do curso de 

Odontologia da UNIOESTE relatando desconforto e insegurança ao sorrir devido ao 

“excesso de tecido acima dos dentes”. Diante do relato da paciente, da anamnese e exame 

clínico os quais foram compatíveis ao parecer cirúrgico, foi optado pela realização da 

cirurgia de gengivectomia/gengivoplastia. O tratamento foi realizado em duas sessões 

cirúrgicas, sendo na primeira realizado a plástica gengival dos elementos anteriores 

superiores e posteriormente estendendo esse tratamento para os prés- molares superiores e 

correção do excesso de tecido que prevalecia no local. Ambas as sessões cirúrgicas foram 

realizas sob anestesia local. Nos pós operatórios, a paciente permaneceu com cimento 

cirúrgico por sete dias e foi acompanhada com retorno em sete, catorze e vinte e um dias. 

Ao estabelecermos um novo contorno gengival e diminuição do volume tecidual, 

devolvemos a paciente confiança para sorrir. Com isso, conclui- se que com base nos 

conhecimentos técnicos e científicos, é possível devolver segurança e autoestima ao 

paciente através de cirurgias periodontais. 

 

Introdução: A Odontologia é, sem dúvidas, a área da saúde que mais lida com o realce 

dos sorrisos (ARAUJO & CASTRO, 2012). A harmonia do sorriso é determinada não 

apenas pela forma, posição e cor dos dentes, mas também pelo tecido gengival. A margem 

gengival deve ser tão suave quanto os critérios adotados para a estética dos dentes (SIVA 

et al., 2010; SEIXAS; COSTA-PINTO; ARAÚJO, 2010). O primeiro passo para 

estabelecer um diagnóstico correto é classificar adequadamente o nível gengival, levando 

em consideração variáveis como o sexo, idade e saúde periodontal. As causas definidas 

para o crescimento gengival podem ser caracterizadas por inúmeros fatores (razões 
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ortodônticas, crescimento dos maxilares, induzidos por medicamentos, patologias) e 

agravadas de acordo com fatores como: idade, gênero, higiene e condições sistêmicas do 

paciente afetado (REIS, 2017). Deve-se levar em consideração para um correto diagnóstico 

a saúde, contorno, forma e proporção do tecido gengival e sua harmonia com os elementos 

dentários e verificando os tamanhos das coroas clínica e anatômica, através de uma sonda 

periodontal inserida no sulco gengival (DE CASTRO et al., 2010). A gengivectomia é uma 

técnica cirúrgica que visa à eliminação de bolsa periodontal pela exérese da parede mole 

da bolsa, tendo, portanto, a eliminação da bolsa periodontal como objetivo (GRANT et al., 

1979). 

A gengivoplastia é uma cirurgia que corrige ou elimina deformidades gengivais traumáticas ou 

de desenvolvimento, sendo considerada como o procedimento cirúrgico que proporciona 

o recontorno gengival. É indicada em casos de ausência de doença periodontal e para 

correção estética, visando criar um contorno gengival harmônico, restabelecer os sulcos 

interdentais e o remodelamento das papilas interdentais (CARRANZA, 1997). 

Objetivos: Esse trabalho tem por objetivo explanar sobre os benefícios da 

gengivectomia/gengivoplastia para a saúde oral e a possibilidade de devolver a segurança, 

confiança e autoestima ao paciente portador de anomalias em seu sorriso gengival através 

das técnicas cirúrgicas periodontais. 

Relato de Caso: Paciente do gênero feminino, M. H. J. P, 22 anos, procurou a Clínica 

de Periodontia II do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, com queixa de “excesso de tecido acima dos dentes” o que a reprimia durante o 

ato de sorrir e atrapalhava seu convívio social. Após minuciosa anamnese, exame clínico, 

exames complementares e exames periodontais de rotina, foi optado, junto a paciente, 

pela realização cirúrgica de gengivectomia/gengivoplastia a qual consiste na exérese da 

gengiva marginal e que proporciona o recontorno gengival, fazendo com que o sorriso 

gengival fique mais harmônico e agradável. O tratamento foi realizado em duas sessões 

cirúrgicas, sendo na primeira realizada a plástica gengival dos elementos anteriores 

superiores, sob anestesia local e, na segunda, também sob anestesia local, estendeu-se a 

plástica para os prés molares superiores e diminuição do volume tecidual da região. 

Durante sete dias, após as duas sessões cirúrgicas, a paciente permaneceu com cimento 

cirúrgico cobrindo a região operada e fora acompanhada em sete, catorze e vinte e um 

dias. A paciente foi medicada com Dipirona Sódica 500mg devendo ingerir um comprimido 

de 06 em 06 horas por um dia e foi orientada a realizar bochechos com 10ml da solução de 

Digluconato de Clorexidina 0,12% por 01 minuto, 30 minutos após a escovação, de 12 em 12 

horas por 07 dias além de ser orientada a não praticar exercícios físicos por 07 dias após as 

sessões cirúrgicas. Não se realiza sutura ao final dessa técnica cirúrgica, por isso, mantém-

se o paciente com cimento cirúrgico recobrindo o local operado. 

Resultados: A paciente obteve uma satisfatória cicatrização tecidual. A reepitelização 

ocorreu entre o sétimo e décimo dia e na segunda semana já se obteve restauração do 

epitélio juncional enquanto do tecido conjuntivo ocorreu na terceira semana após a 

cirurgia. Com 40 dias de pós operatório, houve o completo reestabelecimento da 

normalidade clínica gengival. A paciente relatou se sentir muito mais segura pra sorrir em 

publico além da elevação em sua autoestima. Conclusão: As técnicas cirúrgicas 

periodontais estéticas são pertinentes ao dia a dia clínico, restituindo a forma e função 

gengival perdida. Baseado no caso apresentado, é possível concluir que, com o domínio das 

técnicas cirúrgicas e com a colaboração do paciente, é possível alcançar o resultado estético 

desejado. A obtenção de um recontorno gengival, mantendo a gengiva mais apical porém 

sem a exposição radicular, tendo harmonia na relação dentogengival, sendo acrescido pelos 

relatos de satisfação dos pacientes, comprovam o sucesso do emprego  das técnicas cirúrgicas 

periodontais. 
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Palavras-chave: reabsorção óssea, aplainamento radicular, anquilose, procedimentos 

cirúrgicos operatórios. 

Resumo 

A maxila e mandíbula são estruturas ósseas que se encontram em um equilíbrio constante entre 

reabsorção e formação de tecido ósseo. O dente é uma estrutura dinâmica e a sua perca causa 

uma falta de função no seu osso de suporte, levando a reabsorção do arcabouço ósseo. O 

implante dentário com fins de reabilitação oral, só pode ser instalado em pacientes que possuam 

um desenvolvimento ósseo completo. Neste sentido, haverá reabsorção exacerbada em paciente 

jovem, em caso de exodontia, até completar a idade para instalação de implantes. O objetivo 

desse trabalho foi reunir três casos clínicos de pacientes jovens de 10 a 15 anos atendidos no 

CEO-UNIOESTE, nos quais a conduta clínica de escolha objetivou preservar o tecido ósseo 

alveolar. Mesmo com prognósticos duvidosos em relação a manutenção do dente, optou-se por 

condutas conservadoras para evitar a extração dental. As manobras aplicadas trans- 

cirurgicamente foram: sepultamento de raízes com tratamento endodôntico, aplainamento 

radicular em área de invasão do espaço biológico, confecção de paredes dentais provisórias 

evitando-se a osteotomia, além do atendimento de urgência com reimplante imediato. Assim 

conseguiu-se manter a longevidade dos elementos dentais e desenvolvimento ósseo conforme 

a idade. Conclui-se que nesses casos foi possível manter o elemento dental natural por mais 

tempo na cavidade bucal, promovendo a manutenção do tecido ósseo de suporte e de proteção. 

Esse resultado permitirá a futura reabilitação oral, preservando a espessura e altura óssea 

alveolar, favorecendo a parte funcional, estética e psicológica do paciente. 

Introdução 

Após a exodontia de elementos dentais, ocorre a reabsorção óssea alveolar de forma progressiva 

e cumulativa, sendo um processo complexo e multifatorial (CASTRO et al., 2004). Quando 

instalado implantes em pacientes jovens, os maiores desafios e insucessos são relacionados à 

resposta vertical do crescimento dos dentes adjacentes e também do processo alveolar. Isso 

ocorre, pois, o implante age como uma anquilose e não se adapta as mudanças dos maxilares 

devido ao crescimento ósseo. Recomenda-se que o desenvolvimento dental e esquelético do 

paciente esteja completo antes de realizar um implante (Percinoto et al., 2001). 
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Em caso de dentes permanentes avulsionados por trauma, o reimplante dentário é a conduta 

terapêutica de escolha, seguido do tratamento endodôntico de acordo com o fechamento do 

ápice (Toyoshima et al., 2013). 

Estudos clínicos, histológicos e radiográficos feitos na década de 70 avaliaram raízes 

“sepultadas”. A manutenção destas raízes sem extrai-las possibilitava preservar a altura do 

rebordo alveolar, melhorando a possibilidade reabilitadora (Dias-Ribeiro et al.,2015). 

A perda precoce de um elemento dental e consequentemente o uso de próteses inadequadas traz 

muitos aspectos negativos na vida do indivíduo. Problemas como estresse e vergonha pelas 

dificuldades acarretadas, sendo importante conhecer essas informações ao lidar com pacientes 

desdentados (Souza e Silva et al., 2008). 

Objetivos 

O objetivo desse trabalho foi relatar três casos clínicos que mostram condutas que visam manter 

o dente natural na cavidade bucal pelo tempo que for possível. Enfatizar que mesmo no 

atendimento público, é importante buscar alternativas que retardem a exodontia de um elemento 

dental, principalmente em pacientes jovens, pois o efeito de reabsorção pode comprometer a 

reabilitação final. Possibilitar um prognóstico favorável no tratamento futuro e no psicológico 

do paciente. 

Relato de Caso 

A paciente C.P.J, 10 anos, gênero feminino chegou ao Hospital Universitário com uma situação 

de trauma e fratura de incisivos superiores. O elemento 22 avulsionado foi reimplantado no 

atendimento de urgência no HUOP e, encaminhada ao CEO-UNIOESTE. No retalho para 

inspeção das fraturas observou-se invasão do espaço biológico em lasca sem degraus 

exuberantes nas faces palatinas dos dentes 11 e 21. A manobra de eleição foi o rigoroso 

aplainamento das raízes, posterior tratamento endodôntico, e reanatomização com resina 

composta. Após 8 anos de proservação o dente 22 apresentava-se em infra-oclusão, sem 

mobilidade, com anquilose e substituição óssea até o terço médio da raiz. É realizado 

acompanhamento clínico e radiográfico do caso periodicamente quanto a proservação do 

reimplante e a saúde periodontal, constatando-se o sucesso da opção pela conduta conservadora 

na região palatina dos incisivos que por 11 anos manteve saudável os tecidos de suporte e 

proteção. O reimplante permitiu a conservação do dente 22 para que seja possível uma 

reabilitação com implantes. 

Paciente P.G.B, 16 anos, gênero masculino, portador de paralisia cerebral, colaborativo, 

possuidor de movimentos involuntários. Foi encaminhado para aumento de coroa clínica no 

elemento 16 com intuito de restaurar uma extensa lesão de cárie. Ao decorrer da cirurgia o 

plano de tratamento foi modificado pela extensão da cárie, que exigiria oteotomia invasiva. 

Optou-se por restauração provisória trans-cirúrgica com ionômero de vidro restaurador Riva 

Light Cure com auxílio de uma matriz metálica contida digitalmente. Foi reconstruída a maior 

parte da parede vestibular, palatina e mesial. O intuito do procedimento foi possibilitar o 

tratamento endodôntico, para tentar manter o máximo possível o elemento natural na cavidade 

bucal. Devido à idade do paciente não era indicada implante imediato. Dessa forma evitou-se a 

reabsorção óssea alveolar até atingir a idade necessária para reabilitação final. 

Paciente E.C.L, 15 anos, gênero masculino foi encaminhado para CEO-UNIOESTE após 

constatadas fraturas dento-alveolares na região ântero-inferior ocasionadas por trauma. O 

enfoque nesse caso foi a conduta clínica para os elementos 31 e 33 afim de evitar sua exodontia 

imediata. Na inspeção para diagnóstico através de retalho total, foi visualizado fratura vertical 

do elemento 32 e múltiplas fraturas coronárias do 31 e 33. Após remoção dos fragmentos 
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constatou-se a invasão do espaço biológico. Foi realizado o tratamento endodôntico trans- 

cirúrgico, e proteção com cimento de ionômero de vidro. Devido a idade do paciente, realizar 

a extração desses elementos acarretaria em reabsorção de tecido ósseo, dificultando a sua 

reabilitação futura quando atingir desenvolvimento ósseo adequado para implantes. Optou-se 

pelo sepultamento radicular dos remanescentes dentais 2mm abaixo do nível ósseo 

preservando-o em espessura e altura. Em 2019, com acompanhamento clinico e radiográfico, 

observou-se que as raízes sepultadas não possuíam nenhuma lesão, e desempenharam o seu 

papel na manutenção do tecido ósseo favorecendo a reabilitação final. 

Discussão 

Castro et al.(2004) apontam o fato da reabsorção óssea alveolar acontecer continuamente, 

progressivamente e sendo acumulativa conforme os anos. Desta forma, no presente trabalho foi 

almejado técnicas que possibilitassem o retardo desse processo, evitando a extração e 

osteotomias com condutas mais conservadoras. 

Para a instalação de implantes é necessário que o paciente atinja o completo desenvolvimento 

dental e esquelético, visto que o implante funciona como uma anquilose e não acompanha as 

movimentações dos maxilares durante seu desenvolvimento. Sendo este um dos maiores 

desafios (Percinoto et al., 2001). Por essa razão, nos casos clínicos relatados, o objetivo foi 

prolongar o tempo dos dentes comprometidos por fratura, carie ou avulsão na cavidade bucal, 

permitindo a manutenção do osso alveolar durante o desenvolvimento esquelético do paciente, 

a fim de melhorar o prognóstico de futuras reabilitações. 

Toyoshima et al.(2013) afirmam que o reimplante dentário deve ser realizado em casos de 

traumas que ocasionaram avulsão de elemento dental. Assim, neste trabalho é apontado um 

caso em que a conduta escolhida foi o reimplante de um dente e seu posterior tratamento 

endodôntico. Mesmo apresentando anquilose, o elemento perdura sem mobilidade e sem 

necessidade de extração, indicando o sucesso da técnica em manter o tecido ósseo na região. 

A possibilidade de “sepultar” raízes abaixo do tecido mole ao invés de realizar a sua extração, 

mantem a integridade de espessura e volume de tecido ósseo em seu alvéolo (Dias-Ribeiro et 

al.,2015). Este trabalho relata um caso em que foi optado pelo sepultamento de duas raízes, e 

que se mostrou eficiente em manter o tecido ósseo para reabilitação com prótese fixa ou 

implante. 

Souza e Silva et al.(2010) dissertaram sobre os efeitos negativos que a perda precoce de um 

dente pode provocar em um paciente, principalmente estes sendo elementos anteriores. 

Causando problemas de fonética, estética e psicológicos. É um importante tópico desse 

trabalho, o fato de que, manter o elemento dental na cavidade bucal pelo maior tempo possível 

interfere diretamente no emocional do paciente. 

Conclusão 

A perda de um elemento permanente acarreta grande reabsorção óssea, devido à falta de função 

desse tecido. Além disso, é extremamente traumático perder um elemento dental, 

principalmente anteriores, interferindo também na fonação e estética, além de afetar o 

psicológico do paciente. Desta forma, apesar das limitações em atendimentos na saúde pública, 

e possível realizar tratamentos conservadores em pacientes jovens, evitando-se a exodontia, ou 

osteotomia acentuada, mesmo que de forma não definitiva, possibilitando melhor prognóstico 

de reabilitação futuras. 
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RESUMO - O descontentamento com a harmonia do sorriso é, sem dúvida, uma das 

principais queixas de pacientes que procuram o consultório odontológico já que tal 

situação acaba por influenciar sua vida pessoal, social e profissional. O sucesso da terapia está 

diretamente relacionado ao correto diagnóstico, a um plano de tratamento adequado e ao 

conhecimento técnico do profissional. Este relato de caso tem por objetivo fazer uma 

abordagem das técnicas periodontais que envolvem gengivectomia e gengivoplastia, onde há 

remoção da hiperplasia gengival com o objetivo de melhorar o sorriso gengival, queixa 

principal da paciente. Tais técnicas depois de aplicadas possibilitam trazer uma maior 

harmonia estética no sorriso do paciente, satisfazendo a vontade do mesmo. As técnicas 

cirúrgicas devem ser associadas ao tratamento periodontal básico e orientações de higiene 

INTRODUÇÃO – A gengivectomia inicialmente foi criada com o objetivo de eliminação 

de bolsas periodontais supraósseas, por meio da excisão da parede mole das bolsas (KAHN, 

2019). Mas é uma técnica utilizada e indicada para outros casos, como: eliminação de 

hiperplasia gengival (CARRANZA, 2012; DUARTE, 2009); necessidade de aumento de 

coroa clínica (DUARTE, 2009; RIGUEIRA, 1986), correção de sequelas gengivais advindas 

da gengivite ulcerativa necrosante (DUARTE, 2009) e fornece também uma melhor 

visualização e acessibilidade para a completa remoção de cálculo dental existente e para o 

alisamento das raízes (TAKEI, CARRANZA 2007). Mas para a realização dessa técnica 

periodontal, é necessário que: a bolsa periodontal seja supra- óssea, para não haver a 

exposição óssea, tendo em vista a importância de se manter o tecido protegido; gengiva 

inserida suficiente e tecido gengival fibrótico, para facilitar a incisão (DUARTE, 2009). 

Todos os irritantes locais devem ser removidos antes do procedimento  cirúrgico,  

erradicando-se  os  fatores  etiológicos.  O  preparo  inicial contempla, então, 

procedimentos necessários para a melhora do meio bucal (eliminação de cálculo, placa 

bacteriana, fragmentos e material exsudativo), o que favorece a redução e contenção do 

processo inflamatório (GOLDMAN; SHUMAN; ISENBERG, 1997). A gengivectomia 

isolada é contra-indicada, particularmente na maxila anterior, quando há necessidade de 

uma cirurgia em que deve haver envolvimento ósseo (CARRANZA, 2012). E para um 

correto planejamento, deve-se analisar: simetria facial, linha interpupilar, linha do sorriso, 

linha média dental em relação à facial, exposição gengival durante fala ou amplo e relaxado 

sorriso, harmonia das margens gengivais, localização das margens gengivais em relação à 

junção cemento-esmalte, tamanho e proporção dos dentes (LINDHE, 2009) 

OBJETIVO – Esse trabalho tem como relatar um caso clínico de uma paciente que 

recebeu indicação de gengivectomia e gengivoplastia, atendido na Clínica de Periodontia, na 
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

RELATO DE CASO - Paciente S. S., 25 anos, sexo feminino, leucoderma, sem alterações 

sistêmica, usuária de aparelho ortodôntico por 2 anos. Compareceu a Clínica da Periodontia 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a queixa de hiperplasia gengival e 

sangramento, em outubro de 2013. Na sondagem, percebeu-se presença de bolsas gengivais 

generalizadas, principalmente nos dentes: incisivos centrais inferiores e incisivos laterais 

superiores. Havia presença de hiperplasia no sextante anterior superior e inferior, envolvendo 

a região papilar, havendo recobrimento das boas partes das coroas desses dentes. A técnica 

utilizada para a resolução do caso e atender a queixa principal da paciente foi a de 

gengivectomia externa. 

Os procedimentos transoperatórios iniciaram (arco inferior no dia 11 de outubro de 2013 e o 

arco superior foi feito no dia 18 de outubro de 2013) por meio de anestesias 

infiltrativas na região envolvida. Anestesia das papilas também foram realizadas com 

objetivo de vasoconstricção. Em seguida, foram feitos pontos sangrantes com uma sonda 

milimetrada na superfície externa do tecido, a arcada inferior do dente 33 ao 44 e na 

arcada superior os dentes 13 a 23, demarcando a região cirúrgica. A primeira incisão 

realizada com o bisturi de Kirkland Nº 15/16, resultando em uma cirurgia pouco invasiva e 

sem retalho. Para a segunda incisão, utilizou-se o bisturi (ou gengivótomo) de Orban nº 1, que 

teve por função servir para a complementação da remoção do tecido gengival na região 

interproximal. 

Após isso, foi realizada a plastia do tecido de modo a corrigir deformidades que possam ter 

ficado durante o processo da gengivectomia, deixando o sorriso mais harmônico possível. 

A gengivoplastia pode ser necessária como procedimento complementar após a 

gengivectomia, com o objetivo de devolver à gengiva uma configuração que facilite o 

controle de placa e favoreça a estética (GIORGI; LOTUFO; LASCALA, 1999; SILVA; 

FERRAZ, 1998). 

O cimento cirúrgico foi utilizado para proteger a ferida e proporcionar maior conforto ao 

paciente. Como medicação pós-operatório, foi receitado analgésico e digluconato de 

clorexidina 0,12%, para ser utilizado de 12 em 12 horas, para auxiliar no controle de 

placa, já que a paciente foi orientada a não realizar o controle mecânico do biofilme na área 

envolvida. 

No dia 31 de julho de 2015 a paciente retornou sem o aparelho ortodôntico, com dentes 

restaurados, mas que apresentavam sobrecontorno da restauração, onde foram realizados 

reparos, facilitando a escovação, uso do fio dental e diminuindo a irritação da gengiva 

naquela região. Como a paciente permaneceu algum tempo com a restauração com 

sobrecontorno, no dia 09 de julho 2015 foi realizado uma gengivoplastia para devolver a 

forma ao tecido que havia sofrido um edema com o fator irritante, a restauração mal 

adaptada. 

Em agosto de 2019 a paciente retornou para controle, apresentando um pequeno degrau em 

uma restauração no dente 21, sendo ajustado. Em setembro de 2019 a paciente retornou 

novamente, e o edema causado pelo degrau do material restaurador havia diminuído; A 

paciente apresentou estabilidade na margem desde a última plastia realizada na gengiva no ano 

de 2015. 

DISCUSSÃO – No presente caso, foi constatada a presença de hiperplasia gengival bem 

acentuada, tendo como causa principal, a presença da placa bacteriana e fator agravante, a 

presença do aparelho ortodôntico fixo, o qual dificulta a higienização, proporcionando um 

quadro de maior inflamação no tecido gengival adjacente. Essa inflamação pode 
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ocasionar hiperplasia gengival em alguns indivíduos. Apesar das técnicas periodontais 

utilizadas serem consideradas tecnicamente simples e de custo acessível, o respeito aos 

tecidos de inserção supra-crestais, fatores anatômicos e fisiologia dos tecidos periodontais 

determinam o sucesso da terapia, bem como a manutenção da saúde gengival em longo 

prazo. 

Deve-se ressaltar a higienização bucal (uso de escovas dentais e fio dental) e manter 

restaurações e próteses bem adaptadas (com boas margens cervicais) são manobras que 

podem ser realizadas e que, em alguns casos, evita-se a realização de procedimentos 

periodontais cirúrgicos. 

CONCLUSÃO – No caso relatado, as técnicas de gengivectomia, gengivoplastia associadas 

a terapia periodontal básica e orientações de higiene foram utilizadas em prol da estética do 

sorriso. Estas técnicas são de grande relevância quando se tem por finalidade melhorar e 

harmonizar a estética gengival do paciente, atingindo assim uma plena satisfação do mesmo 

com o resultado obtido. 
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ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO PARA TRATAMENTO DE RECESSÕES 

MÚLTIPLAS E AMPLAS – ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS 
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Resumo 

O enxerto gengival de tecido conjuntivo subepitelial tem sido empregado com sucesso na 

cirurgia plástica periodontal nos casos de recobrimento radicular, recontorno de rebordo 

alveolar e aumento da quantidade de mucosa queratinizada. Do ponto de vista biológico, esta 

técnica apresenta vantagens por apresentar duplo suprimento sanguíneo ao enxerto, 

consequentemente favorecendo o prognóstico. Além disso, confere um melhor resultado 

estético por permitir maior mesclagem das características clínicas nas regiões adjacentes à 

área receptora. O presente trabalho tem como objetivo descrever um caso clínico com a 

finalidade de recobrimento radicular dos dentes 22, 23 e 24 contíguos, que apresentavam 2, 3 

e 5mm de recessão gengival, respectivamente, Classe RT1 de Cairo. Foi realizado o enxerto 

de tecido conjuntivo subepitelial, obtido da região de palato esquerdo, com dimensões 

aproximadas de 6x20mm, associado ao deslocamento coronal do retalho vestibular. As raízes 

desnudas foram previamente condicionadas com solução ácida de tetraciclina. As suturas 

foram executadas com fio de Nylon 5,0. Foi utilizado cimento cirúrgico para proteger a área 

doadora, bem como a área enxertada. No controle pós-operatório de 2 anos, pode-se observar 

um completo recobrimento da região afetada, com estética favorável e melhora da morfologia 

da margem gengival, permitindo a higienização adequada. 

 

Palavras-chaves: retração gengival, cirurgia bucal, tecido conjuntivo. 

Introdução 

Os procedimentos de recobrimento radicular têm sido amplamente estudados e diversas 

técnicas foram descritas na literatura, com isso tornou possível o aumento da previsibilidade e 

a redução das morbidades para o paciente, junto com a necessidade de reconstrução dos 

tecidos periodontais perdidos (ARAÚJO, 2015). 

Diante do exposto, existem dois tipos principais de enxerto de tecido mole: o enxerto gengival 

livre – EGL (epitélio e conjuntivo) e o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial – ETCS 

(SOILEAU & BRANNON, 2006). O ETCS é o mais utilizado no momento por ser um 

enxerto autólogo e composto exclusivamente por tecido conjuntivo, o qual apresenta algumas 

vantagens como: coloração de enxerto mais próxima ao tecido receptor,  resultado 

clinicamente aceitável, ótimo contorno, melhor adaptação e redução da dor pós-operatória, ao 

se comparar com o EGL (FERNÁNDEZ et al., 2016). 

Para isso, necessita-se de uma área doadora, a qual por predileção é o palato duro do próprio 

paciente, pois possui as características histológicas semelhantes a da área receptora, apresenta 
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uma regeneração tecidual em 9 semanas, além de ser uma área de fácil acesso (SOILEAU & 

BRANNON, 2006). Do ponto de vista biológico esta técnica favorece uma boa 

vascularização do enxerto, a qual oferece duplo suprimento sanguíneo e a capacidade de 

induzir a queratinização do epitélio dessa área, favorecendo o prognóstico (ARAÚJO, 2015; 

FERNÁNDEZ et al., 2016). 

Logo, o ETCS é considerado padrão-ouro no recobrimento radicular. Além de que, é 

necessário o conhecimento anatômico da área doadora para obtenção de um enxerto com 

qualidade e segurança (KAHN & DIAS, 2019). 

 

Objetivo 

Descrever um caso clínico com a finalidade de recobrimento radicular de uma área de 

recessões múltiplas e amplas, através da técnica de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. 

 

Relato de caso 

Paciente do gênero feminino, 46 anos de idade, professora, procurou atendimento 

odontológico devido sensibilidade dentinária, estética desfavorável e higienização dificultada. 

Na anamnese não houve relato de alguma alteração de ordem geral, de nenhum hábito nocivo 

e a não utilização rotineira de medicamentos. No exame clínico observou-se perda de inserção 

nos elementos 22, 23 e 24 contíguos, que apresentavam 2, 3 e 5mm de recessão gengival, 

respectivamente, Classe RT1 de Cairo. 

Não havia presença de bolsas periodontais nem quantidade de biofilme bacteriano 

significante. Apesar das recessões havia uma quantidade de gengiva queratinizada inserida 

variável entre 1 e 5mm nos dentes afetados. No exame radiográfico não se detectou alterações 

ósseas interproximais significativas. 

Planejou-se realizar o recobrimento radicular utilizando a técnica de cirurgia de enxerto de 

tecido conjuntivo subepitelial com deslocamento coronal do retalho. Inicialmente os dentes 

foram raspados e alisados, em seguida foi realizado o aplainamento com brocas de granulação 

fina e, logo depois, realizou-se o tratamento de condicionamento das superfícies radiculares 

com solução ácida de tetraciclina. Após os procedimentos básicos, confeccionou-se  um 

retalho de espessura total envolvendo os dentes 22, 23 e 24. 

O enxerto foi obtido da região de palato esquerdo, com dimensões aproximadas de 6x20mm. 

O mesmo foi preparado e, posteriormente, depositado na área receptora. As suturas foram 

executadas com fio de Nylon 5,0 através da técnica compressiva do enxerto conjuntivo e 

deslocamento coronal do retalho sobre o enxerto, com suturas simples interrompidas nas 

papilas. A sutura na área doadora foi realizada em massa. 

Foi utilizado cimento cirúrgico para proteger a área doadora, bem como a área enxertada. 

Paciente foi medicada com anti-inflamatório e analgésico, além da prescrição da solução para 

bochecho. As suturas foram removidas entre 7 e 14 dias e foi realizado um controle periódico 

da área. No pós-operatório de 2 anos, observou-se um completo recobrimento da região 

afetada, com estética favorável e melhora da morfologia da margem gengival, permitindo a 

higienização adequada. 

 

Discussão 

O procedimento do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial – ETCS foi introduzido por 

Langer e Langer em 1985. Estes mostraram ser de maior previsibilidade na obtenção do 

recobrimento radicular em defeitos de recessão gengival (CAIRO et al. 2014), pois os 

mesmos fornecem os melhores resultados para a cobertura radicular completa, bem como para 

o aumento de gengiva queratinizada (CHAMBRONE & TATAKIS, 2015). 

Uma possível hipótese para explicar a eficácia do ETCS pode estar relacionada à cicatrização 

do procedimento. A alta estabilidade da ferida  é associada à vascularização do enxerto, 
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originada tanto do plexo periodontal quanto do retalho que o recobre, levando a um 

fornecimento de sangue completo para o enxerto após 2 semanas. Além de ser um material 

biológico capaz de se adaptar ao interior do retalho e à superfície da raiz, limitando a 

contração pós-operatória do retalho (KAHN & DIAS, 2019). 

Outra vantagem que o ETCS apresenta é uma coloração semelhante à do retalho, pois o tecido 

do pedículo mantém sua cor original e não se torna tão pálido quanto os enxertos gengivais 

livres, resultando num aspecto mais estético (NELSON, 1987). 

Além desses aspectos, o profissional deve-se atentar a importância de realizar procedimentos 

para a obtenção de uma superfície radicular lisa e apta a receber um enxerto de tecido 

conjuntivo, melhorando a sua inserção (SILVA et. al, 2016). Diante disso, pode-se lançar mão 

dos agentes condicionantes da superfície radicular, sendo eles a tetraciclina, ácido cítrico e 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Além da raspagem e alisamento corono-radicular 

e aplainamento das raízes com broca diamantada de granulação fina. 

Outro fator é a inflamação periodontal, a qual deve ser tratada previamente ao procedimento 

cirúrgico, e os fatores etiológicos da recessão gengival devem ser elucidados e eliminados, 

para prevenir recidivas após a cirurgia (KAHN & DIAS, 2019). Logo, a ausência de 

inflamação tecidual e a remoção dos fatores etiológicos são pré-requisitos para se obter um 

bom trans e pós-operatório, bem como garantir o sucesso da intervenção cirúrgica. 

 

Conclusão 

Conclui-se que, após 2 anos de controle da área, observou um completo recobrimento da 

região afetada, com estética favorável e melhora da morfologia da margem gengival, 

permitindo a higienização adequada. Logo, o profissional deve se atentar a todas as etapas do 

procedimento para garantir o sucesso do tratamento, seja no aspecto biológico, funcional e 

estético. 
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Resumo 

 

A periodontite é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte do dente, caracterizada pela 

perda de inserção do tecido conjuntivo e osso alveolar. O diabetes mellitus (DM) consiste em 

um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência 

na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. O diabetes é um fator de 

risco para periodontite, assim como, a periodontite piora o controle glicêmico do diabetes, e 

ambas podem ter influência na mucosa intestinal. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar 

a glicemia em jejum e a mucosa intestinal de ratos submetidos à associação da periodontite 

experimental e do diabetes mellitus tipo 1, afim de identificar a intensidade das alterações 

decorrentes de ambas as doenças. Para isso, foram utilizados 40 ratos Wistar, separados em 

quatro grupos experimentais com 10 animais em cada: Controle (GC): animais não foram 

submetidos a nenhum procedimento experimental; Doença Periodontal (DP): animais induzidos 

a doença periodontal; Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1): animais induzidos à diabetes mellitus 

tipo 1; e Diabetes Mellitus tipo 1 + Doença Periodontal (DMT1 + DP): animais induzidos à 

diabetes mellitus tipo 1 e doença periodontal. Após o período experimental os animais foram 

eutanasiados e o material foi coletado para análise. Os resultados demonstraram que o grupo 

DMT1 + DP apresentou maior concentração de glicose em jejum e um aumento significativo 

na altura das vilosidades e cristas do duodeno quando comparado aos demais grupos. 

Concluímos que a doença periodontal é importante no descontrole glicêmico, e que a associação 

da doença periodontal e diabetes mellitus tipo 1 potencializa as alterações intestinais. 

 

Introdução 

A periodontite é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte do dente, caracterizada pela 

perda de inserção do tecido conjuntivo e osso alveolar. O agente etiológico primário da 

periodontite são as bactérias da placa subgengival (TORRUNGRUANG et al., 2015). 

O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os 

mecanismos (OLIVEIRA; MONTENEGRO JR; VENCIO, 2017). O diabetes mellitus tipo 1 

(DMT1) é uma doença autoimune em que ocorre à destruição das células β pancreáticas 

(SHANMUKAPPA et al., 2017), e subdivide-se em DM tipo 1A e DM tipo 1B, a depender da 

presença ou da ausência laboratorial de autoanticorpos circulantes, respectivamente 

(OLIVEIRA; MONTENEGRO JR; VENCIO, 2017). 

Estudos apontam que o diabetes é um fator de risco para periodontite, assim como, a 
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periodontite piora o controle glicêmico do diabetes (PRESHAW et al., 2012). A resposta 

inflamatória que ocorre na DP gera situações de inflamação sistêmica de baixo grau, levando a 

indagação de que a periodontite está associada a doenças intestinais inflamatórias (LIRA- 

JUNIOR; FIGUEREDO, 2016). Além disso, alterações intestinais podem ocorrer em 

indivíduos com DMT1 (PELLEGRINI et al., 2017). 

 

Objetivos 

 

Avaliar a glicemia em jejum e os aspectos da mucosa intestinal de ratos submetidos à associação 

da periodontite experimental e do diabetes mellitus tipo 1, afim de identificar a intensidade das 

alterações decorrentes de ambas as doenças; 

 

Materiais e métodos 

 

Quarenta ratos da variedade Wistar, pesando em média 100g, foram adquiridos do biotério 

central da Unioeste e mantidos no biotério setorial do Laboratório de Fisiologia e 

Endocrinologia da Unioeste, sob condições controladas de temperatura (23 ± 2º C), luz (ciclo 

claro-escuro de 12 horas) e receberam água e ração própria para roedores a vontade. Quatro 

grupos experimentais foram obtidos aleatoriamente, com 10 animais em cada: Controle (GC): 

animais não foram submetidos a nenhum procedimento experimental; Doença Periodontal 

(DP): animais induzidos a doença periodontal; Diabetes Mellitus tipo 1 (DMT1): animais 

induzidos à diabetes mellitus tipo 1; e Diabetes Mellitus tipo 1 + Doença Periodontal (DMT1 + 

DP): animais induzidos à diabetes mellitus tipo 1 e doença periodontal. Após 7 dias de 

aclimatação, os animais foram submetidos a administração única de streptozotocina (STZ) 80 

mg/kg de peso corporal intraperitoneal para a indução do DMT1. Amostras de sangue da cauda 

dos animais foram coletadas 48 horas após a indução para medir os níveis de glicose, utilizando 

um kit comercial. Após 7 dias de aclimatação e mais 2 dias de indução do DMT1 (10º dia do 

experimento), os animais foram anestesiados (xilazina 0,04 mg/kg e quetamina 0,08 mg/kg), e 

posicionados em mesa operatória adaptada. Um fio de algodão número 40 foi colocado ao redor 

dos primeiros molares superiores e inferiores, direito e esquerdo. Esta ligadura atuou como 

irritante gengival e foi mantida por 10 dias, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e 

consequente desenvolvimento da DP (NASSAR et al., 2009). No vigésimo dia do experimento, 

os animais foram decapitados em guilhotina e o material foi coletado para análise. Realizou-se 

a coleta das amostras de sangue do tronco cerebral direito, que foram centrifugadas a 3000 rpm 

e o plasma foi separado e estocado a -20°C para a dosagem da concentração de glicose, que foi 

realizada por radioimunoensaio. Removeu-se também o duodeno, as amostras do tecido foram 

abertas na borda mesentérica e fixadas em Bouin (750 ml de solução saturada de ácido pícrico, 

250 ml de formol e 50 ml de ácido acético glacial), posteriormente desidratadas e diafanizadas 

para inclusão em parafina e coloração com hematoxilina e eosina (HE). A análise morfométrica 

foi realizada por amostragem de imagens capturadas em objetiva de 20X no microscópio óptico 

Olympus. A espessura foi estimada a partir da mensuração de 10 pontos aleatórios por corte, 

perfazendo 100 mensurações por animal através do sistema de análises de imagens (Image Pró 

PlusÒ 4.5 – Media Cybernetics, USA), com resultados expressos em mm. Para análise 

estatística foram utilizados os testes paramétricos ANOVA – One way seguido por teste de 

comparação múltipla de Tukey. As diferenças observadas foram consideradas significantes 

quando p < 0,05 (5%). Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal e Aulas Práticas (CEEAAP) da UNIOESTE; 

 

Resultados 

Na análise da concentração de glicose em jejum (mg/dL), todos os grupos analisados 
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apresentaram diferenças significativas. O grupo que menos diferiu foi o DP quando comparado 

ao grupo controle. Já o grupo DMT1 apresentou um alto nível de glicose em jejum comparado 

ao grupo controle e ao DP. Contudo, o grupo que apresenta as duas doenças associadas (DMT1 

+ DP) teve um aumento significativo em relação ao DMT1, e aos demais tratamentos. Quanto 

a análise histomorfométrica do duodeno, constatou-se que os grupos DP (447.6 ± 10.16), DMT1 

(711.4 ± 6.68) e DMT1 + DP (945.9 ± 5.03) apresentaram diferenças significantes entre si, e 

todos diferiram estatisticamente do grupo controle (435.4 ± 6.44) em relação à medição da 

altura das vilosidades. Não houve diferença estatística do grupo DP (94.1 ± 5.34) comparado 

ao grupo controle (85.3 ± 5.74) em relação à altura da crista, no entanto, os grupos DMT1 + DP 

(340.6 ± 10.63) e DMT1 (243.3 ± 9.16) apresentaram aumento da altura da crista em relação 

ao grupo controle (p <0,05). As medidas das alturas das vilosidades e das alturas das cristas 

estão expressas em µm; 

 

Discussão 

A relação bidirecional entre DMT1 e periodontite se dá pela interação dos produtos finais de 

glicosilação avançada (AGEs) com seus receptores de produtos finais de glicosilação avançada 

(RAGEs). O complexo AGEs-RAGEs aumenta o estresse oxidativo e modifica o fenótipo dos 

monócitos e macrófagos, o que induz a produção e liberação de citocinas pró-inflamatórias de 

forma exagerada. Portanto, quando ocorre o aumento da formação desse complexo, uma 

resposta exacerbada nos monócitos e macrófagos ocorre no tecido periodontal, potencializando 

a destruição do tecido conjuntivo (BASCONES-MARTINEZ et al., 2011). 

A DP não tratada gera um estado inflamatório exacerbado, que vai reduzir a sensibilidade 

insulínica, levando a quadros hiperglicêmicos. Os altos níveis de TNF-α, TNF-β, IL-6, proteína 

C-reativa e fibrinogênio, resultam em aumento dos marcadores inflamatórios que estimulam a 

resistência à insulina (DE ALMEIDA et al., 2015), o que explica a maior glicemia em jejum 

dos ratos com DP e DMT1. 

Além disso, a resposta inflamatória que ocorre na doença periodontal gera situações de 

inflamação sistêmica de baixo grau, o que leva a especulações de que há uma associação entre 

a periodontite e as doenças intestinais inflamatórias (LIRA-JUNIOR; FIGUEREDO, 2016). 

Pellegrini et al. (2017) encontraram alterações intestinais em indivíduos com DMT1, tais como, 

sinais de inflamação crônica e latente e de impacto macroscópico na mucosa duodenal. 

Ademais, um estudo da porção duodenal apresentou um aumento da altura das vilosidades em 

relação a altura e cripta (SILVA et al., 2017). Nossos resultados demonstraram um aumento 

significativo na altura das vilosidades e cristas do duodeno na associação entre DP e DMT1, o 

que corrobora com evidencias da literatura. 

 

Conclusão 

Concluímos que a associação entre doença periodontal e diabetes mellitus tipo 1 aumenta 

significativamente a concentração de glicose em jejum, evidenciando que a doença periodontal 

é importante no descontrole glicêmico. Além disso, houve um aumento estatisticamente 

significativo na altura das vilosidades e cristas do duodeno na associação dessas doenças, 

ressaltando que doença periodontal e diabetes mellitus tipo 1 potencializam as alterações 

intestinais quando comparados aos efeitos de cada doença isolada sobre o duodeno; (Apoio 

financeiro - CNPQ, Bolsa PIBIC - Unioeste). 
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RESUMO: A periodontite encontra-se fortemente associada ao diabete mellitus (DM) e pode 

ser considerada uma das formas crônicas da doença. Crescem as evidências de que a doença 

periodontal (DP) tem efeito adverso no controle glicêmico e está relacionada a fisiopatologia 

das complicações presentes no DM tipo 2. Pesquisas comprovam que a obesidade está 

vinculada a maior ocorrência de DM tipo 2 e também DP. Assim o objetivo desta pesquisa foi 

de avaliar a influência da obesidade após o tratamento periodontal convencional de pacientes 

com Diabetes Mellitus tipo 2 portadores de periodontite estágio II ou III. Para a obtenção de 

dados foram avaliados 36 pacientes, com faixa etária de 25 a 65 anos, sendo 20 pacientes 

portadores de DM tipo 2 e doença periodontal estágio II ou III. (Grupo Não Obeso), e 16 

pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, obesidade e doença periodontal estágio II ou 

III (Grupo Obeso). Ambos os grupos foram submetidos ao tratamento periodontal e avaliados 

através de índice de placa, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, sangramento 

a sondagem e análise do fluído crevicular gengival, além de exames laboratoriais de 

hemoglobina glicada e glicemia em jejum. Todos os parâmetros supracitados foram avaliados 

no tempo 0 e 6 meses. Os resultados atestam que houve melhoras nos parâmetros clínicos 

periodontais e laboratoriais (p<0.05) nos períodos avaliados, entretanto o Grupo Não Obeso 

apresentou resultados significativamente melhores quando comparado ao Grupo Obeso. Como 

conclusão temos o fato de que a obesidade quando presente prejudica a melhora dos parâmetros 

clínicos periodontais após o tratamento periodontal convencional em pacientes com DM e 

periodontite. 

 

INTRODUÇÃO: A obesidade é resultado de um desequilíbrio a longo prazo entre consumo 

alimentar e gasto energético tendo assim o perfil de uma doença crônica não transmissível 

caracterizada pela gordura corporal em excesso (Pinho et al; 2013). A prevalência dessa doença 

aumentou muito nas últimas décadas, sendo mais dominante em países desenvolvidos. (Pischon 

et al; 2007). Atualmente é um problema grave que atinge porções epidêmicas (Pinho et al; 
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2013). É crescente as indicações de que se trata de uma doença sistêmica que predispõe a uma 

variedade de complicações e está relacionada também com a doença periodontal (Pischon et al; 

2007). 

A doença periodontal é uma doença crônica inflamatória que atinge os tecidos de proteção e 

sustentação dos dentes e tem sua etiologia relacionada ao biofilme microbiano aderido à 

superfície dental e a resposta imunológica do hospedeiro. Quanto ao seu aspecto 

epidemiológico é considerada a enfermidade óssea mais importante em humanos (Lima e Lara; 

2013). Já é estabelecida uma relação entre obesidade, doença periodontal e diabetes mellitus e 

afirma-se ainda que a doença periodontal é um fator de risco para o controle glicêmico em 

pacientes descompensados (Sousa et al ;2014) 

Diabetes mellitus é uma doença determinada pela alta taxa de lipídeos e glicose no sangue pelo 

fato do pâncreas não produzir insulina suficiente ou a mesma não funcionar adequadamente. 

(Escobar, 2009). Segundo Freitas (2014) No Brasil 75% da população com diabetes tipo 2 não 

está no peso ideal sendo 42,1% com sobrepeso e 32,9% com obesidade o que mostra que o 

aumento de peso é um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2. 

Presentemente aceita-se o fato de que a periodontite é capaz de influenciar no controle 

glicêmico e pode ser considerada a sexta complicação do diabetes mellitus (Maehller et al; 

2011) 

 

OBJETIVOS: Verificar a influência da obesidade em pacientes com diabetes tipo 2 e 

portadores de doença periodontal estágio II ou III. Após o tratamento periodontal convencional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: A proposta da pesquisa foi ensaio clínico prospectivo com 

abordagem quantitativa realizado na clínica odontológica da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná. O tempo de coleta foi de 06 meses tempo total de execução da pesquisa ocorreu em 

um período de 18 meses, com início em julho de 2016 e término em dezembro de 2017. Foram 

selecionados 40 pacientes o total de faixa etária entre 25 a 65 anos 20 portadores de Diabetes 

Mellitus tipo 2 com doença periodontal estágio II ou III., denominado de Grupo Não Obeso e 

20 pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 e obesidade com doença periodontal estágio 

II ou III, denominado Grupo Obeso. Porém do grupo obeso foram excluídos 4 pacientes, pois 

não compareceram as consultas de retorno tornando-se assim um total de 16 pacientes nesse 

grupo. O critério de inclusão usado em ambos os grupos eram pacientes de ambos os sexos que 

apresentavam periodontite crônica estágio II ou III, localizada ou generalizada de pelo menos 

4 sítios com profundidade de sondagem acima de 5mm e nível de inserção clínica maior ou 

igual a 4mm, não no mesmo dente, com sangramento à sondagem e inflamação gengival, livres 

de cáries e/ou próteses ao exame clínico. No grupo Obeso os pacientes eram portadores de 

diabetes mellitus tipo 2 e obesidade já no grupo Não Obeso os pacientes eram portadores 

somente de diabetes mellitus tipo 2. Em ambos os grupos foi realizado o tratamento periodontal 

convencional, consistindo de consultas agendadas semanalmente na clínica de Odontologia da 

UNIOESTE, sem restrição de duração, instrução e motivação de higiene oral, raspagem 

supragengival e subgengival, alisamento radicular e polimento coronário, através de 

instrumentação manual e ultra-sônica sob efeito de anestesia local. Os grupos foram avaliados 

por um período total de 6 meses, sendo que os exames clínicos: índice de placa de SILNESS & 

LÖE (Silness e Loe, 1964); profundidade a sondagem; nível se inserção clínica; sangramento a 

sondagem e laboratoriais: hemoglobina glicada; glicemia em jejum. Os exames foram 

realizados nos períodos de intervalo de 06 meses e em todos os períodos, os pacientes foram 

novamente instruídos. Instrução do controle mecânico foi realizada em todas as consultas, 

sendo a mesma para ambos os grupos e foi também realizada a terapia periodontal de suporte 

nos grupos no período de 6 meses. 
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RESULTADOS: 

Índice de placa e Sangramento gengival: ambos os parâmetros nos grupos obeso e não obeso 

apresentaram melhoras significantes nos períodos avaliados. Quando comparados entre os 

grupos, o grupo Obeso apresentou uma redução significativamente menor no Índice de Placa. 

Profundidade a sondagem e Nível de inserção: ambos os parâmetros nos grupos obeso e não 

obeso apresentaram melhoras nos períodos avaliados. Quando comparados entre os grupos, o 

grupo Não Obeso apresentou uma redução significativamente maior. 

Hemoglobina glicada e Glicemia em jejum: para a média dos níveis hemoglobina glicada e 

glicemia em jejum mostraram que houve uma diminuição significativa nos níveis até o final de 

6 meses. Essa diminuição é significativamente menor no grupo Obeso em relação ao grupo Não 

Obeso, demonstrando a ação da obesidade sobre os pacientes diabéticos. 

Fluido gengival crevicular: os resultados demonstraram que houve significativa diminuição 

do fluido nos grupos Obesos e Não Obesos no período avaliado. Também, quando comparadas 

as médias das variações entre os grupos, houve diferença estatisticamente significante com uma 

redução 44,70%maior no grupo Não Obeso em relação ao grupo Obeso. 

CONCLUSÃO: Em pacientes portadores de diabetes mellitus e periodontite a presença da 

obesidade pode dificultar a melhora dos parâmetros clínicos periodontais após o tratamento 

periodontal convencional. Contudo, o tratamento periodontal favorece a diminuição do perfil 

glicêmico e a melhora ou manutenção do estado diabético. 
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Resumo 

Probióticos podem ser uma alternativa biológica para alterar a estrutura da placa bacteriana, 

pois podem promover competição com patógenos endógenos, dificultar ataque de patógenos 

exógenos, ou ainda melhorar a resposta do hospedeiro frente à inflamações. Sendo assim, os 

probióticos são cogitados como uma nova modalidade terapêutica no tratamento da doença 

periodontal. Portanto, estudos são necessários para avaliar seu efeito em tecidos periodontais. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da terapia com probiótico nos tecidos periodontais 

de ratos com periodontite induzida por ligadura. Trinta e dois ratos Wistar foram divididos 

aleatoriamente em 4 grupos com 8 animais cada, sendo: 1) Grupo controle (GC); 2) Grupo 

doença periodontal (DP); 3) Grupo probiótico (PROB); 4) Grupo doença periodontal + 

probiótico (DPPRO). Os animais dos grupos DP e DPPRO receberam uma ligadura nos 

primeiros molares inferiores que atuou como irritante gengival por 44 dias, favorecendo o 

acúmulo de placa bacteriana e desenvolvimento da DP. O probiótico a base de Lactobacillus 

acidophilus foi administrado oralmente por 44 dias (8,0 x 107 UFC/mL), iniciando no 

mesmo dia da indução da DP. Após o período experimental, os animais foram 

eutanasiados por decapitação em guilhotina, e as hemi-mandíbulas foram coletadas para 

análise histológica: foi realizada a quantificação de osteoblastos, osteócitos e osteoclastos e 

também foi calculada a concentração da citocina IL-17 utilizando-se a curva de regressão 

linear. Baseado nos resultados obtidos sugere-se que a terapia com probiótico à base de 

Lactobacillus acidophilus foi efetiva na inibição do desenvolvimento da periodontite 

através da diminuição da perda óssea. 

 

Introdução 

Caracterizada como uma doença inflamatória que afeta os tecidos periodontais e originada por 

biofilmes patogênicos, a periodontite afeta principalmente as estruturas do periodonto de 

sustentação, gerando perda de inserção do tecido conjuntivo e reabsorção do osso alveolar.1 

A resposta inflamatória que o organismo hospedeiro desenvolve contra os micro-organismos 

invasores pode tanto resultar em efeitos protetores como em destrutivos no periodonto2.Os 

leucócitos são células que se destacam através da ação contra patógenos invasores e são guiados 

ao local pela atividade de citocinas e quimiocinas, além de produzirem mediadores 

inflamatórios, como a interleucina 17 (IL-17) que favorece e contribui para o processo da 
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Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
4 Doutora em Ciência de Alimentos - UEL . Professora Adjunta do Curso de Farmácia - UNIOESTE 
5 Pós-Doutorado - USP. Professor Associado da UNIOESTE do Curso de Odontologia 
6 Pós-Doutorado - USP. Professora Associada da UNIOESTE do Curso de Odontologia 



 

330 

 

inflamação e possível dano tecidual3. 

Novas alternativas de controle da periodontite vêm sendo estudadas para possibilitar um 

tratamento com menos riscos de efeitos colaterais aos pacientes, e neste contexto a terapia 

probiótica surge como um novo meio de atuação em função de sua atividade oral ser semelhante 

à da mucosa intestinal.4 

De acordo com a resolução 243/2018 da ANVISA, define-se probiótico como micro-organismo 

vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do 

indivíduo.5Os leites fermentados, produzidos através da fermentação microbiológica do leite 

são os produtos mais relevantes no mercado que apresentam comunidades probióticas em sua 

composição e atualmente são indicados para auxiliar no controle da gastrite, colesterol, 

hipertensão e outras doenças.4 

Em função da periodontite ser causada por bactérias patogênicas, acredita-se que a terapia 

probiótica pode agir sobre o controle da mesma em função dos mecanismos de adesão e 

colonização, competindo com os micro-organismos invasores, além de possibilitar uma 

melhora na resposta imune e também produzir substâncias antimicrobianas.2 

 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da ação probiótica sobre os tecidos periodontais 

de ratos submetidos ou não a periodontite experimental, analisando a capacidade do mesmo em 

reduzir o desenvolvimento da periodontite através da diminuição da perda óssea alveolar e 

modulação da inflamação. 

 

Materiais e Métodos 

Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo e no 

Laboratório de Patologia da UNIOESTE, Campus de Cascavel, vinculados à Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel. Este projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Unioeste 

Foram utilizados 32 Ratos Wistar adultos, pesando em média 200 g, provenientes do Biotério 

Central da Unioeste. Trinta e dois animais foram randomizados aleatoriamente e alocados em 

quatro grupos, baseado em estudos preliminares (Foureaux et al., 2014). Sendo: 1) Grupo 

controle (GC); 2) Grupo doença periodontal (DP); 3) Grupo probiótico (PROB); 4) Grupo 

doença periodontal + probiótico (DPPRO). 

Após 7 dias de aclimatação, os animais foram anestesiados e, com o auxílio de uma pinça 

modificada e de uma sonda exploradora, foi colocado um fio de algodão número 40 ao redor 

dos primeiros molares inferiores direito e esquerdo. Esta ligadura atuou como irritante gengival 

e foi mantida por 44 dias, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e consequente 

desenvolvimento da doença periodontal (Nassar et al., 2009). O probiótico a base de 

Lactobacillus acidophilus foi administrado oralmente por 44 dias, 1 mL 2x ao dia na 

concentração de 8,0 x 107 UFC/mL diariamente). Após os 44 dias da indução da DP 

e administração do probiótico, os animais foram decapitados em guilhotina e foram coletadas 

as hemi-mandíbulas do lado direito para análise histológica. 

Após  a  obtenção  das  lâminas  histológicas  foi  realizada  a  quantificação  de  osteoblastos, 

osteócitos e osteoclastos presentes em cinco campos consecutivos da crista óssea alveolar 

vestibular partindo do ponto mais alto da crista. Para a observação foi utilizado o aumento de 

100 vezes em imersão no microscópio, sendo feitas duas observações por campo, e então, feita 

amédiadosvaloresparacadaanimale paracadagrupo. A imagem histológica da crista óssea foi 

capturada por um microscópio acoplado a um computador e através do software  LazEz®, 

foi obtida a medida da distância entre o ápice da crista óssea alveolar vestibular e a junção 
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cemento-esmalte. Essa medida foi repetida por 3 dias diferentes e, então, realizada a média 

entre elas. 

Uma porção do tecido gengival ao redor dos dentes, da hemimandíbula do lado esquerdo, 

submetidos ou não a colocação de ligadura,foi removida e utilizada para análise por Ensaio de 

Imunoabsorção Acoplado a Enzimas (ELISA) da presença da citocina IL-17. Para a dosagem, 

foram utilizadas placas previamente sensibilizadas com anticorpos monoclonais (Biosource, 

INVITROGEN ®, Califórnia, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. As placas 

foram incubadas com os sobrenadantes do tecido gengival ou com diferentes concentrações da 

citocina IL-17 recombinantes, nas concentrações indicadas pelo fabricante. O anticorpo de 

detecção conjugado à peroxidase específico da citocina foi adiocionado às placas, sendo então, 

posteriormente ao tempo de incubação, lavadas e a reatividade revelada pela adição da solução 

de revelação, seguindo as orientações do fabricante. A reação foi bloqueada com solução de 

parada e a leitura foi realizada a 450 nm em leitor de microplacas. A concentração da citocina 

foi calculada utilizando-se a curva de regressão linear, a partir de curva padrão realizada para a 

respectiva citocina. Os resultados foram expressos em pg/mL. 

 

Resultados 

Os grupos GC e PROB não obtiveram diferenças significativas, enquanto os grupos DP e 

DPPRO foram significantemente diferentes do GC e PROB e entre si na contagem de 

osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. No entanto, o grupo DPPRO apresentou menor atividade 

osteoclástica em relação ao grupo DP. Ainda, na análise de expressão de IL-17 foi possível 

verificar diferença estatisticamente significantes entre os grupos DP e DPPRO na expressão de 

IL-17, onde a mesma foi significantemente menor no grupo DPPRO. 

 

Conclusão 

A probioticoterapia à base de Lactobacillus acidophilus foi evetiva na diminuição da 

velocidade de progressão da DP induzida, modulação da inflamação e da histopatologia da 

crista óssea em dentes de ratos com DP. 
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PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PACIENTES PORTADORES DE 

DIABETES MELLITUS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 
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Resumo: 

Diabetes Mellitus (DM) abrange um grupo de doenças metabólicas, que além do acometimento 

sistêmico apresenta forte repercussão sobre a cavidade oral. Comumente pacientes 

descompensados apresentarão alguma manifestação bucal, seja ela xerostomia, hipossalivação, 

candidíase, gengivite, doença periodontal, etc. O conhecimento dessas manifestações e da 

sintomatologia sistêmica que um paciente diabético pode possuir é determinante, seja para 

suspeitar previamente de um DM não diagnosticado e encaminhar o paciente para tratamento 

sistêmico, seja para suspeitar que algumas das doenças bucais que o paciente apresenta podem 

ser decorrentes da diabetes relatada previamente. O objetivo desse estudo é revisar a literatura 

para salientar a importância do cirurgião dentista frente a patologias sistêmicas com incidências 

bucais. 

 

INTRODUÇÃO: 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia crônica, cuja etiologia é a deficiência herdada ou 

adquirida na produção de insulina no pâncreas (NETO et al., 2012). Os distúrbios metabólicos 

envolvidos nessa doença podem levar a diminuição do uso da glicose, redução na secreção da 

insulina e aumento excessivo na quantidade de glicose no sangue (hiperglicemia), seja pela 

deficiência na produção de insulina, seja pela maior quantidade de receptores de glicose nas 

células corporais (SOUZA et al., 2003). 

As apresentações mais comuns do Diabetes Mellitus são o tipo 1 (DM1) e o tipo 2 (DM2), 

sendo a primeira causada pela associação dos fatores genéticos e ambientais que agem 

destruindo a autoimunidade das células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Já 

a DM2 é uma doença crônica que leva ao aumento glicêmico na corrente sanguínea pela 

deficiência na secreção de insulina e resistência insulínica, essa é a apresentação mais comum 

do DM (PRADO; VACCAREZZA, 2013). 

Os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que em 2030 o Diabetes Mellitus 

se tornará a segunda causa de mortes na América Latina, pois segundo a mesma instituição o 

mundo já vive um surto de casos de diabetes (PRADO; VACCAREZZA, 2013). Dados de 2012 

mostram que o Brasil está em 5º posição em números de portadores de DM no mundo (NETO 

et al., 2012). 

Os sintomas sistêmicos que o paciente portador de DM comumente apresenta são poliúria, 

polidipsia, polifagia, prurido vulvar, emagrecimento rápido (VASCONCELOS et al., 2008) 

sendo os três primeiros considerados por (SOUZA et al., 2003) como sintomatologia 

obrigatória do diabetes. 

No parâmetro odontológico, pacientes com DM apresentarão sintomatologia e manifestações 

clinicas em conformidade com o estágio clinico da doença (NETO et al., 2012). Por ser um 
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problema grave no âmbito da saúde pública o DM influencia todo o organismo, inclusive a 

cavidade oral, deixando-a susceptível a xerostomia e hipossalivação, candidíase, hálito 

cetônico, gengivite e doença periodontal, etc. que em pacientes descompensados aumenta a 

probabilidade de manifestações orais, embora pacientes compensados possam apresentar 

manifestações pelo estresse induzido pelo procedimento (PRADO; VACCAREZZA, 2013). 

 

OBJETIVOS: 

Revisar os dados da literatura afim de abordar as principais manifestações orais dos pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus, seja pelo alto índice de pacientes diabéticos, seja pelas diversas 

apresentações bucais que essa doença pode apresentar, destacando a importância do cirurgião 

dentista no reconhecimento dessa patologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

A revisão de literatura utilizou artigos presentes na plataforma de dados pubmed e scielo nos 

últimos 10 anos 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO: 

O Diabetes Mellitus – DM exige do profissional da saúde um conhecimento profundo, visto o 

crescente número de pacientes portadores dessa doença, o cirurgião dentista, que lida com o 

diagnóstico das lesões orais, deve estar apto a diagnosticar, prescrever e manejar o paciente 

diabético, para que os riscos de complicações sejam eliminados (VASCONCELOS et al., 

2008). 

Quando o paciente refere na anamnese os principais sintomas de diabetes, como a polúria, 

polidpsia e polifaria o cirurgião dentista necessita atentar a esses sintomas e suspeitar de 

diabetes, caso a doença ainda seja desconhecida ao paciente, entretanto quando esse já foi 

diagnosticado com diabetes é de extrema importância uma anamnese que questione sobre o tipo 

de diabetes, o controle da mesma, ocorrência de hipoglicemia, história de cetoacitose 

metabólica e a presença de outras consequências sistêmicas (PRADO; VACCAREZZA, 2013). 

Algumas das alterações bucais mais frequentes em portadores de DM são discutidas na 

literatura, a primeira delas é a xerostomia e a hipossalivação. A saliva exerce um importante 

fator de defesa na cavidade bucal, a manutenção de sua qualidade e quantidade são importantes 

para a saúde oral, caso contrário a cavidade bucal fica propensa ao desenvolvimento de 

patologias oportunistas. A taxa de glicose aumentada na saliva e no líquido crevicular 

estimulará processos como o crescimento bacteriano, redução significativa da capacidade dos 

fibrobrastos em promover cicatrização e aumento na produção de ácido lático, que induzirá a 

redução do pH bucal e diminuição do poder tampão da saliva, esses processos são fatores de 

risco para carie e doença periodontal (ALVES et al., 2007). 

Infecções por Candida albicans podem desenvolver-se nos diabéticos, em decorrência da 

hipossalivação que proporciona um ambiente ideal para o crescimento do fungo e a frequente 

associação do uso de próteses por esses pacientes (PRADO; VACCAREZZA, 2013). Pela 

susceptibilidade a candidíase eritematosa é uma manifestação que ocorre em até 30% dos casos 

(NEVILLE, 2016). 

Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a sexta complicação clássica 

da diabetes, a doença periodontal (DP) é prevalente nos pacientes portadores dessa doença 

(VASCONCELOS et al., 2008). A DP é uma inflamação decorrente do acúmulo de biofilme 

associado aos metabolitos bacterianos produzidos sobre a margem gengival, e é mediada pela 

resposta imune do hospedeiro. 

O DM e a DP possuem associação bidirecional, ou seja, a DM favorece o desenvolvimento de 

DP, enquanto essa, quando não tratada piora o controle metabólico do DM (ALVES et al., 

2007). A doença periodontal e a diabetes mellitus possuem vias comuns de patogênese, ambas 
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podem ser consideradas distúrbios poligênicos com grau de disfunção imunorregulatória. O 

distúrbio na resposta imunoinflamatória é decorrente de alterações na função das células 

inflamatórias envolvidas, a inibição das funções das células que são a primeira linha de defesa 

(neutrófilos, monócitos, macrófagos) impede a destruição bacteriana na bolsa periodontal, 

sendo que nos pacientes diabéticos não há regulamentação das respostas imunoinflamatórias. 

A doença periodontal é uma das infecções crônicas que afeta o controle da glicemia. A DP tem 

potencial capaz de exacerbar a resistência a insulina e piorar o controle glicêmico por isso a 

supervisão do diabetes mediante a terapia periodontal pode melhorar o metabolismo do paciente 

diabético, levando a melhora no índice glicêmico, diminuindo a resistência à insulina, em 

alguns casos, portanto é indispensável o papel do cirurgião dentista no acompanhamento e 

tratamento de diabéticos (MIRZA et al., 2010). 

A identificação pelo paciente como portador de DM durante a anamnese favorece o cirurgião 

dentista, cabendo a esse profissional realizar algumas perguntas como o grau de controle da 

doença, questionar sobre hipoglicemia, se o paciente está em acompanhamento médico regular, 

essas perguntas permitirão que o profissional determine o grau de complicação da doença. O 

exame clinico também deve ser minuncioso, avaliando o estado de toda mucosa em todas as 

consultas, pois, o paciente pode apresentar manifestações bucais típicas do DM (NETO et al., 

2012). 

Pacientes controlados podem ser tratados sem a necessidade de cuidados especiais, 

respondendo de forma favorável e como os pacientes não diabéticos, entretanto mediante a 

descompensação o tratamento odontológico torna-se palitativo e indicado apenas em 

emergências (ALVES et al., 2006). 

Considerado um grave problema de saúde pública, o diabetes mellitus influencia todo o 

organismo, inclusive a cavidade oral, tornando o paciente susceptível a xerostomia e 

hipossalivação, candidíase, gengivite, doença periodontal, entre outras patologias decorrentes 

dessa. Diabéticos mal controlados aumentam a severidade dessa patologia, e consequentemente 

a probabilidade do acometimento bucal. Tendo em vista os fatos apresentados é de extrema 

importância que o cirurgião dentista esteja incluso na equipe multiprofissional para os cuidados 

dos portadores de DM, cabe a esse profissional, desde a anamnese, estar apto a questionar e 

examinar as lesões orais características dos pacientes diabéticos, saber avaliar o grau de controle 

da doença pois pacientes compensados podem ser tratados como não diabéticos, entretanto 

pacientes não compensados devem ser dispensados dos procedimentos eletivos e somente 

atendidos, com os cuidados necessários, em casos de urgência. 

 

CONCLUSÃO: 

As principais manifestações orais apresentadas pelos pacientes diabéticos são: doença 

periodontal, gengivite, candidíase, hipossalivação, xerosomia e hálito cetônico, há um crescente 

índice de pacientes com diabetes na atualidade, o que implica na necessidade de os cirurgiões 

dentistas estarem preparados para redigir uma anamnese que questione a respeito da 

sintomatologia do diabetes e que consiga associar as manifestações bucais a diabetes mellitus 
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INTRODUÇÃO: As exostoses bucais ocorrem como um crescimento ósseo bilateral, liso 

ao longo do aspecto facial do alvéolo maxilar e/ou mandibular. Clinicamente, se 

apresentam como protuberâncias na face alveolar acometida, e, radiograficamente, 

aparecem como estruturas bem definidas, de forma redonda ou oval calcificada sobrepondo as 

raízes dos dentes. Dentre os fatores etiológicos citados na literatura estão: influência 

genética; hábitos de dieta; estresse por hiperfunção mastigatória; hábitos parafuncionais, 

como bruxismo e fatores ambientais. Por ser uma anomalia de caráter benigno, a exostose 

óssea apenas requer tratamento cirúrgico em casos de crescimento exacerbado causando 

comprometimentos estéticos e funcionais, como a saúde periodontal e o uso da prótese, ou 

ainda causar ulcerações traumáticas recorrentes. OBJETIVOS: O objetivo dessa 

apresentação é exibir o caso clínico de paciente diagnosticada com exostoses ósseas 

maxilares, tratada cirurgicamente com osteoplastia. RELATO DE CASO: Paciente de 22 

anos, gênero feminino, que chegou no Departamento de Periodontia da UNIOESTE com 

queixa de comprometimento estético devido ao excesso de gengiva aparente, 

principalmente na região dos dentes posteriors maxilares, em sorriso espontâneo. Durante o 

exame clínico, porém, notou-se que a paciente em questão não possuía corredor bucal 

devido à exostoses vestibulares bilaterais. O tratamento da paciente, portanto, consistiu em 

uma terapia cirúrgica conhecida como osteoplastia: uma técnica cirúrgica que visa a 

remodelação do processo alveolar, procurando reconstituir a anatomia fisiológica, sem 

eliminar tecido ósseo de sustentação. Para isso foi necessária a confecção de retalhos 

vestibulares totais da área acometida, através da técnica de incisão de Novak Peter. Após a 

osteoplastia os retalhos foram reposicionados e suturados com a ténica suspensória 

continua. Foram feitos controles pós-operatórios de 7 dias, 90 dias e 2 anos. CONCLUSÃO: 

Conseguiu-se um resultado satisfatório, melhorando a estética do paciente sem nenhuma 

complicação adversa. 
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ASSOCIAÇÃO DA PERIODONTITE E DIABETES MELLITUS TIPO 1: ANÁLISE 

HISTOMORFOMÉTRIA PARA QUANTIFICIAÇÃO DE OSTEÓCITOS, 

OSTEOBLASTOS E OSTEOCLASTOS EM RATOS WISTAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE:  Pesquisa 

 

Franciane Wachter1, Ediana Amanda Piana1, Iohana Ferreira Choptian Fiorese2, Patrícia 

Oehlmeyer Nassar3, Carlos Augusto Nassar3, Sabrina Grassioli4 

Palavras-chave: Periodontite, Diabetes Mellitus, tecido ósseo 

INTRODUÇÃO – A doença periodontal (DP) e o Diabetes Mellitus (DM) apresentam uma 

relação de bidirecionalidade, ou seja, quando uma está presente, atua sobre a outra, 

contribuindo para a progressão da doença. OBJETIVO - Quantificar as células do 

tecido ósseo da mandíbula dos animais através de análise histológica. MATERIAIS E 

MÉTODOS – 40 ratos da variedade Wistar, divididos em 4 grupos: Grupo Controle (que 

não foram submetidos a nenhum procedimento); Grupo induzidos à DP; Grupo induzidos 

à DM tipo 1; Grupo induzido a DMT1 + DP. Após 7 dias, os animais foram induzidos à 

DMT1 com administração única de streptozotocina (STZ) 80 mg/kg de peso corporal 

intraperitoneal. No 10º dia, para indução da DP, os animais foram anestesiados (xilazina 0,04 

mg/kg e quetamina 0,08 mg/kg), e posicionados, e colocado um fio de algodão número 40 

ao redor dos primeiros molares inferiores, direito e esquerdo, atuando como irritante 

gengival (mantida por 10 dias), favorecendo o acúmulo de placa bacteriana e consequente 

desenvolvimento da DP. No 20º dia, os ratos foram decapitados em guilhotina e o material 

foi coletado para análise. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal e Aulas práticas (CEEAAP 

– UNIOESTE). RESULTADOS - os grupos DP, DMT1 e DMT1 + DP obtiveram 

diferenças na contagem de osteócitos e osteoblastos entre si e apresentaram menor 

quantidade de osteócitos e osteoblastos comparados ao grupo controle.  O grupo DMT1 

+ DP apresentou maior atividade osteoclástica em relação aos grupos controle, DMT1 e DP. 

Ao comparar o grupo DMT1 com o grupo controle, estes não apresentaram muita diferença 

na quantidade de osteoclastos. CONCLUSÃO – Considerando os dados acima, pode-se 

concluir que a associação da DP e do DMT1 faz com que ocorra maior reabsorção óssea, 

devido a maior atividade osteoclástica. APOIO FINANCEIRO – Fundação Araucária - 

Bolsa PIBIC 
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RECESSÃO GENGIVAL E O ENXERTO SUBEPITELIAL DE TECIDO 

CONJUNTIVO 

Modalidade: Revisão de Literatura 

Área temática: Clínica cirúrgica 

 

Gabriel Canevese Weirich1; Ana Karolyna Damaso Tavares1; Eloisa Mafalda Refati 

Busanello1; Gabrieli Guilherme Pszebiszeski1; Leticia Karoline Alencar Moreira1; Sandro 

Henrique Batista Santos2 

Palavras-chave: Recessão gengival, Tecido conjuntivo, Enxerto. 

 

Introdução:A recessão gengival é a migração apical da margem gengival, com 

consecutiva exposição radicular levando a uma aparência estética desagradável e 

desconforto pela sensibilidade constante. Com o aumento da exigência estética, houve um 

crescimento nas possibilidades cirúrgicas para o tratamento das mesmas. Resultados 

satisfatórios com a aplicação do enxerto de tecido conjuntivo têm sido retratados em 

vários estudos clínicos. (VENTURIM, R., et al., 2011). Objetivo: Revisar a literatura a 

respeito da recessão gengival, sua etiologia e tratamento através do enxerto subepitelial de 

tecido conjuntivo no recobrimento radicular, afim de disponiblizar maiores informações 

para discussão. Desenvolvimento: Alguns fatores estão presentes na etiologia da recessão 

gengival dentre eles: a inflamação gengival, traumatismo oclusal, trauma proveniente da 

escovação ou da inserção alterada do freio labial e as características anatômicas locais, 

como: tecido ósseo subjacente, posicionamento dentário, espessura de gengiva marginal e 

altura da faixa de mucosa ceratinizada. (YARED, et al., 2006). A técnica do enxerto 

subepitelial de tecido conjuntivo é a melhor para correção estética de recessões 

gengivais. Apresenta como vantagens a homogeneidade de coloração entre o enxerto e o 

tecido gengival adjacente, o duplo suporte sanguíneo para o periósteo e para o enxerto no 

leito receptor, o que diminui a possibilidade de necrose tecidual e insucesso da técnica. 

(LANDIM, et al., 2009). As desvantagens do recobrimento radicular são expressadas pela 

dificuldade da técnica, aumento vascular do enxerto extremamente delicado, incisão 

palatina invasiva e dolorosa, aspecto antiestético e a presença de um enxerto gengival 

prévio pode mostrar insucesso por deslocamento lateral. (SEGUNDO, 2005). Conclusão: 

Entende-se que a retração gengival é uma doença que abala o paciente em termos 

funcionais e estéticos. Entre as técnicas para o tratamento da recessão gengival, o enxerto de 

tecido conjuntivo é o mais adequado devido ao seu caráter bilaminar e o maior resultado 

estético. (RODRIGUES, et al., 2010). 
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BIOMODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE RADICULAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Gabriéla Melo Lopes1, Taiana Paola Prado2, Carlos Augusto Nassar3, Lucinara Ignez 

Tavares Luzzi3, Patrícia Oehlmeyer Nassar3 e Danielle Shima Luize4 

 

Resumo 

Introdução: A exposição radicular ao meio oral por período prolongado provoca 

contaminação do cemento, levando a modificações em sua estrutura. Por isso, muitos 

procedimentos podem ser utilizados durante a cirurgia de recobrimento para a obtenção de 

uma superfície radicular lisa e apta a receber um enxerto de tecido conjuntivo, 

melhorando, dessa forma, a sua inserção. Diante do exposto, pode-se lançar mão dos 

agentes condicionantes, as substâncias mais utilizadas são: tetraciclina, ácido cítrico e 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). A tetraciclina é um antimicrobiano 

bacteriostático, que apresenta propriedades benéficas, como aumento da adesão e 

crescimento dos fibroblastos gengivais, boa atividade anticolagenase e ação anti- 

inflamatória. Já o ácido cítrico é um antibacteriano potente e o EDTA é um agente 

quelante. Ambos possuem o mecanismo de ação semelhante, os quais provocam a 

desmineralização da superfície radicular e expõem as fibras colágenas da matriz dentinária, 

favorecendo a posterior inserção do tecido conjuntivo. Objetivos: Apresentar os tipos de 

agentes biomodificadores da superfície radicular mais utilizados e conhecidos entre os 

profissionais, além do seu modo de uso, suas vantagens e desvantagens. Revisão de 

literatura: Através da compilação de alguns estudos sobre o assunto, verificou-se que há três 

agentes mais utilizados por profissionais. Alguns citam que a tetraciclina possui mais 

efetividade, outros mencionam o ácido cítrico e por último o EDTA, por outro lado alguns 

estudos não encontraram diferença entre eles. Além de que, não existem evidências 

científicas que comprovem as vantagens no uso de agentes biomodificadores em 

procedimentos de recobrimento radicular, porém há uma melhora nos resultados clínicos 

diante de defeitos desafiadores. Conclusão: Conclui-se que, há a necessidade de mais estudos 

que elucidem as vantagens dos agentes biomodificadores e qual apresenta um melhor 

desempenho no recobrimento radicular, visto que existem outras substâncias que também 

podem ser utilizadas e a relevância desse assunto para os profissionais da área. 

 

Palavras-chave: retração gengival, tetraciclina, ácido cítrico. 
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RELAÇÃO ENTRE TABAGISMO E DOENÇA PERIODONTAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: clínica cirúrgica 

MODALIDADE: revisão de literatura 

 

Gabriela Piroli de Souza, Amanda Aline Krebs, Kawanny Yukary Shime Gardim, Letícia 

Camila Tochetto, Karolina Fernanda Abegg Queiroz, Laerte Luiz Bremm 

 

Palavras-chaves: doença periodontal, tabagismo, tratamento periodontal. 

 

INTRODUÇÃO- A doença periodontal crônica foi definida pelo Proceedings do Workshop 

Mundial para Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Periimplantares de 2018, 

como uma atividade inflamatória nos tecidos periodontais que pode ser dividida didaticamente 

em gengivite: inflamação sem a perda de tecidos de sustentação, e periodontite que é definida 

como uma doença inflamatória crônica multifatorial associada ao biofilme disbiótico e 

caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental. O biofilme dental não 

removido adequadamente é o principal responsável pela etiologia das doenças gengivais, 

porém, existem fatores de risco para o desenvolvimento que modelam e agravam as doenças 

periodontais, sendo um dos principais, o tabagismo. O tabagismo interfere na microbiota, a 

fumaça gera diminuição da pressão parcial de oxigênio em bolsas periodontais, favorecendo a 

colonização por bactérias anaeróbicas.3 Prejudica a resposta imune, inflamatória e cicatricial. 

De acordo com Haffajee e Socransky (2001), fumantes apresentaram maior perda de inserção 

e dentes, bolsas mais profundas e menor sangramento a sondagem que não-fumantes, isso é 

justificado por Danielsen et al. (1990) que descreveram o decréscimo do sangramento gengival, 

em pacientes fumantes, devido aos subprodutos da nicotina, os quais causam vasoconstrição 

periférica, limitando a nutrição gengival e mascarando inflamações. OBJETIVO - Revisar a 

literatura com uma perspectiva de avaliar a influência do cigarro na progressão das doenças 

periodontais e nas respostas teciduais relacionadas aos tratamentos da doença, sob a ótica de 

condição de risco periodontal, resultando numa reação prejudicial ao tratamento de pacientes 

portadores dessa doença. CONCLUSÃO - O tabagismo é um fator de risco para o avanço e a 

recidiva da doença periodontal, ocasionando um tratamento desfavorável, sendo ele cirúrgico 

ou não cirúrgico. A relação dose-efeito também é relevante, quanto maior o consumo de 

cigarros maior é a progressão da doença e pior o resultado do tratamento clínico. 
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EFEITOS DA PERIODONTITE EXPERIMENTAL SOBRE O HIPOCAMPO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Pós Graduação 

 

Gabriela Spanholi Tamagno1, Jossinelma Camargo Gomes2, Bianca Caroline Custódio dos 

Santos3, Iohana Ferreira Choptian Fiorese4, Patrícia Oehlmeyer Nassar5, Carlos Augusto 

Nassar6 

Palavras-chave: periodontite; hipocampo; degeneração neuronal. 

 

INTRODUÇÃO: Várias pesquisas vêm abordando a possível relação entre periodontite e 

outras disfunções / doenças, assim, uma inflamação local poderia causar uma 

neuroinflamação e esta é por vez, a base das doenças neurodegenerativas. OBJETIVO: 

Avaliar se a periodontite experimental pode provocar alterações sobre o hipocampo de 

ratos, área responsável pela aprendizagem, memória, emoção e motivação. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Foram utilizados 20 ratos machos com 12 semanas de idade, divididos em 

dois grupos: Grupo Controle (GC) e Grupo Doença Periodontal (GDP). O GDP recebeu 

uma ligadura ao redor do primeiro molar inferior direito e esquerdo por 30 dias, causando 

uma periodontite induzida experimentalmente. Após 30 dias, foi realizada a eutanásia e a 

coleta do hipocampo e das hemimandíbulas esquerda. Foi realizada análise radiográfica da 

distância da junção cemento-esmalte à crista óssea alveolar dental. Os resultados foram 

analisados pelo programa GraphPad, sendo realizado o teste de Shapiro- Wilk, com posterior 

realização do teste T de Student (p<0.05) para avaliar a diferença entre os grupos. 

RESULTADOS: Conforme a medida da distância da junção cemento- esmalte à crista óssea 

alveolar, constatou-se que o GDP apresentou maior perda óssea alveolar quando 

comparado ao GC. No hipocampo do GDP foi encontrado aspecto de disposição de placas 

senis, enquanto que no GC foram observadas células sem alterações. CONCLUSÃO: A DP 

resultou em uma neuroinflamação, em processo, no hipocampo de ratos. APOIO 

FINANCEIRO: (Proap) 
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RESUMO 

Hoje em dia reconhece-se muito a importância da equipe multidisciplinar de saúde e o 

cirurgião-dentista, cada vez mais, vem demonstrando sua importância como profissional dessa 

área, não se limitando a conhecer somente a cavidade oral, mas sim o indivíduo como um todo. 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar, através de um relato de caso, as 

manifestações orais de uma doença sistêmica: a Síndrome de Gardner, e também ressaltar a 

importância do cirurgião-dentista como contribuinte no diagnóstico precoce da síndrome. Será 

apresentado um caso clínico de um paciente do gênero masculino, de 16 anos, que compareceu 

ao Centro de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE (CEO), encaminhado pela Unidade 

Básica de Saúde de Cascavel, com diagnóstico de Síndrome de Gardner, após avalição clínica 

e exames de imagens comprovarem a presença de pólipos intestinais. Depois da realização de 

exame tomográfico Cone-Beam de maxila e mandíbula, foi possível observar a presença de 

uma patologia, bem como a de algumas anomalias dentárias. Em região anterior de maxila o 

paciente apresentava um dente supranumerário incluso, próximo às raízes dos dentes 21 e 22, 

e um odontoma complexo na região dos dentes 22 e 23. Além disso, foi possível notar a 

presença de um dente supranumerário em região anterior de mandíbula, bem como o elemento 

dentário 43 incluso. Outra manifestação oral da síndrome observada no paciente supracitado 

foi a agenesia dentária dos elementos 15, 25 e 35. O cirurgião-dentista tem grande importância 

na contribuição para o diagnóstico dessa síndrome, encaminhando o paciente ao médico em 

busca de pólipos intestinais para tratá-los, uma vez que os pólipos podem se tornar malignos. 

Ademais, cabe ao cirurgião-dentista executar os procedimentos necessários para contribuir com 

a prevenção e saúde do paciente. 

 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Gardner é uma doença hereditária autossômica dominante, que se manifesta 

principalmente pelo crescimento de pólipos intestinais e por diversas manifestações orais, 

fazendo com que seja necessário o conhecimento sobre síndrome pelo cirurgião-dentista (DÍAZ 

et al., 2012). 

Essa doença é determinada pela mutação do gene adenomatous polyposis coli (APC) e é uma 

variante da Polipose Adenomatosa Familiar (PAF) (CRUZ et al., 2017). 

Em portadores da síndrome, os pólipos colônicos geralmente se desenvolvem durante a segunda 

década de vida e podem se tornar malignos (NEVILLE et al., 2009). 

Além de manifestações intestinais, essa síndrome se caracteriza, na região oral, pela presença 
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3 Professora do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
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de osteomas, odontomas e diversas anomalias dentárias, tais como agenesia dentária, dentes 

supranumerários e dentes impactados (FOTIADIS et al., 2005). 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as manifestações orais da Síndrome de 

Gardner e, através disso, ressaltar a importância do cirurgião-dentista como contribuinte no 

diagnóstico precoce da doença e como profissional responsável por estabelecer a saúde e 

estética bucal do paciente portador da síndrome, através de procedimentos como cirurgias, 

implantes e próteses. 

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo masculino, 16 anos, compareceu ao Centro de Especialidades Odontológicas 

da Unioeste (CEO), encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de Cascavel, diagnosticado 

com Síndrome de Gardner após radiografia panorâmica da face demonstrar a presença de 

múltiplas estruturas compatíveis com o quadro da síndrome, bem como pelo exame 

histopatológico comprovar a presença de pólipos adenomatosos tubulares no cólon. Além disso, 

segundo informação obtida na anamnese, o pai do paciente também é portador da doença. 

Depois da realização de tomografia computadorizada de feixe cônico, foi possível observar a 

presença de uma patologia e várias anomalias dentárias. O paciente apresenta, em região 

anterior de maxila, um dente supranumerário incluso, próximo às raízes dos dentes 21 e 22, e 

foi possível verificar uma estrutura hiperdensa compatível com as características de odontoma 

complexo, de aproximadamente 6 milímetros, na região dos dentes 22 e 23, que provocou 

abaulamento e adelgaçamento da cortical palatina. Em mandíbula, foi possível verificar a 

presença de um dente supranumerário incluso adjacente à raiz do elemento dentário 42, que 

está impedindo a erupção do canino inferior direito. Outra manifestação oral da síndrome no 

paciente supracitado é a agenesia dentária dos elementos 15, 25 e 35, com presença dos dentes 

decíduos de número 55, 65, 75 e 83 ainda na arcada dentária. 

RESULTADOS 

Mesmo cientes dos riscos futuros, o paciente e seus responsáveis optaram por não fazer a 

remoção cirúrgica dos dentes supranumerários inclusos e do odontoma, impossibilitando, 

também, o tracionamento do elemento dentário 43. 

DISCUSSÃO 

A Síndrome de Gardner é caracterizada pelo crescimento de pólipos intestinais, os quais 

apresentam fator de risco, dado que por volta dos 30 anos de idade aproximadamente 50% 

desses desenvolverão carcinoma colorretal (NEVILLE et al., 2009). Dessa forma, quando o 

cirurgião-dentista observa que o paciente possui características de portador da síndrome, é 

dever desse profissional encaminhar esse indivíduo ao médico para que se possa verificar a 

possível presença de pólipos intestinais, pois quanto antes iniciar o tratamento, melhor o 

prognóstico (WHITE et al., 2015). 

O conhecimento sobre a Síndrome de Gardner e suas manifestações orais é de grande 

importância na odontologia não só pelo papel do cirurgião-dentista como contribuinte no 

diagnóstico precoce (WHITE et al., 2015), como também pela escolha dos procedimentos a 

serem realizados frente a essas manifestações em boca, caso o paciente esteja de acordo. 

A presença de dentes inclusos em mandíbula e maxila pode promover patologias como cisto 

dentígero, queratocisto odontogênico e ameloblastoma ou apresentarem-se associados a elas 

(RIBEIRO et al., 2015). Dessa forma, é imprescindível a excisão cirúrgica dos dentes 
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supranumerários do paciente supracitado, bem como a avaliação de um ortodontista para 

verificar a possibilidade de tracionamento do canino inferior direito,  visando prevenir a 

destruição dos maxilares. 

Por estar promovendo abaulamento e adelgaçamento da cortical palatina, é imprescindível a 

remoção cirúrgica do odontoma. Além disso, futuramente essa neoplasia benigna pode estar 

associada à formação de cisto dentígero (GIUSTINA et al., 2012), o que torna extremamente 

importante a sua excisão cirúrgica. 

Um estudo experimental feito por Wexell et al. (2019), demonstrou que a reabilitação oral dos 

portadores da síndrome que possuem agenesia dentária pode se dar através de implantes 

dentários, uma vez que o paciente que foi submetido a esse procedimento e acompanhado por 

7 anos demonstrou um resultado excelente, tornando biologicamente viável a execução desse 

procedimento. 

Com relação à prevalência da Síndrome de Gardner, a literatura traz diferença discrepante entre 

os dados, quando comparadas diferentes fontes. Neville et al. (2009) relata que essa doença 

acomete entre 1:8 300 e 1:16 000 dos nascidos vivos, enquanto Fotiadis et al. (2005) alega que 

a síndrome atinge 1:1 000 000 da população nos Estados Unidos. Cruz et al. (2017) associa a 

prevalência da Síndrome de Gardner com a Polipose Adenomatosa Familiar e relata um 

acometimento de 2,9:100 000 a 3,2:100 000 pessoas. Embora as pesquisas apresentem 

metodologias diferentes, quando comparadas entre si trazem dados muito discrepantes com 

relação à prevalência da síndrome. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é possível concluir que é de grande importância a figura do cirurgião- 

dentista como contribuinte no diagnóstico precoce da Síndrome de Gardner, bem como na 

execução de procedimentos com fins funcionais e estéticos que visam tratar as anomalias 

dentarias e patologias relacionadas à essa doença. Além disso, é imprescindível a realização 

condutas que visam prevenir o desenvolvimento de comorbidades nos maxilares, provenientes 

das manifestações orais da síndrome. 
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RESUMO – Herpes simples é causada pelo Vírus Herpes Humano (HSV), que se caracteriza 

pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas especialmente nos lábios e nos genitais, mas, 

que variavelmente surgem em lugares distintos do corpo, principalmente em pacientes 

imunossuprimidos, em que as manifestações clínicas do HSV são agravadas. O objetivo do 

presente trabalho é relatar o caso de paciente mulher, 51 anos, que se encontrava internada no 

Hospital do câncer de Cascavel (UOPECANN), com diagnóstico de Leucemia Linfocítica 

Aguda. Em avaliação odontológica a beira leito, notou-se lesões herpéticas em fase crostosa 

associado a quadro de plaquetopenia. Clinicamente, observou-se lesão herpética localizada 

ligeiramente acima do lábio superior atingindo sulco nasolabial e cartilagem septal, além de 

outra manifestação simultânea da doença em comissura labial direita, ambas em fase ulcerada 

com presença de coágulo superficial. Em anamnese a paciente relatou ter coçado a lesão, 

ocorrendo assim sangramento abundante, devido a plaquetopenia. Primeiramente, realizou-se 

limpeza da crosta de sangue com gaze e soro para avaliação da lesão abaixo da crosta, 

constatou-se uma região ulcerada devido sangramento e processo inflamatório, diante disso a 

conduta tomada foi a aplicação de clorexidina para limpeza do local e prescrição de aciclovir 

para amenizar a manifestação clínica da lesão. A conduta clínica adotada direcionou-se em prol 

de amenizar os sintomas característicos da doença diminuindo também seu tempo de 

manifestação clínica, atingindo cicatrização total após um mês devido ao tamanho das lesões e 

a condição de imunossupressão. É trivial que número significativo da população mundial é 

portadora do vírus herpes simples. Porém, em casos que se têm presença de plaquetopenia e 

imunossupressão, enfrenta-se dificuldades para regressão das lesões e agravamentos como 

sangramento abundante, devido isso é imprescindível que o cirurgião-dentista diagnostique 

precocemente e sincronicamente inicie o tratamento. 

Introdução - Herpes simples é causada pelo Vírus Herpes Humano (HSV), que se caracteriza 

pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas especialmente nos lábios e nos genitais, mas, 

que variavelmente surgem em lugares distintos do corpo, principalmente em pacientes 

imunossuprimidos, em que as manifestações clínicas do HSV são agravadas. 

Objetivos - O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de paciente mulher, 51 anos, que 

se encontrava internada no Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECANN), e que na avaliação 

odontológica de rotina, exibiu lesões herpéticas sangrantes devido ao quadro de plaquetopenia. 

Relato de Caso – 

Paciente A.D.S., 51 anos, gênero feminino, diarista, internada em leito do Hospital do Câncer 

de Cascavel realizando tratamento quimioterápico para Leucemia Linfocítica Aguda (LLA). 

Não relatou qualquer queixa bucal, entretanto em avaliação odontológica de rotina na presente 

ala de internação, houve constatação de lesão herpética com crosta de sangue. Paciente 

plaquetopênica relatou ter coçado a lesão ocorrendo sangramento abundante e após 1 hora ter 
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formado a crosta de sangue coagulado e ressecado. 

Ao exame físico, foi observado edema em lábio superior estendendo-se para sulco nasolabial e 

cartilagem septal, associado à existência de coágulo sanguíneo superficial a lesão nesse local, 

características também representadas em comissura labial direita, entretanto com tamanho 

diminuído. 

A paciente admitida no ambiente hospitalar, recebeu cuidados locais de limpeza da crosta com 

a utilização de gaze embebida em soro fisiológico 0,9% na região, ao remover a crosta detectou- 

se lesões ulceradas herpéticas, concomitante a vermelhidão na região devido hiperemia e 

sangramento, além disso foi realizado limpeza e assepsia do local com clorexidina, não obstante 

foi concebido a prescrição para aplicação de aciclovir creme sobre a lesão 3 vezes ao dia até a 

remissão das lesões. A evolução do quadro clínico da paciente foi de 1 mês desde o diagnóstico 

até a cicatrização. 

Discussão – 

O vírus do herpes simples, Herpesvirus hominis, determina quadros de infecção aguda de pele, 

caracterizada por vesículas agrupadas sobre uma base eritematosa. Dificilmente haverá 

evolução da virose para uma doença mais séria, entretanto a doença tende a ter recidivas no 

mesmo local ou em região próxima. Alguns são os influenciadores positivos para o 

reaparecimento da lesão na face do paciente, em descrições literárias encontramos estímulos de 

trauma, radiação ultravioleta, temperaturas extremas, estresse ou imunossupressão. (MUKAI, 

M. M. et al. 2005.) 

Em compatível com o presente caso, podemos ponderar que, dentre os fatores apontados como 

possíveis causas da infecção, a associação entre o estresse emocional e a baixa resistência do 

organismo com a infecção, figura como um dos principais (BUSKE-KIRSCHBAUM et 

al.2001). 

Após diagnóstico da infecção por herpes vírus nesse caso, a terapêutica tornou-se dificultada 

pela condição sistêmica da paciente, uma vez que esta se encontrava em tratamento para a 

neutropenia pós quimioterapia. A plaquetopenia é também fator agravante que ocasionou 

dificuldade na resolução do caso da paciente devido a uma dificuldade de agregação plaquetária 

para coagulação, fator que favorece sangramento a menor manipulação e formação de crostas 

de sangue na região que impedem o contato com o aciclovir creme. 

Considera-se como hemostasia primária a capacidade de adesão e agregação plaquetárias, após 

ruptura do endotélio e exposição do colágeno da membrana basal. A agregação se resume a 

capacidade de plaquetas se unirem firmemente, formando um tampão plaquetário. (LACERDA, 

2007.) Entretanto, como no caso relatado, ao passar pelo processo de quimioterapia, afetando 

o crescimento de novas células, invariavelmente, a produção de plaquetas pela medula óssea, 

processo que sequela a redução do número de plaquetas na corrente sanguínea, resultando a 

diagnose de plaquetopenia. Por conseguinte, a esse processo, manifestam-se sangramentos 

espontâneos (devido deficiência no processo de coagulação), hematomas, sangramento de nariz 

e boca. 

Citado és em trabalhos e publicações científicas que, mulheres morfologicamente, tendem 

habitualmente, serem mais vulneráveis a infecção pelo HSV quando em comparação aos 

homens (WOOLLEY; KUDESIA, 1990). Dentre os fatores determinantes que confirmam essa 

afirmação, enquadram-se as alterações hormonais que proporcionam um maior estresse 

emocional, sendo também fator condicionante para a manifestação clínica da doença. (COWAN 

et al. 2003). 
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É de conhecimento comum que grande parte da população mundial é portadora do vírus do 

herpes, variando o seu tipo, sendo muito comum manifestação clínica em lábio. Ao tratar a 

herpes labial visamos regredir a lesão ativa e a carga viral, combatendo recorrências do vírus e 

auxiliando para o menor aparecimento possível da doença, além de medicação para controle do 

aparecimento. 

Geralmente a terapia conta com a prescrição de drogas antivirais e analgésicos (se houver dor), 

visando alívio da sintomatologia apresentada pelo paciente. Quando associado à infecção 

bacteriana, antibioticoterapia deve ser instituída. 

Conclusão – 

O profissional da Odontologia deve ter conhecimento das manifestações bucais decorrentes das 

terapêuticas, e de sua importância para a evolução da saúde sistêmica, a fim de ajudar os 

pacientes na melhoria em sua qualidade de vida durante o tratamento. Os tratamentos para as 

manifestações bucais decorrentes do tratamento antineoplásico devem se adequar de acordo 

com as necessidades, limitações e sintomatologia de cada paciente. (XAVIER, Larissa Stefany 

de Andrade. 2018). O tratamento normalmente escolhido para este tipo de infecção é a aplicação 

tópica ou sistêmica de aciclovir e a laserterapia de baixa potência. (MUKAI, M. M. et al. 2005.). 

Ponderando isso, vimos que a conduta adotada no presente caso foi acertiva, uma vez que a 

paciente não relatou queixas e houve evolução das lesões para o processo cicatricial, as quais 

se apresentavam em tamanho não condizente com o cotidiano de manifestação clínica da 

infecção em pacientes imunocompetentes. Sobre essa óptica, é imprescindível que o cirurgião- 

dentista realize um diagnóstico precoce concomitante com elaboração do tratamento adequado 

compatível para o quadro de herpes labial recorrente, além de estabelecimento social do mesmo, 

para proporcionar menor desconforto, tempo de tratamento e fácil acessibilidade a medicação 

do seu paciente.  
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Resumo: 

A hiperplasia epitelial multifocal (HEM) é uma proliferação benigna do epitélio 

pavimentoso atribuída aos subtipos 13 e 32 do papilomavírus humano (HPV). Comumente a 

doença afeta crianças e adolescentes indígenas, uma vez que esses indivíduos possuem 

características intrínsecas e extrínsecas que os tornam mais suscetíveis à infecção viral. A 

cavidade oral corresponde à localidade mais comum de acometimento da doença, que se 

manifesta como numerosas e pequenas pápulas dispostas por toda a mucosa. O objetivo do 

presente trabalho é relatar o caso clínico de uma paciente indígena, sexo feminino, sete 

anos, que compareceu ao consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família da 

cidade de Guaíra-PR com queixa de “bolinhas na boca”. Ao exame físico observaram-se 

múltiplas pápulas indolores, normocrômicas e achatadas, ora isoladas, ora coalescidas, em 

mucosa jugal bilateral, língua e mucosa interna dos lábios inferior e superior, com evolução 

relatada de cerca de quatro anos. A paciente foi encaminhada ao Ambulatório de 

Dermatologia do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde foi realizada biópsia 

incisional das lesões em mucosa jugal, a qual revelou um quadro histopatológico 

compatível com hiperplasia epitelial multifocal. Após o diagnóstico, definiu-se a remoção 

cirúrgica conservadora das lesões orais e acompanhamento médico e odontológico à 

paciente. 

 

Introdução: 

 

A hiperplasia epitelial multifocal é popularmente conhecida como Doença de Heck, em 

homenagem a este autor que em 1961 identificou a condição em um paciente no Novo 

México-EUA. Sua etiologia está consistentemente relacionada aos subtipos 13 e 32 do 

papilomavírus humano, os quais tendem a causar lesões em pacientes de idade mais avançada 

e mais jovens, respectivamente. 

Apesar de considerada uma condição rara, em determinados grupos étnicos como  os nativos 

sul-americanos, a HEM é prevalente em cerca de 40% de todas as crianças e 

adolescentes.   Esses   indivíduos   apresentam   diversos   fatores   que   possibilitam   o 

desenvolvimento da doença, tais como baixas condições socioeconômicas, hábitos de higiene 

precários e alterações genéticas de caráter hereditário. 

Clinicamente, a HEM apresenta-se como nódulos bem definidos e pápulas róseas que 
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frequentemente podem se coalescer e produzir lesões indolores de aparência pedregosa. 

Toda a mucosa queratinizada e não-queratinizada que recobre a cavidade oral pode servir 

de local para o desenvolvimento das lesões hiperplásicas, embora, aparentemente haja 

predileção pelos lábios, mucosa jugal e mucosa lingual. 

Os nódulos e pápulas podem regredir completamente após meses do seu aparecimento, ou 

persistirem por anos ou décadas. Quando causarem prejuízos estéticos ou forem 

frequentemente traumatizadas, as lesões orais de HEM podem ser excisionadas 

cirurgicamente de forma conservadora, apesar da possibilidade de recidiva. 

Várias condições podem mimetizar as características clínicas da HEM, tais como o 

condiloma acuminado, verruga vulgar, papiloma escamoso, xantoma verruciforme, 

Sindrome de Cowden, Doença de Crohn, etc. Assim, é necessária análise histopatológica 

para estabelecer um diagnóstico definitivo. 

O quadro histopatológico da HEM revela uma abrupta acantose do epitélio pavimentoso, o 

qual apresenta cristas epiteliais lesionais largas, confluentes e em formato de clava. Os 

queratinócitos superficiais podem apresentar alterações indicativas de infecção viral, como a 

coilocitose (vacuolização perinuclear), e as células mitosoides (alteração nuclear 

semelhante à figura de uma mitose). A demonstração do subtipo viral responsável pela 

doença pode ser dada por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR), ou com o uso de 

sondas específicas, na hibridização in situ. 

A HEM é uma doença viral rara e pouco comum na rotina clínica. Dada a maior predileção 

por indivíduos de origem indígena e a grande população do grupo étnico em nossa região, é 

relevante conhecer os aspectos clínicos, epidemiológicos e histopatológicos da doença, 

dominar as manobras semiotécnicas, assim como utilizar-se da multidisciplinaridade como 

estratégia ao correto diagnóstico e tratamento do paciente. 

Objetivos: 

 

Este trabalho tem por objetivo relatar o caso clínico de uma paciente indígena de sete anos 

diagnosticada com hiperplasia epitelial multifocal. Além disso, esclarecer os aspectos 

clínicos, epidemiológicos e histopatológicos da doença. 

Relato de caso: 
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Uma paciente do sexo feminino, de sete anos, descendência indígena, foi atendida em uma 

Unidade de Saúde da Família da cidade de Guaíra-PR, queixando-se de “bolinhas na 

boca”. Clinicamente foram observadas numerosas pápulas normocrômicas e achatadas, que 

em algumas regiões encontravam-se dispostas em agregado e afetavam principalmente as 

mucosas jugal, labial e lingual. A paciente relatou não haver sintomatologia dolorosa no 

decorrer dos quatro anos em que observou o aparecimento das lesões. Após o 

encaminhamento ao Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná- HUOP, foi realizada biópsia incisional das lesões em mucosa jugal que 

apresentavam-se mais pronunciadas, e mediante análise histopatológica foi estabelecido o 

diagnóstico de hiperplasia epitelial multifocal. Devido queixa estética e funcional, foi 

planejada a remoção cirúrgica conservadora dos nódulos e pápulas e definido o 

acompanhamento médico e odontológico da paciente. 

Discussão: 

 

A HEM é uma condição rara na população geral, apesar de ter prevalência aumentada em 

determinados grupos étnicos, como nativos americanos. Acredita-se que alguns fatores de 

risco possam ser responsáveis pelo desenvolvimento da doença nessas populações, como 

hábitos de higiene precários que propiciem a infecção entre membros da família, e o 

aumento da expressão do alelo HLA-DR4. Essa molécula localizada no complexo principal 

de histocompatibilidade pode não ser capaz de ligar-se às proteínas virais dos HPV 13 e 

32, o que torna o vírus menos capaz de despertar resposta imunológica, e o paciente mais 

suscetível às infecções clínicas por esses dois subtipos virais. 

Mecanismos que expliquem a predileção da doença por pacientes mais jovens não são 

muito bem esclarecidos. O fato de lesões de HEM estarem mais presentes em crianças e 

adolescentes pode ser justificada pela menor capacidade do sistema imune imaturo desses 

indivíduos em restringir a replicação viral, diferentemente do que acontece em adultos. 

Geralmente o tratamento das lesões orais de HEM não se faz necessário, visto que em 

alguns casos a remissão espontânea é observada, e não há indícios de  transformação maligna 

da doença. Quando acarretar em prejuízos estéticos e/ou funcionais há a possibilidade de 

realizar a remoção cirúrgica conservadora, assim como ablação com laser e administração de 

agentes antivirais tópicos. 

Conclusão: 

 

A HEM é fortemente relacionada com a infecção viral por HPV em crianças e 

adolescentes, geralmente de descendência indígena. É relevante conhecer a doença, uma 
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vez que a população brasileira, e em especial a região em que nos inserimos seja composta 

por uma parcela considerável de indivíduos com tal origem étnica. 

Outra razão que torna a HEM importante é o fato de que lesões orais da doença podem ser 

consideradas diagnóstico diferencial de diversas outras entidades, como o condiloma 

acumidado, o qual quando presente em crianças e adolescentes pode indicar relações de 

abuso sexual. 
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RESUMO 

 

O carcinoma espinocelular (CEC) é o tipo de câncer bucal mais comum e representa cerca 

de 95% das neoplasias malignas da cavidade oral. Em geral, apresenta-se como uma lesão 

ulcerada, indolor em suas fases iniciais, fato que explica a demora do paciente em 

procurar tratamento. Afeta com maior frequência a borda lateral da língua e assoalho 

bucal de pacientes do sexo masculino, geralmente a partir da 5
º 

década de vida, 

decorrente de hábitos nocivos como o tabagismo e o etilismo. O objetivo do presente 

trabalho é relatar e comparar dois casos clínicos 

de CEC, discutindo seus padrões e suas características clínicas. Apesar de manifestar-se 

clinicamente de maneira típica na maior parte das vezes, é obrigatória a confirmação do 

diagnóstico pelo exame histopatológico. Ambos os casos aqui relatados apresentaram-se 

em assoalho bucal de pacientes do sexo masculino e tabagistas. A conduta seguida para 

confirmação diagnóstica foi a mesma para os dois casos: biópsia seguida de análise 

histopatológica. Neoplasias epiteliais de células escamosas foram confirmadas e os pacientes 

encaminhados para tratamento em hospital especializado. Conclui-se que o diagnóstico 

precoce do câncer bucal é um dos papéis mais importantes do cirurgião-dentista. O 

profissional é responsável pela identificação e acompanhamento de lesões malignas, visto 

que podem apresentar bom prognóstico se detectadas em suas fases iniciais. 

INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma espinocelular (CEC), também conhecido como carcinoma de células 

escamosas – devido a origem histogenética deste tumor – é o câncer de boca mais 

comum, acometendo principalmente às regiões de borda lateral da língua e assoalho bucal 

de homens leucodermas, a partir da 5
º 

década de vida. 

As neoplasias malignas são classificadas ou graduadas clinicamente de acordo com um 

sistema de “estadiamento TNM” que sintetiza e padroniza as características clínicas do 

tumor, permitindo sugerir o prognóstico, levando em consideração o tamanho do tumor (T), 

propagação aos linfonodos regionais (N) e metástases à distância (M). Tumores maiores 

que 2 cm são considerados grandes, enquanto aqueles abaixo de 2 cm geralmente 

apresentam menor risco de desenvolvimento de metástases (ABREU et al., 2004). 
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O tratamento do CEC é predominantemente cirúrgico, muito embora dependa do estágio 

da doença e das condições do paciente. De acordo com BRENER et al. (2006), 

coadjuvantes ao tratamento cirúrgico existe a radioterapia e a quimioterapia, sendo que a 

associação de tratamentos pode resultar em um melhor prognóstico. 

Segundo NEVILLE et al. (2009), a etiologia do carcinoma espinocelular é multifatorial, 

tendo como principais fatores extrínsecos o tabaco e o álcool. Já os fatores intrínsecos, 

incluem estados sistêmicos ou generalizados, tais como a desnutrição ou anemia ferropriva. 

Ainda de acordo com esse mesmo autor, a hereditariedade não parece exercer papel na 

causalidade da doença. 

É importante destacar que a maioria dos casos de CEC são detectados em estágios avançados 

e o papel do cirurgião-dentista (CD) se faz importantíssimo na identificação de lesões 

precursoras como a leucoplasia e a eritroleucoplasia. 

OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar as características clínicas de dois casos de 

CEC, enfatizando seu reconhecimento por parte dos CDs. 

RELATO DE CASO 

 

Caso 1: Paciente do sexo masculino, 40 anos, encaminhado pela UBS de Cascavel – 

PR, compareceu ao Centro de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE (CEO) com a 

queixa de não conseguir usar a prótese. O paciente relatou evolução de 5 meses, a qual 

teve início em rebordo alveolar inferior anterior, na forma de feridas e manchas que se 

estenderam  para posterior do lado esquerdo. O paciente relatou sentir dor 

intermitentemente e quando se alimentava. Ao exame físico intraoral, foram observadas 

múltiplas lesões: I) lesão moriforme em assoalho bucal, do lado direito, medindo cerca de 

2 x 2 cm, com superfície granular, esbranquiçada e dolorida à palpação; II) aumento de 

volume em assoalho bucal, endurecida e dolorida à palpação, de superfície lisa e, III) 

úlcera em região de palato mole, no lado esquerdo, com bordas elevadas e áreas 

moriformes e doloridas. Adicionalmente, o paciente relatou ser oriundo da zona rural, 

onde trabalhou por cerca de 20 anos, ser tabagista e ex-etilista, e ter perdido cerca de 5 

kg nos últimos 8 meses. 

Caso 2: Paciente do sexo masculino, 56 anos, tabagista e etilista, foi encaminhado pela UBS 

de Cascavel – PR com lesão ulcerativa na região mentoniana. Ao chegar ao CEO apresentou 

como queixa principal “dor do tipo agulhada” no mento, com evolução de 5 meses, e ainda 

relatou que ao alimentar-se, o alimento “saía” pela fístula. Também relatou dificuldade 

para deglutição e emagrecimento nos últimos 6 meses. O paciente encontrava-se 

debilitado fisicamente, o qual usava cadeira de rodas. Ao exame clínico extraoral foi 

observado eritema intenso na região mentoniana, com fístula drenando pus. Já no exame 

intraoral, observou-se úlcera moriforme em assoalho bucal anterior, envolvendo rebordo 

alveolar e fundo de sulco, medindo cerca de 4 x 2 cm, com base endurecida. O exame 

radiográfico panorâmico apontou destruição óssea ao redor dos elementos dentários que se 

apresentavam flutuantes, o que explicava a mobilidade dentária. Com base nestes achados, 

estabeleceu-se as hipóteses diagnósticas de CEC e paracoccidioidomicose. 
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RESULTADOS 

 

Em ambos os casos foi realizada a biópsia incisional na região de assoalho bucal e o 

exame histopatológico revelou a presença de neoplasia epitelial compatível com carcinoma 

espinocelular. Ambos os pacientes foram encaminhados para o Hospital do Câncer de 

Cascavel (UOPECCAN), para prosseguir com o tratamento oncológico com equipe 

multidisciplinar. 

DISCUSSÃO 

 

Segundo a literatura, o carcinoma espinocelular acomete com maior frequência pacientes do 

sexo masculino, da raça branca, tabagistas e etilistas, à partir da 5º década de vida. 

BRENER et al. (2006) aprofundou os estudos sobre o perfil dos pacientes e acrescenta que 

a baixa escolaridade frequentemente está ligada aos pacientes acometidos. 

Sobre a etiologia do carcinoma espinocelular, BORAKS et al. (1999) aponta como 

fatores predisponentes, tanto fatores extrínsecos como intrínsecos, do mesmo modo que 

NEVILLE et al. (2009). Ainda assim, os principais fatores etiológicos correspondem aos 

extrínsecos, como a luz solar, o álcool e o tabagismo. 

BORAKS et al. (1999) dividiu a prevenção do câncer bucal em dois aspectos, a 

prevenção primária, que aborda a identificação e a eliminação de fatores coadjuvantes na 

oncogênese. E também a prevenção secundária, a qual não é só o diagnóstico das 

lesões cancerosas, mas também das lesões potencialmente malignizáveis, como eritroplasia e 

a leucoplasia. 

Em relação ao tratamento, BRENER et al. (2006) afirma que a cirurgia deve permanecer 

como terapia de escolha, enquanto a radioterapia deve ser utilizada quando o paciente 

não está em condições de ser submetido à primeira, sendo relatado ainda os melhores 

prognósticos com radioterapia pós-cirúrgica. Já a quimioterapia, deve ser administrada 

quando a lesão está muito grande e irreversível. 

DEDIVITIS et al. (2004) relatou que a incidência do câncer bucal no Brasil é considerada 

uma das mais altas do mundo, podendo ser considerado o câncer mais comum na região de 

cabeça e pescoço – excetuando-se o câncer de pele do tipo não melanoma. PEREZ et al. 

(2007) acrescentou que ainda há o aumento das taxas de incidência de câncer bucal no 

Brasil, o que pode levar, consequentemente, a morte desses pacientes, sendo assim um fato 

preocupante para a sociedade, ressaltando mais ainda a importância do diagnóstico precoce 

dessas lesões. 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o CD tem papel fundamental no diagnóstico precoce do câncer bucal, o que 

está diretamente relacionado ao prognóstico e uma menor taxa de recidiva da doença. 

Sabemos que o tratamento para esse tipo de lesão é multidisciplinar e pode envolver 

cirurgia, radioterapia e quimioterapia e é indispensável o acompanhamento do tratamento 

pelo CD, de forma a preparar previamente o paciente assim como observar possíveis 

intercorrências durante e após o tratamento. Assim, o CD exerce um papel fundamental no 

tratamento multiprofissional do paciente com câncer bucal. 
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RESUMO: 

 

INTRODUÇÃO: Cistos são cavidades patológicas revestidas por tecido epitelial e que podem 

conter material líquido ou semissólido em seu interior. São lesões bastante comuns na região 

maxilofacial, sendo o Cisto radicular, o Cisto Dentígero e o Queratocisto Odontogênico os 

mais frequentemente encontrados. Embora sejam todos agrupados em uma mesma categoria, 

isto é Cistos Odontogênicos; cistos inflamatórios e diferentes tipos de cistos do 

desenvolvimento com frequência apresentam comportamentos clínicos distintos e por 

conseguinte, tratamentos também diferentes. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é relatar 

um caso de um Cisto Odontogênico SOE (sem outra especificação), de grandes proporções, 

enfatizando a natureza dinâmica destas lesões e a importância de uma discussão 

multiprofissional, a fim de conjuntamente optar pelo melhor tratamento ao paciente. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, compareceu à Clínica de Estomatologia da 

UNIOESTE com queixa de dor na região posterior esquerda da mandíbula. Após realização 

dos exames clínico e radiográfico panorâmico, foi constatada lesão radiolúcida, unilocular, 

com margens bem definidas que se estendia da região do dente 36 até dois terços do ramo 

mandibular. Foram realizados os testes térmicos nos elementos 36 e 37, constatando ausência 

de sensibilidade no elemento 37. Com base nestes dados, a principal hipótese diagnóstica foi 

de Cisto radicular. Entretanto, após a biópsia e análise histopatológica do material a lesão foi 

classificada como um Cisto Odontogênico SOE (“sem outra especificação). CONCLUSÃO: 

Conclui-se que as lesões císticas odontogênicas, por seu caráter dinâmico, nem sempre 

apresentam características específicas e correspondentes a uma única entidade, o que pode 

dificultar a escolha do tratamento por parte do cirurgião dentista, motivo pelo qual reforça-se 

a importância das decisões conjuntas feitas pelo cirurgião bucomaxilofacial e patologista 

quanto à indicação do melhor tratamento ao paciente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Philipsen et al. (1956), descreveram o queratocisto odontogênico como uma entidade distinta 

dos cistos maxilares exibindo queratinização e um padrão específico de características da 

camada epitelial. 

Peterson et al. (2000), acrescentaram que os queratocistos são assintomáticos, podendo 
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ocorrer mobilidade dentária, expansão óssea, deslocamento dentário ou radicular. 

Radiograficamente, podem ser lesões uniloculares ou multiloculares pequenas ou grandes e 

bem demarcadas com aspecto radiolúcido. Possui natureza agressiva e a prática clínica 

demonstram claramente um alto potencial para recidiva. Os autores ainda acrescentam que os 

cistos podem ser tratados cirurgicamente, principalmente, por marsupialização, enucleação, 

combinação entre estas duas técnicas ou enucleação com curetagem. 

Desde 1976, com Ingle e Beveridge, acredita-se que a inflamação é o estímulo inicial para a 

formação do cisto radicular a partir dos restos epiteliais de Malassez localizados no ligamento 

periodontal. Gradativamente, as células da porção central necrosam, levando à liquefação, por 

falta de nutrição, originando a cavidade que é revestida por epitélio estratificado pavimentoso 

contendo líquido cístico. 

De acordo com Shafer at al. (1987) é de amplo conhecimento que o cisto radicular origina-se 

a partir de um granuloma periapical predecessor, cronicamente inflamado, o qual constitui um 

foco de tecido de granulação intra-ósseo, no ápice de um dente sem vitalidade. 

OBJETIVO: 

O presente trabalho tem como objetivo abordar características histopatológicas de um cisto 

odontogênico e salientar a importância desse exame no planejamento cirúrgico, relatando um 

caso clínico em região posterior de mandíbula. 

CASO CLINICO: 

Paciente do gênero masculino, 46 anos, compareceu à Clínica de Estomatologia da 

UNIOESTE com queixa de dor na região posterior esquerda de mandíbula. Após realização 

dos exames clínico e radiográfico panorâmico, foi constatada uma lesão radiolúcida, 

unilocular, com margens bem definidas, que se estendia da região do dente 36 até dois terços 

do ramo mandibular. Foram realizados testes térmicos nos dentes 36 e 37, constatando 

ausência de sensibilidade no elemento 37. Ao realizar a punção aspirativa nenhuma substância 

líquida ou semisólida foi aspirada. Em seguida realizou-se ainda o exame tomográfico Cone- 

Beam e conjuntamente, as características da lesão levaram às hipótese diagnósticas de Cisto 

Radicular, Cisto Dentígero e Queratocisto Odontogênico. O paciente foi então encaminhado 

para o Centro de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE, especificamente para o setor 

da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, onde foi coletado material para o 

exame anatomopatológico e encaminhado para o laboratório de patologia 

(LabPAT/UNIOESTE). 

RESULTADO: 

Os achados histopatológicos revelaram a presença de um cisto odontogênico com 

características comuns a mais de um tipo de cisto odontogênico, motivo pelo qual ele foi 

classificado apenas como Cisto Odontogênico sem outra especificação. 

DISCUSSÃO: 

De acordo com Lopes et al. (2004), o queratocisto odontogênico acomete preferencialmente a 

região posterior da mandíbula, de indivíduos entre a segunda e a quinta décadas de vida. 

Histologicamente, caracteriza-se por apresentar uma cápsula cística e epitélio estratificado 

pavimentoso  composto  por  seis  a  dez  camadas  de  células,  apresentando  paraqueratina 
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enrugada em sua superfície. A camada de células basais mostra-se em paliçada e com 

frequência desprende-se da cápsula de tecido conjuntivo fibroso. 

SHAFER at al. (1987) complementam dizendo que o revestimento epitelial do cisto radicular 

é do tipo pavimentoso estratificado não-queratinizado e de espessura variável. 

 

Peterson et al. (2000) versam que tanto no caso de um cisto radicular quanto no de um 

queratocisto, uma das técnicas que pode ser empregada é a enucleação seguida pela 

curetagem. Após a retirada da lesão por enucleação, remove-se uma margem de segurança de 

1 a 2 mm de osso ao redor de toda a cavidade cística, utilizando-se uma broca ou cureta. Este 

procedimento é essencial para o tratamento dos queratocistos, pois visa à remoção de células 

epiteliais remanescentes que possam existir na periferia da parede cística ou cavidade óssea, 

que possam proliferar e ocasionar a recidiva do cisto. Essa técnica é de vital importância 

devido ao comportamento agressivo e alta taxa de recorrência do queratocisto. Além disso, 

são indispensáveis a anuência e a cooperação do paciente para o acompanhamento rigoroso, 

de longo prazo porque as recorrências têm sido relatadas, o mais tardar, 10 anos após o 

tratamento. 

 

Tereza et al. (2002), também discutem sobre as características marcantes do queatocisto, 

especialmente quanto a recidiva, a qual requer atenção especial, relacionando-se diretamente 

ao tipo de tratamento empregado e à proservação. Foram apresentadas algumas características 

que tentam esclarecer essa característica redicivante, dentre as quais destacam-se a 

persistência de restos epiteliais ou microcistos nos tecidos adjacentes após a remoção 

cirúrgica, tratamento inadequado, cápsula friável, extensão e localização do cisto. 

Silva, Baroni e Cabral (2002) realizaram uma pesquisa com o objetivo de auxiliar o 

profissional da Odontologia a escolher o tratamento cirúrgico adequado para os diferentes 

tipos de cistos. De acordo com a pesquisa, o tratamento dos cistos dos maxilares é de natureza 

exclusivamente cirúrgica, podendo ser subdividido em três modalidades terapêuticas: 

enucleação, marsupialização e descompressão. Segundo os autores, cada técnica cirúrgica 

possui a sua correta indicação, cabendo ao especialista avaliar corretamente o tipo de cisto, 

sua localização, seu grau de envolvimento com as estruturas adjacentes, ou seja, o tamanho da 

lesão e ainda as condições gerais do paciente. Para os autores, o sucesso do caso dependerá de 

um plano de tratamento, além dos conhecimentos da técnica cirúrgica e da anatomia oro- 

facial. 

CONCLUSÃO: 

Diferentes lesões císticas e tumorais podem compartilhar das mesmas características 

clinicoradiográficas. Sendo assim, o exame histopatológico é fundamental para a 

determinação do correto tratamento. Ainda assim, lesões odontogênicas, em função de seu 

caráter dinâmico, muitas vezes apresentam características histológicas comuns a mais de um 

tipo cístico o que pode dificultar o estabelecimento de um diagnóstico final único. Com base 

no caso apresentado e nas informações da literatura, recomenda-se a discussão 

multiprofissional, isto é, do patologista juntamente com o cirurgião, para a indicação do 

melhor tratamento ao paciente. 
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APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA PARA TRATAMENTO DE 

SIALORREIA EM PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: 

RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Allan Ferreira de Lima Antonelli1; Isabella Fontana1; Ketllyn Caroline Pastorio Nogueira1; 

Leticia Cuba Guerra2 

 

Palavras-chave: Sialorreia, Toxinas botulínicas, Glândulas Salivares, Esclerose Amiotrófica 

Lateral. 

 

INTRODUÇÃO - A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é caracterizada como uma 

doença neurodegenerativa, comprometendo neurônios motores do SNC, os quais controlam 

a musculatura voluntária, alterando sua funcionalidade. A salivação excessiva (sialorreia) 

pode estar presente em aproximadamente 50% dos casos de paciente que apresentam ELA 

e, devido a incapacidade de deglutição, a saliva ultrapassa a margem da boca. Dentre as 

alternativas para o controle da sialorreia está a Toxina Botulínica (TxB), sua aplicação nas 

glândulas salivares mostra-se como uma boa opção, visto que a literatura revela uma 

redução da função das células mioepiteliais que circundam os ácinos das glândulas, 

diminuindo a sua compressão e consequentemente a produção e expulsão da saliva, além 

disso, considera-se uma terapia minimamente invasiva e com menores efeitos colaterais. 

OBJETIVOS - Demonstrar o efeito da aplicação local de TxB tipo A em glândulas salivares 

maiores, em paciente com diagnóstico de ELA através de um relato de caso clínico. 

RELATO DE CASO – Paciente do sexo feminino, 33 anos com diagnóstico de ELA há 2 

anos. Acamada, traqueostomizada e com alimentação por sonda, queixava-se de excesso de 

saliva e feridas dolorosas em língua devido constantes aspirações que, ultrapassavam 60 

vezes ao dia. Ao exame físico, apresentava lesões ulceradas compatíveis com trauma em 

ápice e bordos da língua e salivação excessiva. Foi proposto um protocolo de aplicação de 

TxB da marca comercial Xeomin na diluição de 100U para 1ml de soro fisiológico nas 

glândulas salivares maiores sendo 20U nas parótidas e 10U nas submandibulares. Na 

reavaliação, após 9 dias da aplicação, observou- se redução considerável da sialorreia, sendo 

necessário cerca de 10 aspirações por dia, redução de aproximadamente 83%. 

CONCLUSÃO: O protocolo empregado mostrou-se eficaz visto que houve redução 

considerável do número de aspirações diárias, reduzindo os traumas e o risco de 

afogamentos, melhorando assim qualidade de vida da paciente. 
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LESÃO PERIFÉRICA DE CÉLULAS GIGANTES – RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Guilherme Poerschke Seixas1, Polyana Smiderle1, Mateus Diego Pavelski2, Ana Lúcia 

Carrinho Ayroza Rangel3, Elenor Álvaro Garbin Júnior3, Íris Sawazaki Calone3 

PALAVRAS CHAVE: Lesão periférica de células gigantes, granuloma piogênico, 

estomatologia. 

INTRODUÇÃO: A lesão periférica de células gigantes (LPCG) pode ser definida como um 

processo proliferativo não neoplásico, causado por irritação local ou trauma. Clinicamente, 

é semelhante ao granuloma piogênico, sendo representada por um aumento de volume nodular 

localizado exclusivamente na gengiva ou no rebordo alveolar edêntulo. Sua coloração varia 

de vermelho a vermelho-azulado, a base pode ser séssil ou pediculada e a superfície pode ou 

não estar ulcerada. O diagnóstico definitivo é feito através do exame microscópico. 

Microscopicamente, a LPCG demonstra um estroma conjuntivo constituído de fibroblastos, 

com várias células gigantes justapostas a eles ou ao lúmen de vasos sanguíneos e capilares. 

OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de LPCG em um paciente do 

gênero masculino, de 34 anos, atendido na clínica de Estomatologia da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). RELATO DE CASO: O paciente apresentava 

lesão avermelhada nodular de aproximadamente 2 cm de diâmetro, com superfície ulcerada, 

localizada na área retromolar e na gengiva vestibular na região de segundo molar inferior 

direito. A lesão apresentava-se indolor, com evolução de três meses após trauma com fio 

ortodôntico. Radiograficamente, observou-se significativa perda óssea na região do elemento 

47. Foi realizada biópsia incisional com remoção de dois fragmentos e, após confirmação 

do diagnóstico de lesão de células gigantes pela análise histopatológica, o paciente foi 

encaminhado para a Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da 

Unioeste para exérese da lesão. CONCLUSÃO: O acompanhamento clínico foi realizado no 

período de 120 dias após a cirurgia e evidenciou-se reparação cicatricial satisfatória da área 

operada, sem recidiva até o presente momento. O paciente segue em proservação. 
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LÍQUEN PLANO ORAL: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Laura Moscardi Spack1, Thainara Larissa Gon da Silva1, Adriane de Castro Martinez2, Ana 

Lúcia Carrinho Ayroza Rangel3, João Paulo Gonçalves de Paiva1 

Palavras-chave: Líquen plano oral; Mucosa bucal; esteroides. 

INTRODUÇÃO O líquen plano é uma doença mucocutânea com manifestações clínicas 

diversas e com frequente acometimento oral, cujas lesões podem ser reticulares, erosivas, 

atróficas, papulares, bolhosas e eritematosas, em sua maioria bilaterais e simétricas. O 

líquen plano oral manifesta-se na maioria das vezes na forma de estrias esbranquiçadas não 

removíveis à raspagem em mucosa jugal, gengiva e dorso/lateral de língua. O 

diagnóstico é clínico, confirmado pelo histopatológico e o tratamento consiste no alívio 

sintomático por meio de corticosteroides tópicos. OBJETIVOS O objetivo do presente 

trabalho é relatar um caso de líquen plano oral. RELATO DE CASO Paciente do sexo 

feminino de 51 anos de idade, foi encaminhada ao Centro de Especialidades 

Odontológicas da UNIOESTE (CEO) com queixa de manchas indolores em mucosa jugal há 

um mês. Ao exame físico intraoral foram observadas placas esbranquiçadas em mucosa 

jugal bilateralmente e estrias em mucosa lingual bilateralmente, ambas assintomáticas. A 

principal hipótese diagnóstica sugerida foi de líquen plano oral e então realizada a biópsia 

incisional e confirmação do diagnóstico por meio de biópsia e análise histopatológica. 

CONCLUSÃO A paciente em questão apresentou quadro clínico sugestivo de líquen plano 

em mucosa jugal e língua, locais frequentemente acometidos pela doença em cavidade oral. 

A suspeita diagnóstica foi confirmada pela biópsia e a conduta foi a instrução de higiene 

bucal e acompanhamento, seguindo os princípios preconizados pela literatura, uma vez que 

a paciente encontrava-se assintomática. 
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ENDOCARDITE E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica  

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Katia Cristina de Carvalho1, Angelina Parcianello1,
 
Eduarda Sgnorini1,  Carol Schroeder1, 

Shelley S. Wiellens1, Leticia Nadal2 

 

Palavras chave: Endocardite, Anamnese, Coração 

 

INTRODUÇÃO: A endocardite infecciosa (EI) ocorre geralmente no revestimento interno 

das valvas, por bactérias, fungos ou vírus, seu diagnóstico e tratamento são essenciais, 

visto que pode ser causada por procedimentos odontológicos. OBJETIVO: realizar um 

levantamento bibliográfico acerca da endocardite infecciosa, ressaltando a importância da 

anamnese. REVISÃO: As paredes do coração são constituídas por três camadas: a mais 

externa é o epicárdico, a camada média espessa da parede do coração é chamada de 

miocárdio, e a mais interna da parede é chamada de endocárdio.A endocardite desenvolve 

massas de microorganismos sobre ás cúspides das valvas do coração, o diagnóstico 

imediato e o tratamento eficaz são essenciais, pois a patologia tem sido classificada com 

base na sua manifestação clínica, sendo aguda e subaguda. EI pode ser causado por 

procedimento odontológico, devido ao rompimento de barreiras epiteliais da cavidade oral, 

o risco pode ser reduzido naqueles com fatores predisponentes pela profilaxia com 

antibióticos. A responsabilidade sobre eficácia e efeito adverso de um medicamento será 

sempre do profissional que prescreve,pois a indicação desnecessária de antibiótico aumenta 

a taxa de resistência bacteriana e risco de reações adversas. Devem-se realizar a anamnese 

do paciente com atenção e cautela, dois fatores devem ser considerados, o grau de risco para 

desenvolver endocardite, e o tipo de procedimento que irá realizar. Na literatura há duas 

condições descritas como sendo de alto risco ao desenvolvimento da doença, história prévia 

de estenose e portadores de prótese valvar cardíaca. Entre as manifestações clinicas estão 

febre, calafrios, fraqueza e cansaço, fadiga.CONCLUSÃO: A endocardite é infecção da 

camada mais interna do coração, causada em sua maioria por bactérias que chegam à 

corrente sanguínea devido ao rompimento das barreiras epiteliais, durante a anamnese é de 

suma importância saber sobre o histórico dos pacientes para avaliar os cuidados e o 

tratamento a ser aplicado. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

ARAÚJO-JÚNIOR, Julio Leiteet al. Associação entre endocardite bacteriana e 

procedimento de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. 

Archivesofhealthinvestigation, v. 8, n. 3, 2019. MODESTO, Fabricioet al. Endocardite 

bacteriana: uma visão integrada entre a odontologia e a cardiologia. 

ScientificInvestigation in Dentistry, v. 18, n. 1, p. 56, 2016. 

ROBBINS, Stanley; COTRAN, Ramzi S. Bases patológicas das doenças. 8ª. ed. Rio de 

janeiro. Elsevier, 2010. 

STANDRING, Susan. Gray’s anatomia. 40ª. ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2010 TEIXEIRA,  

Cleonice  Silveiraet  al.  Tratamento  odontológico  em  pacientes  com comprometimento 

cardiovascular. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, v. 5, n. 1, p. 68-76, 2008. 

 
1 Discente do curso de Odontologia da Universidade Paranaense UNIPAR/ Campus Cascavel 
2 Docente do curso de Odontologia da Universidade Paranaense UNIPAR/ Campus Cascavel 



 

373 

 

AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES COM 

LEUCEMIA: REVISÃO DE LITERATURA 

 

Áreas temáticas: Clínica cirúrgica 

Modalidade: Revisão de literatura 

 

Laiz Denig Brazão1, Aline de Mattos Bertolla1, Carla Reinchenbach Machado Sirino1, 

Mariane Sanitá1, Maykon da Rocha Santos1, Luíz Fernando Zoch2 

Palavras-chave: Leucemia, manifestações orais, diagnóstico. 

INTRODUÇÃO - A leucemia constitui uma doença de etiologia incerta, mas que tem sido 

relacionada a fatores genéticos e ambientais. As manifestações orais são frequentes e podem 

surgir como resultado da patologia ou como consequência do tratamento oncológico. O 

cirurgião dentista conhecendo estas alterações, poderá contribuir para o diagnóstico 

precoce, controle das manifestações orais da doença e das complicações decorrentes do 

tratamento; OBJETIVO - A presente revisão de literatura tem como objetivo verificar as 

principais manifestações bucais em pacientes com leucemia que podem estar presentes 

antes do diagnóstico e durante o tratamento; MATERIAIS E MÉTODOS - A pesquisa 

foi realizada na base de dados PUBMED nos últimos 5 anos; RESULTADOS - Os sinais 

bucais mais frequentes observados em pacientes leucêmicos são a presença de infiltração 

gengival pela doença, processos inflamatórios gengivais acentuados, hiperplasia gengival, 

sangramento gengival espontâneo, alterações ósseas além de sangramento de submucosa e 

palidez da mucosa. CARNEIRO F. M. et. al. Realizou estudos em 180 pacientes com 

leucemia linfocítica aguda (LLA) e observaram que 17% dos pacientes procuraram ajuda 

médica devido a sintomas de origem bucal. Na mesma pesquisa perceberam também que 17% 

dos 149 pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA) procuraram primeiramente 

tratamento para problemas bucais, a partir daí, chegou-se ao diagnóstico da leucemia; 

CONCLUSÃO - Baseado na literatura consultada conclui-se que é fundamental o 

aprimoramento do cirurgião dentista em relação as alterações bucais decorrentes dos 

quadros leucêmicos e assim promover medidas preventivas em relação as alterações bucais e 

contribuir para a melhoria do quadro clínico dos pacientes aumentando o conforto e 

melhorando a qualidade de vida desta população. 
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A HEMOFILIA RELACIONADA COM A PRÁTICA ODONTOLÓGICA 

ÁREA TEMÁTICA: Clinica Cirúrgica 
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Palavras-chave: Hemofilia A, Saúde Bucal, Coagulação Sanguínea. 

 

INTRODUÇÃO- A Hemofilia é uma doença hereditária, ligada ao cromossomo X, 

caracterizada pela deficiência da coagulação sanguínea. Dentre os profissionais da área da 

saúde, o Cirugião Dentista (CD) desempenha um importante papel no diagnóstico dessa 

doença e na manutenção da saúde bucal dos pacientes. OBJETIVO- Revisar a literatura a 

respeito da hemofilia, destacando o papel do CD no diagnóstico e manejo dos pacientes 

hemofílicos. MATERIAIS E MÉTODOS- A revisão utilizou artigos presentes na 

plataforma de dados Scielo nos últimos 5 anos. DESENVOLVIMENTO- A hemofilia 

caracteriza-se pelo sangramento espontâneo. Na odontologia, o mais preocupante dessa 

disfunção, é o risco de sangramento de difícil controle durante intervenções na cavidade oral. 

Previamente a qualquer procedimento, o CD deve realizar uma investigação através de 

uma anamnese detalhada. Procedendo das respostas dadas pelo paciente, deverá solicitar 

exames complementares, como hemograma e coagulograma. Diante de um paciente com 

diagnóstico de hemofilia, que apresente necessidade de procedimentos cirúrgicos, o CD 

deve atuar juntamente com o médico assistente, buscando estratégias de hemostasia, para 

garantir a segurança do paciente durante e após o procedimento. Essas estratégias 

contemplam cuidados simples como o uso cuidadoso de sugadores, a fim de evitar lesões 

nas mucosas com risco de formação de hematomas; nas moldagens para confecção de 

próteses ter cuidado com formação de vácuo, principalmente em palato mole; durante o raio-

X,  proteger  as bordas da película radiográfica, utilizar isolamento absoluto, como meio de 

proteção às mucosas, etc. CONCLUSÃO- O CD deve estar preparado para tratar 

adequadamente esses pacientes. O planejamento depende da severidade da doença e do tipo 

de procedimento a ser realizado. Os pacientes hemofílicos podem ser submetidos a 

qualquer procedimento odontológico, desde que sejam tomados os cuidados necessários. O 

tratamento deve ser planejado pelo cirurgião-dentista em conjunto com o hematologista, 

visando maior segurança e conforto ao paciente e à equipe profissional. 
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DESAFIOS NO TRATAMENTO DE ADENOMA PLEOMÓRFICO DE 

GLÂNDULA SALIVAR MENOR EM CRIANÇA - RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

MODALIDADE: Caso Clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

Ana Luiza Amadori1, Regina Gnoatto Dal Molin1; Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel2 

 

Palavras-chave: Adenoma Pleomórfico, Neoplasia Benigna, Glândulas Salivares. 

 

Resumo: Relatar o caso clínico de um adenoma pleomórfico em palato duro de criança, bem 

como o processo diagnóstico e os desafios para adesão ao tratamento. Relato de caso: 

Paciente do gênero feminino, 6 anos, apresentou nódulo de coloração semelhante à da 

mucosa, indolor, em palato duro, clinicamente compatível com tumor de glândula salivar, 

sendo realizada biópsia excisional e havendo a confirmação diagnóstica de adenoma 

pleomórfico. Entretanto, após 4 anos sem acompanhamento, a paciente retorna à Clínica de 

Estomatologia da UNIOESTE apresentando aparente recidiva tumoral, motivo pelo qual 

optou-se pela realização de biópsia incisional para confirmação do diagnóstico. A análise 

histopatólogia confirmou a presença de neoplasia de glândula salivar não encapsulada. Já 

a análise imunohistoquímica indicou índice de proliferação de 9%. Ambas as análises 

laboratoriais sugeriam o diagnóstico de  adenoma pleomórfico, embora o diagnóstico final 

devesse ser realizado mediante análise da peça cirúrgica. A paciente foi então encaminhada 

para tratamento cirúrgico na UOPECCAN, entretanto, não aderiu ao tratamento. Discussão: 

Considerando-se que o adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna de glândula salivar 

menor mais comum, deve ser considerada como diagnóstico diferencial em casos de 

tumefação intra-oral também em crianças e adolescentes. Essa patologia apresenta 

predileção por pessoas do gênero feminino e acomete, na maioria dos casos, o palato. A 

excisão cirúrgica completa é o tratamento de eleição e deve-se garantir a retirada de todo o 

tecido alterado para que não haja chances de recidiva. Conclusão: O planejamento 

minucioso e a escolha do tratamento cirúrgico adequado pelo profissional são 

imprescindíveis para o sucesso do tratamento do adenoma pleomórfico, evitando recidivas. 

A proservação nesses casos é indispensável e a adesão ao tratamento, por parte do paciente, 

torna-se essencial para o processo de cura. 

INTRODUÇÃO 

 

O Adenoma pleomórfico é o tumor de glândula salivar mais comum tanto em crianças 

como em adultos, com uma leve predileção pelo gênero feminino. Entre os anos 2000 e 

2015, 35 pacientes foram diagnosticados com adenoma pleomórfico de glândula salivar 

menor no Laboratório de Patologia da Universidade Federal de Pernambuco, sendo que 4 

ocorreram em pacientes menores de 18 anos (11.4%) e, desses 4, 3 ocorrem em palato 

(ALVES, et al 2018). Trata-se de uma lesão benigna com variada arquitetura e morfologia, 

por isso também denominado de tumor misto. A maioria dos casos acomete a glândula 

parótida e os demais envolvem outras localizações como palato e glândula submandibular. 

Quando removido corretamente, possui baixa taxa de recidiva, entretanto casos em 

mulheres jovens tem um risco aumentado para recorrência. A probabilidade do tumor se 

tornar maligno é de aproximadamente 6,2% (EL-NAGGAR, et al 2017). É caracterizada 
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clinicamente como uma lesão nodular, assintomática, de crescimento lento, firme a 

palpação e tamanho dos nódulos variando de 1 a 3 cm de diâmetro. Já as características 

histopatológicas são de células epiteliais dispostas na forma de cordões e estruturas 

semelhantes a ductos preenchidos por material eosinofílico-hialino e matriz fibrosa. A 

maioria dos tumores apresenta cápsula bem definida (JORGE, et al 2002). A excisão 

cirúrgica completa do tumor é o tratamento de eleição e nos casos de adenoma pleomórfico 

em palato duro, a incisão deve conter o periósteo e mucosa subjacente. O prognóstico é 

de 95% de cura quando se realiza remoção cirúrgica adequada, porém quando se tem 

padrão microscópico mixóide, o tumor é mais susceptível a recidiva. Entre 3 a 4% dos 

casos pode ocorrer transformação maligna em carcinoma ex-adenoma pleomórfico, que por 

sua vez acomete em 80% a glândula parótida. A transformação maligna de um adenoma 

pleomórfico em carcinoma ex-adenoma pleomórfico aumenta conforme a duração da lesão, 

daí a importância de se realizar o tratamento e proservação (NEVILLE, et al 2016). 

OBJETIVOS 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar um caso de tumor residual de glândula 

salivar menor no palato duro. Além disso, salientar a importância da escolha da biópsia em 

um processo diagnóstico, bem como a adesão ao tratamento por parte da família de uma 

paciente pediátrica. 

RELATO DE CASO 

 

Paciente F.P.S, gênero feminino, 6 anos, foi encaminhada a clínica de Estomatologia da 

UNIOESTE por apresentar uma lesão nodular em região posterior de palato  duro direito. A 

tumefação apresentava coloração e superfície normais da mucosa, firme a palpação, 

discretamente dolorida e crescimento lento. Optou-se por biópsia excisional pela lesão ser 

compatível com tumor de glândula salivar menor, possivelmente adenoma pleomórfico. A 

hipótese diagnóstica foi comprovada pela análise histopatológica após remoção cirúrgica. 

Quatro anos depois, a paciente retorna a clínica de Estomatologia da UNIOESTE 

apresentando uma lesão com as mesmas características e localização que a anterior. No 

exame tomográfico foi observado lesões hipoatenuantes no palato com aspecto invasivo, 

rompendo corticais palatinas. Por se tratar de uma recorrência, foi optado por biópsia 

incisional. A biópsia foi realizada com incisão inicial envolvendo parte da lesão 

tumescente e parte da mucosa do palato duro. Ainda durante a biópsia, surge a suspeita de 

malignidade devido às alterações teciduais e ao aspecto invasivo da lesão. Após a retirada da 

amostra, confeccionou-se a sutura em ponto simples com fio de seda, e a paciente foi 

remarcada para remoção de sutura e acompanhamento 7 dias após o procedimento 

cirúrgico. No retorno, a paciente relatou não sentir dor e, observou-se clinicamente que a 

área onde foi realizada a biópsia estava cruenta com pontos necróticos. A análise 

histopatólogia concluiu que havia neoplasia de glândula salivar não encapsulada. Já a 

análise imunohistoquímica indicou índice de proliferação de 9%. Ambas as análises 

laboratoriais sugeriam o diagnóstico de adenoma pleomórfico embora o diagnóstico final 

devesse ser realizado mediante análise da peça cirúrgica. O tratamento optado nesse caso foi 

remoção completa da lesão com margem de segurança, sendo necessária maxilectomia 

parcial. Por esse motivo a paciente foi encaminhada ao Hospital do Câncer de Cascavel 

(UOPECCAN) onde receberia tratamento da equipe especializada nesse tipo de cirurgia. 

A paciente passou por consulta com a equipe de Cirurgia Cabeça e Pescoço da 

UOPECCAN e, segundo informações coletadas, a mãe da paciente relatou que o tratamento 

proposto era muito invasivo e por esse motivo a família decidiu abandonar o tratamento. 

Foi explicado à família a importância  da excisão cirúrgica do tumor, porém, além de não 
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realizar o tratamento cirúrgico, foi informado pela família que a paciente passaria por 

tratamento espiritual. A clínica de Estomatologia da UNIOESTE tentou diversas vezes 

entrar em contato com a família da paciente, entretanto sem sucesso. 

DISCUSSÃO 

 

Em estudo realizado com adenoma pleomórfico de parótida concluiu-se que pacientes mais 

jovens tiveram maiores chances de desenvolver recidiva agressiva, além de a 

recorrência estar frequentemente relacionada com tumor multifocal. Após a primeira 

intervenção, recidiva primária ocorre com maior frequência em pacientes com idade 

inferior a 25 anos. Norman e McGurk (apud MALARD, et al 2013) propuseram que a 

idade do paciente incentiva os profissionais a realizarem cirurgia menos invasiva, portanto o 

risco de recorrência seria maior. Os estudos mostram que a primeira recidiva ocorreu em 

média de 10,4 ± 8,6 anos após a primeira intervenção, e que o tempo médio de recorrência 

diminuiu à medida que aumentava a quantidade de recorrências. A maioria dos autores 

ressalta a importância da ressonância magnética no pré-operatório de adenoma pleomórfico 

recorrente, pois ela estabelece a quantidade e distribuição das glândulas, além de demonstrar 

qualquer recorrência multifocal que não tenha sido clinicamente detectada. Permite também 

que o cirurgião reavalie a estratégia terapêutica em realizar cirurgia mais invasiva quando 

necessário (MALARD, et al 2013). Os tumores de glândula salivar tendem a retornar 

depois de uma excisão cirúrgica incompleta e por isso o sucesso do tratamento inicial é 

fundamental. A melhor opção de tratamento para o adenoma pleomórfico intraoral é a 

excisão cirúrgica completa, tanto para pacientes adultos quanto para crianças, uma vez que o 

comportamento biológico do adenoma pleomórfico em crianças e adolescentes é semelhante 

ao observado em adultos (ALVES, et al 2018). Apesar da maior prevalência em adultos de 

meia idade (3ª e 6ª décadas  de  vida),  o  adenoma  pleomórfico  deve  ser  considerado  

como  diagnostico diferencial em pacientes jovens com tumefação na cavidade oral, 

principalmente no palato, que é a localização mais afetada (JORGE, et al 2002). 

CONCLUSÃO 

 

É indispensável o acompanhamento e proservação de casos com diagnóstico de tumores 

benignos de glândula salivar, e de extrema importância a escolha de técnica cirúrgica 

correta, tanto para biópsia quanto para o tratamento, uma vez que existe a possibilidade de 

recidivas mais agressivas e até mesmo transformações malignas. 
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Resumo: 

O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna que resulta de uma proliferação neoplásicas 

clonal de plasmócitos associada a produção de imunoglobulina monoclonal completa ou 

incompleta. Em cerca de 10 a 15% dos casos, apresenta-se associado a amiloidose. O objetivo 

do presente trabalho é relatar o caso de paciente homem, 64 anos, que se encontrava em 

tratamento quimioterápico no Hospital do câncer de Cascavel (UOPECANN), com diagnostico 

de mieloma múltiplo. Em avaliação odontológica, a equipe do projeto de extensão da 

UNIOESTE “Saúde Bucal na Quimioterapia” que realiza orientações para promoção da saúde 

dos pacientes em âmbito hospitalar, identificou-se lesões bucais ulceradas, dolorosas e disfagia, 

sendo encaminhado para a cirurgiã-dentista para diagnóstico. Durante a consulta, notou-se no 

exame intra-oral nódulos, petéquias e equimoses em mucosa labial, lesões ulceradas de base 

endurecida em língua, macroglossia, placas verrucosa alaranjadas em gengiva antero superior, 

relato de disfagia e odinofagia, e ao exame extra-oral se observou lesões em forma de placa 

firmes na pele periorbitária, petéquias e úlcera em dedos com histórico de ulcerarem mediante 

moderada pressão. Efetuou-se a biópsia incisional, e ao exame histopatológico constatou-se a 

amiloidose intensa. Paciente imediatamente reencaminhado à médica para discussão de conduta 

terapêutica. A amiloidose é um fator agravante no tratamento do mieloma múltiplo. Sugere-se 

que exames bucais realizadas pelo odontólogo em todo o paciente com diagnóstico de mieloma 

múltiplo constituem uma importante estratégia de detecção precoce de amiloidose. 

Introdução 

Segundo Brasileiro Filho (2011), o mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna que resulta de 

uma proliferação neoplásicas clonal de plasmócitos associada a produção de imunoglobulina 

monoclonal completa ou incompleta. O quadro clínico caracteriza-se por sinais e sintomas 

variados que dificultam o diagnóstico como anemia, trombocitopenia e dores ósseas por lesões 

osteolíticas, fraturas ou osteoporose generalizada, imunodeficiência, hipercalcemia e alterações 

renais. O quadro histológico é característico, com infiltração da medula óssea por plasmócitos 

maduros e formas jovens. A média de sobrevida para a doença é de 24 a 30 meses. Em 10 a 

15% dos casos de mieloma múltiplo ocorre associada a amiloidose. A amiloidose representa 

um grupo de doenças que decorre de um depósito extracelular anormal de uma substância rica 

em proteínas ocorrendo em diferentes tecidos e órgãos (Kois, Sexton, Lookingbill, 1991 apud 

JOÃO, 2010). A amiloidose associada ao mieloma, usualmente, atinge adultos mais velhos e 

há uma leve predileção pelo gênero masculino.  Esse tipo de amiloidose é causada  pela  

deposição de moléculas de cadeia leve. Normalmente, os primeiros indícios da doença são 

fadiga, a perda de peso, a parestesia, a rouquidão, o edema e a hipotensão ortostática. Por 
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conseguinte, como consequência do aumento da deposição de proteína amiloide, ocorre a 

síndrome do túnel do carpo, lesões mucocutâneas, hepatomegalia e macroglossia. As lesões 

cutâneas aparecem como pápulas e placas de superfície lisa, firmes e cerosas que afetam 

preferencialmente região de pálpebras, retroauricular, o pescoço e os lábios e frequentemente 

estão associadas a petéquias e equimoses. Nódulos orais de amiloide podem mostra-se 

ulcerados e com hemorragia submucosa (NEVILLE et al., 2016). 

 

Objetivo 

Relatar um caso de amiloidose com manifestação bucal associada a mieloma múltiplo. 

Relato de Caso 

Paciente gênero masculino, profissão pedreiro, divorciado, 64 anos, nega comorbidades e 

hábitos deletérios como tabagismo e etilismo com diagnóstico de mieloma múltiplo 

moderadamente diferenciado em 22/02/2019 no Hospital de Câncer UOPECCAN de Cascavel. 

Apresentava múltiplas lesões líticas esparsas no arcabouço torácico, com extensa lesão 

osteolítica junto a articulação sacroilíaca e lesão expansiva com aspecto insuflativo acometendo 

o esterno há um ano e relato de perda ponderal de 10 kg nos últimos 6 meses. Em um mês, 

desde a admissão hospitalar, evolui com emagrecimento de 2kg , anemia e disfunção renal. 

Inicia esquema quimioterápico com ciclofosfamida, dexametasona e talidomida enquanto 

aguarda vaga para transplante de medula óssea. Em 14/05/2019, a equipe do projeto de extensão 

da UNIOESTE “Saúde Bucal na Quimioterapia” que realiza orientações de saúde bucal e exame 

no ambulatório de quimioterapia da UOPECCAN identifica-o com lesões bucais ulceradas, 

dolorosas e disfagia e realiza o encaminhamento para o diagnóstico. Ao exame notou-se 

nódulos, petéquias e equimoses em mucosa labial, lesões ulceradas de base endurecida em 

língua, macroglossia, placas verrucosa alaranjadas em gengiva antero superior, relato de 

disfagia e odinofagia. Ao exame extra-oral notou-se lesões em forma de placa, firmes na pele 

periorbitária e petéquias e úlcera em dedos com histórico de ulcerarem mediante moderada 

pressão. Procedeu-se a biópsia incisional de uma das lesões ulceradas em língua com hipóteses 

diagnósticas de amiloidose associada ao mieloma, histoplasmose e carcinoma espinocelular. 

Ao exame histopatológico, evidenciou-se tecido lingual com amiloidose intensa. Paciente é 

imediatamente reencaminhado à médica com diagnóstico de amiloidose associado ao mieloma, 

a qual discute a mudança do quimioterápico e os cuidados com o paciente, passando a 

administrar a associação de meofalano, prednisona e talidomida. Em 24/07/2019, ao exame 

bucal, relata melhora das lesões bucais, mas com odinofagia persistente. Em 27/07/2109 evolue 

a um quadro de agudização da disfunção renal crônica, congestão pulmonar e parada cardio 

respiratória indo a óbito. 

Discussão 

 

O prognóstico do paciente com mieloma múltiplo melhorou após a introdução dos tratamentos 

quimioterápicos evoluindo de uma média de sobrevida global de 7 meses para 24 a 30 meses 

após a introdução de altas doses de quimioterapia com transplante autólogo de medula óssea. 

Apesar do avanço na terapêutica, a amiloidose quando associada ao mieloma múltiplo, pode 

reduzir o sucesso no tratamento e piorar o prognóstico do transplante (LEIBA et al., 2018) A 

amiloidose é relatada de maneira clássica como uma doença de prognóstico desfavorável, com 

uma sobrevida de em média de 1 a 2 anos (Kyle, Gertz, 1995 apud ALAMBERT, 2007). O 

prognóstico obedece a forma de extensão dos depósitos, sendo sobretudo severo quando há 

doença  multissistêmica  com  envolvimento  cardíaco.  No  caso  relatado,  como  importante 
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envolvimento sistêmico, este apresentou disfunção renal crônica com piora progressiva durante 

o tratamento, sendo uma das causas envolvidas no seu óbito. 

 

Leiba et al. (2018). encontra em sua pesquisa que 54% dos pacientes diagnosticados com 

amiloidose associada ao mieloma múltiplo exibiram manifestações orais, sendo a língua o local 

mais envolvido. Seus resultados salientam a necessidade de exame bucal de rotina em pacientes 

com mieloma múltiplo com método de detecção precoce de amiloidose. Ressalta-se aqui o 

importante trabalho realizado pelo projeto de extensão da UNIOESTE, desenvolvido por alunos 

e professores da odontologia, que ao oferece este suporte de modo gratuito e rotineiro, foi a 

responsável por identificar as lesões bucais e realizar o pronto encaminhamento para a dentista 

para procedimento diagnóstico, ressaltando importância da presença do odontólogo dentro das 

equipes multidisciplinares dos hospitais, principalmente oncológicos. 

 

Neste caso relatado as lesões mais exuberantes e dolorosas eram em língua em conformidade 

com a literatura a cerca de manifestações bucais de amiloidose. A mudança na coloração da 

mucosa para laranja, macroglossia e disfagia, além de lesões nodulares em pele e placas na pele 

periorbitária também foram sinais e sintomas encontrados neste relato em consonância com os 

achados mais comuns citados na literatura (LEIBA et al., 2018). Uma observação interessante 

foram as petéquias na mucosa oral e, durante a biópsia, a hemorragia submucosa que se formava 

imediatamente à punção e mediante qualquer pressão sobre a mucosa apesar do paciente não 

apresentar trombocitopenia. Segundo Leiba et al.(2018) a causa é usualmente atribuída a 

anticorpos monoclonais contra o fator X nos pacientes com amiloidose. 

 

O recurso terapêutico de uso na amiloidose, baseia-se no tratamento da discrasia plasmocitária, 

relacionada com controlo da sintomatologia referente a abrangência do órgão, não existindo 

terapêuticas dirigidas aos depósitos já inseridos nos tecidos. A administração da quimioterapia 

mais utilizada consiste em ciclos mensais de melfalano e prednisolona. ( Kyle, Gertz, Greip et 

al., 1997 apud ALAMBERT, 2007). 

Conclusão 

A amiloidose é um fator agravante no tratamento do mieloma múltiplo. 

Exames bucais realizadas pelo odontólogo em todo o paciente com diagnóstico de mieloma 

múltiplo constituem uma importante estratégia de detecção precoce de amiloidose. 
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MIOEPITELIOMA EM LÁBIO SUPERIOR: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

Isabel Milena Locatelli Theobald Schone1, João Paulo Gonçalves de Paiva2, Adriane de 

Castro Martinez3, Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel4. 

RESUMO 

OBJETIVO: este trabalho tem o propósito de relatar um caso de mioepitelioma em lábio 

superior. O mioepitelioma se classifica como um tumor benigno de glândulas salivares, raro, 

que geralmente apresenta-se como uma massa de crescimento lento e geralmente indolor, sem 

predileção por sexo que afeta em sua grande maioria pessoas por volta da quinta década de vida 

(com média de 44 anos). Este tumor se desenvolve mais comumente na glândula parótida 

(glândulas salivares maiores), seguida pela região de palato duro e mole (glândulas salivares 

menores). Histologicamente o mioepitelioma é composto basicamente por células mioepiteliais 

e seu tratamento se dá pela remoção cirúrgica com baixa taxa de recidiva. Seu principal 

diagnóstico diferencial é o adenoma pleomórfico, outro tumor benigno de glândulas salivares. 

RELATO DE CASO: os autores apresentam um caso de mioepitelioma localizado em lábio 

superior de uma paciente do sexo feminino de 53 anos. A lesão foi removida cirurgicamente há 

4 meses e até o momento não apresenta sinais de recidiva. CONCLUSÃO: apesar de pouco 

frequentes, tumores de glândula salivar devem ser incluídos como diagnóstico diferencial de 

lesões nodulares submucosas em lábio superior. 

Palavras chave: Mioepitelioma; lábio; neoplasia benigna; glândulas salivares. 

Introdução 

As glândulas salivares estão localizadas na região da cabeça e pescoço e são órgãos exócrinos 

responsáveis pela produção e secreção de saliva (BRAIMAH et al., 2018). Existem três pares 

de glândulas principais, a parótida, a sublingual e a submandibular que são classificadas como 

glândulas salivares maiores. Já as glândulas salivares menores são encontradas em grande 

quantidade e estão distribuídas por toda a boca, orofaringe, vias respiratórias superiores, trato 

sinonasal e seios paranasais. 

As neoplasias das glândulas salivares são responsáveis por 0,5-2% de todos os tumores em todo 

o mundo (BRAIMAH et al., 2018), podendo dar origem a diferentes tipos de tumor, em geral 

epiteliais. Tanto as glândulas salivares maiores como as menores podem originar tumores 

benignos ou malignos. Neste mesmo estudo realizado por BRAIMAH et al. (2018) de 76 

tumores de glândula salivar, 53 (69,7%) foram benignos e 23 (30,3%) malignos. 

O mioepitelioma é um tumor de glândula salivar benigno e raro, tendo predileção pela glândula 

parótida e pode ocorrer em várias idades, mas afeta em sua maioria pessoas na 5ª década de 

vida (com média de 44 anos). É composto quase que exclusivamente de células com 

diferenciação mioepitelial de morfologia variada, podendo apresentar um padrão fusiforme, 

plasmocitóide, hialino, epitelióide ou claro. Macroscopicamente, se comporta como uma massa 

sólida, amarelada, indolor e bem delimitada. O adenoma pelomórfico é o tumor de glândula 

salivar mais comum e é o principal diagnóstico diferencial do mioepitelioma, se distinguindo 

deste por possuir componente ductal. O tratamento do mioepitelioma se dá pela ressecção 
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cirúrgica com uma pequena margem de segurança, sendo raras as recidivas do tumor. 

Muitas das lesões de glândula salivar apresentam-se clinicamente sob a forma nodular. Os 

tumores de glândula salivar maior tem uma preferência pela glândula parótida enquanto os de 

glândula salivar menor desenvolvem-se preferencialmente em região de palato. Já as 

mucoceles, que também são lesões de glândulas salivares, tem maior ocorrência no lábio 

inferior. Apesar das diferenças nos locais de ocorrência, nota-se que tanto as mucoceles como 

os tumores menos frequentemente acometem o lábio superior. 

 

Relato de caso clínico 

Paciente JACV, 53 anos, sexo feminino, compareceu à Clínica de Odontologia da UNIOESTE, 

em Cascavel – PR, com a presença de um nódulo submucoso em região de lábio superior que 

vinha crescendo há seis meses, sem histórico de trauma e que há dois meses aumentara de 

tamanho e havia ficado dolorido à palpação, segundo a paciente. 

Foi realizada a biópsia excisional da lesão que se encontrava com o tamanho de 1x1x1 cm e 

foram dadas como hipóteses diagnósticas hiperplasia fibrosa, lipoma e tumor de glândula 

salivar. A peça foi encaminhada para o exame histopatológico e as secções histológicas 

mostraram células fusiformes e redondas claras com citoplasma eosinofilico compatíveis com 

células mioepiteliais em meio a abundante material eosinofílico. Não havia estroma condroide 

ou condromixóide, tampouco estruturas ductais. Possuía cápsula de tecido conjuntivo íntegro e 

glândulas salivares menores na periferia. O resultado do exame histopatológico confirmou o 

diagnóstico de mioepitelioma. 

 

Discussão 

Este trabalho apresenta um caso de lesão nodular submucosa em lábio superior com histórico 

de 6 meses e que há dois meses vinha apresentando sintomas dolorosos e aumento de volume. 

O resultado do exame histopatológico revelou tratar-se de um mioepitelioma. Esta lesão foi 

descrita pela primeira vez por Sheldon, em 1943 e classifica-se como um tumor benigno de 

glândulas salivares, sendo ele responsável por apenas 1,5% de todos os tumores de glândulas 

salivares, o que o torna raro. Ele tem predileção pela glândula parótida, seguida pelas glândulas 

salivares menores do palato. 

O mioepitelioma tem origem a partir das células mioepiteliais as quais são ectodérmicas, e são 

células contráteis e muito facilmente encontradas em vários tecidos normais que possuem 

função secretora. O tipo celular e o formato arquitetônico não mudam o prognóstico da doença, 

podendo apresentar uma configuração sólida, mixóide ou reticular. Já os tipos celulares são os 

fusiformes (que são mais frequentes em parótida), plasmocitóides (mais frequentes em 

glândulas salivares menores), e células claras e epitelióides (menos frequentes que os outros 

tipos). 

O adenoma pleomórfico é o principal diagnóstico diferencial histopatológico do mioepitelioma, 

entretanto o último não possui o componente ductal (ou apresenta em baixa quantidade, menos 

de 5% da área examinada) enquanto o adenoma pleomórfico o possui em grande quantidade. 

Os dois possuem células mioepiteliais, porém, o mioepitelioma é composto quase que 

exclusivamente por elas enquanto o adenoma pleomórfico tem quantidades variadas das 

mesmas. 

Mioepiteliomas raramente são encontrados em lábio superior. Em um estudo realizado por 

ARAYA et al. (2015), de 279 casos de tumores de glândulas salivares apenas um caso 

correspondeu a um mioepitelioma e este ocorreu em glândula parótida. Neste mesmo estudo 
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foram encontrados apenas 9 tumores em lábio superior – levando em consideração tumores de 

glândula salivar maior e menor. Em um estudo com 719 casos de mucoceles orais de BEZERRA 

et al. (2016), apenas dois casos ocorreram em lábio superior (0,3%). 

Conclusão 

Os mioepiteliomas são tumores benignos raros de glândulas salivares, ainda mais em lábio 

superior. Entretanto, mesmo que raros, os tumores de glândula salivar devem ser incluídos 

como diagnóstico diferencial de lesões submucosas de lábio superior. 
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PREVALÊNCIA DE CANDIDOSE NA UTI DO HUOP 
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RESUMO – Os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) estão mais 

susceptíveis a contrair infecções devido as suas condições e aos procedimentos realizados, 

isso porque essas alterações provocam modificações na microbiota. Dessa forma, a facilidade 

para que se instale uma infecção fúngica, como a candidose, é maior do que quando 

comparada a um paciente saudável. A higiene oral nesses paciente se torna fator de grande 

importância para prevenir a colonização e proliferação de patógenos oportunistas. O objetivo 

deste trabalho foi realizar o levantamento do número de pacientes acometidos por candidose 

bucal (CB) nos pacientes internados na UTI adulta do HUOP (Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná) nos meses de Maio a Julho de 2019. Como ferramenta de pesquisa, foram 

utilizadas as evoluções realizadas em prontuários dos pacientes atendidos pela equipe de 

odontologia hospitalar da UTI adulta. O diagnóstico de candidose bucal foi clínico- 

medicamentoso. Os dados coletados foram organizados em planilhas do programa Excel. A 

prevalência de candidose encontrada foi de 14,9% (n=25) dos 168 pacientes atendidos pela 

equipe de Odontologia Hospitalar da UTI do HUOP em 3 meses. Sugere-se que pesquisas 

futuras correlacionando dados como idade, gênero, comorbidades, tempo e razão de 

internamento, bem como medicamentos sejam realizadas a fim de caracterizar o perfil do 

paciente com candidose na UTI. 

 

INTRODUÇÃO - A candidose pode ser definida como uma infecção oportunista causada 

pelo fungo do gênero Candida, sendo a espécie albicans a mais comum. Além do C. albicans, 

outras espécies têm sido citadas, como C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. parapsilosis, C. 

stellatoidea, C. glabrata, C. guilliermondii, C. krusei, C. kefyr e C. dubliniensis. Sua forma de 

ação varia desde a colonização de mucosas até o comprometimento de órgãos sistêmicos, 

sendo resultado das diferentes interações entre o fungo e o hospedeiro. Nos pacientes 

hospitalizados pode ser encontrada mais de uma espécie de Candida no mesmo paciente, 

sendo mais comum nos imunocomprometidos. (Stramandinoli et al, 2010) 

Os fatores predisponentes da candidose estão associados às alterações locais e/ou sistêmicas. 

Entre as locais citam-se uso de aparelhos ortodônticos e protéticos, mudanças de hábitos 

alimentares, tabagismo, higiene bucal precária e hipossalivação. Entre os sistêmicos estão 

alterações hormonais, uso de algumas medicações, imunossupressão, Aids, radioterapia, 

quimioterapia e as próprias doenças sistêmicas, como a diabetes mellitus. (Stramandinoli et 

al, 2010) 

O meio oral apresenta mecanismos de proteção contra a Candida, como a barreira epitelial, a 

imunidade celular, a imunoglobulina A e algumas enzimas salivares, como lisozima, 
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lactoferrina, lactoperoxidade e histatina. No entanto, em ambiente hospitalar, cujos pacientes 

normalmente estão sob terapia medicamentosa prolongada e intensiva, e com cuidados 

precários de saúde bucal, as infecções oportunistas tendem a se manifestar com mais 

frequência e severidade. (Siqueira et al, 2014) 

O cuidado odontológico a pacientes hospitalizados contribui para a prevenção de agravos e a 

melhora da condição sistêmica do paciente, diminuindo a incidência de  infecções 

respiratórias, a necessidade de antimicrobianos sistêmicos, a diminuição da mortalidade, além 

de representar uma economia significativa. Em ambiente hospitalar, a promoção de saúde 

bucal visa a assistência humanizada e integral ao paciente durante a internação, 

proporcionando conhecimento e motivando-o e a seus acompanhantes na geração de bons 

hábitos. Essas ações têm se mostrado importantes na incorporação do hábito de higiene bucal 

dos pacientes à rotina hospitalar, reduzindo o biofilme dentário e, consequentemente, o risco 

de infecções provenientes da microbiota bucal. (Rocha e Ferreira, 2014) 

 

OBJETIVOS - Realizar o levantamento do número de pacientes acometidos por candidose 

bucal (CB) nos pacientes internados na UTI adulta do HUOP (Hospital Universitário do Oeste 

do Paraná) nos meses de Maio a Julho de 2019. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS -  Pesquisa aprovada pelo CEP (CAAE: 98304618000000107). 

Como ferramenta de pesquisa, foram utilizadas as evoluções realizadas em prontuários dos 

pacientes atendidos pela equipe de odontologia hospitalar da UTI adulta do HUOP durante o 

período de maio a julho de 2019. O diagnóstico de candidose bucal foi clínico- 

medicamentoso. Os dados coletados foram organizados em planilhas do programa Excel. 

 

RESULTADOS – No período de Maio a Julho de 2019 foram atendidos 168 pacientes pela 

equipe de Odontologia Hospitalar na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná, sendo diagnosticados e tratados 10 casos no mês de maio, 10 no mês de 

junho e 5 casos no mês de julho, conferindo a prevalência de 14,9% dos pacientes com 

candidose bucal neste período. 

 

DISCUSSÃO - Estudos epidemiológicos são importantes para prevenção e controle de 

infecções. Neste estudo encontramos a prevalência de 14,9% dos pacientes atendidos com 

candidose bucal, dados semelhantes encontrado por Silva et al. (2014) que encontra 16,6% 

dos 116 pacientes internados em UTI com candidose bucal. No entanto, difere dos resultados 

encontrados por Stramandinoli et al. (2010) que estudou dois hospitais universitários da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná em Curitiba (PR), demostrando que do total de 

160 pacientes internados avaliados, 48 apresentaram manifestação clínica compatível com 

candidose bucal, indicando que a prevalência de candidose encontrada neste estudo foi de 

30%. A diferença de prevalência pode ser atribuída ao tipo de clientela atendida, sendo que na 

UTI do HUOP prevalece atendimento de pacientes traumatizados (por acidentes 

automobilísticos, ferimentos por arma branca e arma de fogo), SARA (síndrome da angústia 

respiratória aguda) e pós cirúrgicos, com um clientela mínima de pacientes internados por 

imunossupressão ou fazendo uso de quimioterápicos, que são um dos grupos de maior risco 

de desenvolvimento de candidose. 

Geralmente a candidose é causada pela C. Albicans que responde facilmente ao tratamento 

com solução de nistatina e, em níveis iniciais, até mesmo com higiene oral seguida por 

bochechos com água bicarbonatada ou solução de clorexidina 0,12%. Seu diagnóstico 

geralmente  é  clínico-medicamentoso  sendo  empregado  outras  técnicas  como  citologia 
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esfoliativa, cultura ou biópsia em casos resistentes ao tratamento convencional ou que 

apresentam aspecto clínico que difere do usual. 

 

CONCLUSÃO – A prevalência de candidose encontrada foi de 14,9% (n=25) dos 168 

pacientes atendidos pela equipe de odontologia hospitalar da UTI do HUOP em 3 meses. 

Sugere-se que pesquisas futuras correlacionando dados como idade, gênero, comorbidades, 

tempo e razão de internamento, bem como medicamentos sejam realizadas a fim de 

caracterizar o perfil do paciente com candidose na UTI. 
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RESUMO - Na identificação humana um dos critérios mais importantes é a definição do 

sexo do indivíduo e atualmente, os exames de imagem, como as tomografias 

computadorizadas de feixe cônico (TCFC), têm desempenhado um papel importante nesta 

tarefa. Assim sendo, o objetivo do trabalho foi avaliar em exames de TCFC, medidas do seio 

maxilar e verificar sua adequação para a estimativa do sexo. Nesta pesquisa foram analisadas 

430 tomografias, que contemplavam ambos os seios maxilares, visando realizar 10 medidas 

lineares e volume, a fim de, verificar a possibilidade de determinação do sexo. Dos 410 

pacientes, 55.6% (n=228) eram do sexo feminino e 45,7% (n=192) do sexo masculino, a 

idade média foi de 38,27 (±15,159), sendo a máxima 88 e mínima 18 anos. Após a análise 

estatística, inferiu-se que todas as medidas masculinas são maiores que as femininas e que a 

largura e volume não são estatisticamente significantes. A análise discriminante, fórmula com 

todas as mensurações, determinou a maior porcentagem de acerto (72,9%). O grupo 35-50 

anos apresentou menor variação nas medidas, já o grupo 18-34 anos se mostrou com maior 

probabilidade (87,3%) de ser classificado corretamente. Portanto, este método das medidas 

do seio maxilar pode ser aplicado de forma complementar para identificação humana na 

população brasileira. 

INTRODUÇÃO - A predição sexual é um dos parâmetros mais utilizados para a 

identificação preliminar de pessoas desaparecidas (Gamba et al., 2016) e é uma das tarefas 

mais fundamentais dos antropólogos forenses e físicos. Os chamados seios maxilares são 

estruturas que estão sendo investigadas para validação de identificação forense, já que, são 

tão diferentes e únicas que a chance de duas pessoas terem a mesma morfologia é rara. 

A identificação por imagem iniciou-se na época das imagens radiográficas convencionais, 

porém, com o surgimento da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), seu uso 

na investigação forense proporcionou uma série de vantagens em relação as imagens 

convencionais, além de permitir mensurações precisas que não podem ser obtidas com outros 

métodos. 

Atualmente observa-se, ainda uma literatura limitada para validar a TCFC de crânio e face 

como alternativa a ser utilizada no campo da medicina forense, sendo, portanto, o objetivo do 

trabalho avaliar medidas do seio maxilar e verificar sua adequação para a estimativa do sexo. 

OBJETIVOS - Avaliar em uma população brasileira, por meio de imagens TCFC, medidas e 

volume de seio maxilar e verificar sua adequação para estimativa de sexo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS - As imagens de TCFC incluídas neste estudo são de pacientes 

brasileiros que foram encaminhados ao Laboratório de Imagens em Pesquisa Clínica (LIPC), 

localizada na Clínica de Radiologia Odontológica e Imaginologia da UEM, nos anos de 2014 
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2 Docente do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
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a 2018. 

Todas as imagens são obtidas no sistema i-CAT Next Generation® (Imaging Sciences 

International, Hatfield, PA, EUA), operado a 120kVp e 3-8mA, com voxel isométrico de 

0.250 mm. 

As imagens foram exportadas em formato DICOM (Digital Imaging and Communication in 

Medicine) para o software XoranCat versão 3.1.62 (Xoran Technologies, Ann Arbor, MI, 

USA) que acompanha o tomógrafo. 

Dois radiologistas independentes, cegos aos detalhes de idade e sexo realizaram as medidas 

nas imagens tomográficas de 410 adultos. 

Para a análise do seio maxilar, a fim de determinar o sexo do paciente, foram definidas as 

seguintes medidas: altura, largura, comprimento (diâmetro ântero-posterior), distância 

máxima interseios e volume. 

A fórmula de volume foi baseada na pesquisa de Bangi et al., 2017 que avaliou o seio maxilar 

em tomografias numa população indiana Volume = (altura x largura x comprimento) x 0,5. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética sob número 3.097.377. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO - Os dados obtidos foram analisados estatisticamente com 

auxílio do Software SPSS 25.0. Primeiramente submetidos à análise descritiva, onde a 

comparação entre os grupos masculino, feminino e com faixas etárias foi feita com o auxílio 

do Teste-t Student independente, o Teste-t Student pareado foi utilizado para a comparar as 

medidas do lado direito e esquerdo dos grupos masculino e feminino, os valores de p <0,05 

foram considerados estatisticamente significantes. A análise funcional discriminante foi então 

realizada para predizer o sexo e faixa etária com base no valor das medidas do seio maxilar. 

Foram avaliados 410 pacientes, sendo que 55,6% (n=228) eram do sexo feminino e 45,7% 

(n=192) do sexo masculino. A idade média da amostra foi de 38,27 (desvio padrão ±15,159); 

máxima 88, mínima 18 anos. A distribuição da frequência etária com base no sexo é 

mostrada na Tabela 1. 

O teste de correlação inter-examinador e intra-examinadores, para todos os dez parâmetros 

obteve valores superiores a 0,9 apresentando excelente confiabilidade intra e entre os dois 

observadores. 

Na amostra total, todas as médias das medidas do sexo masculino apresentam valores 

superiores ao do sexo feminino, concordando com estudo de Gomes et al. (2018). O teste-t 

independente mostrou que as medidas altura, comprimento, volume do lado direito e do lado 

esquerdo, distância total do seio maxilar, e a distância entre seios (Tsepto) do sexo 

masculino apresentam valores superiores estatisticamente significantes a do sexo feminino. 

O grupo ≥ 50 anos apresentou uma maior variação nos resultados, ora sexo feminino tinha 

valores superiores (largura seio maxilar direito e esquerdo, distância total do seio maxilar) 

ora inferiores, porém sem diferença estatisticamente significantes na maioria  dos 

parâmetros. Por serem pacientes mais velhos, a variação nos resultados pode ser explicada 

pela ausência ou não de dentes posteriores, fazendo com que haja pneumatização do seio 

maxilar, aumentando assim suas dimensões (Galindo-Moreno et al., 2007). 

Análise discriminante das dez medidas métricas do seio maxilar forneceu uma equação para 

calcular D (pontuação discriminante) para prever o sexo, substituindo os valores das 

medidas específicas na equação. O valor resultante de D é comparado com um valor de 

referência, se D > referência indica sexo masculino, enquanto um valor D< referência indica 
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sexo feminino. 

A adição de todas as medidas do seio maxilar ao modelo Discriminante sem o conhecimento 

da idade deu a precisão geral da classificação para sexo (72,9%), obtendo um valor 

aproximado aos estudos de Uhtman (2011) e Teke (2007), com 69,3% e 73,9%, 

respectivamente. 

Foi fornecida uma equação para o cálculo de D, útil na classificação de um crânio 

desconhecido. O grupo etário que obteve maior precisão na discriminação do sexo foi 35 – 

50 anos com 79,2%. Acreditamos que este resultado seja pela menor variação nas medidas e 

também por serem seios maxilares de indíviduos adultos na fase pós-puberdade, sem 

interferências hormonais e de crescimento facial (Amin et al., 2012). 

A adição de todas as medidas do seio maxilar ao modelo Discriminante sem o conhecimento 

do sexo, deu a precisão geral da classificação para sexo (66,9%) entre as idades. O grupo 18 

- 34 anos tem uma probabilidade alta (87,3%) de ser classificado corretamente. 

CONCLUSÕES  -  Portanto,  a  largura  e  a  fórmula  de  volume  não  são  indicadas  para 

definição de sexo, já que, não apresentam resultados estatisticamente significantes pelo teste- 

t. A fórmula de volume com medidas lineares não deve ser aplicada pois o seio maxilar é 

uma estrutura de formato irregular e varia entre um indivíduo e outro. 

A faixa etária que obteve menor variação na mensuração foi de 35-50 anos, por serem adultos 

com seios maxilares maduros. Porém o grupo 18-34 anos apresenta uma maior probabilidade 

de ser classificado corretamente a partir da fórmula discriminante. 

Então, este método com medidas do seio maxilar, de acordo com a fórmula Discriminante, 

pode ser aplicado de forma complementar para identificação do sexo na população brasileira. 

(Apoio  Financeiro  do  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico 

(CNPq) e a Fundação Araucária) 
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DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE 

COM LÍQUEN PLANO ORAL – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Jeniffer Urbano Degasperi1, Maria Clara Schmitt de Oliveira1, Letícia Cristina Müller1, 

Geovane Capana Fideli1, Ana Claudia Poletto2, Letícia Cuba Guerra2 

 

Palavras-chave: Mucosa bucal, autoimunidade, diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO: O líquen plano oral (LPO), é uma patologia autoimune com predileção entre 

a quarta e a sexta década de vida, por indivíduos do sexo feminino e leucodermas. A 

patogênese do mesmo é incerta, pode estar relacionada com hepatopatias crônicas, 

estresse, distúrbios hormonais, etc. Suas principais formas de apresentação são: reticular e 

erosivo. OBJETIVO: relatar o caso de um paciente com líquen plano reticular e erosivo em 

cavidade oral cuja história e aspectos clínicos foram determinante para o diagnóstico e 

tratamento. RELATO DE CASO: indivíduo masculino, 60 anos, leucoderma, procurou 

atendimento referindo queimação na bochecha e gengiva ao beber vinho e usar vinagre, já 

havia passado por diversos profissionais e múltiplos tratamentos sem diagnóstico ou 

melhora dos sintomas. Na história médica relatou hepatopatia e plaquetopenia crônica. Ao 

exame físico, notou-se mucosa jugal atrófica, com áreas de ulceração e erosão bilateral, 

com presença de estrias brancas de aspecto reticular, placas esbranquiçadas no dorso lingual 

e áreas estriadas em crosta em mucosa labial superior. Diante do quadro clínico foi prescrito 

propionato de clobetasol 0,05% e solicitados exames complementares (hemograma, glicemia, 

VSG, ácido fólico, B12, ferro sérico, TSH e anti-HCV). Após 14 dias, observou-se remissão 

completa das lesões e da sintomatologia dolorosa, não foram observadas alterações dignas 

de nota nos exames complementares. Assim, o paciente, seguirá em acompanhamento 

periódico e mediante a recidivas retomará a corticoterapia, e, diante da ocorrência de novos 

achados clínicos anormais, a biópsia incisional será indicada. CONCLUSÃO: é de suma 

importância o conhecimento sobre as características clínicas e sintomatológicas do LPO, 

como também é necessário conhecer a patogênese da mesma para a indicação de exames 

complementares adequados, almejando assim, um correto diagnóstico e efetivo tratamento. 

Acerca do potencial de malignização dessa patologia, ainda não há consenso na literatura 

atual, no entanto, o acompanhamento clínico periódico é mandatório nesses casos. 
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HAMARTOMA NEUROVASCULAR ORAL: UMA ENTIDADE NOVA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chave: Hamartoma, diagnóstico diferencial, mucosa oral 

INTRODUÇÃO – O Hamartoma  Neurovascular Oral (HNVO) consiste em uma 

proliferação benigna, exclusiva de tecido neural ou associada a elementos vasculares, 

desorganizada e não encapsulada. Acomete com maior frequência a língua e geralmente 

apresenta-se como uma massa exofítica, firme e lisa, de coloração semelhante à da mucosa. 

OBJETIVOS – O objetivo deste trabalho é relatar um caso de HNVO, uma entidade 

recentemente descrita, de modo que o cirurgião-dentista possa incluí-la no diagnóstico 

diferencial de lesões que apresentam-se como nódulos submucosos, como hiperplasias 

fibrosas e tumores de células granulares. RELATO DE CASO – Paciente do gênero 

masculino, de 41 anos, compareceu à Clínica de Estomatologia da UNIOESTE, apresentando 

lesão nodular no dorso de língua do lado esquerdo, com cerca de 15 x 15 x 5mm, indolor, de 

coloração semelhante à mucosa, consistência fibrosa, com duração de 2 anos. A principal 

hipótese diagnóstica considerada foi de tumor de células granulares. RESULTADOS – Foi 

realizada uma biópsia incisional da lesão sem intercorrências e a análise histopatológica 

revelou o diagnóstico do HNVO. CONCLUSÃO – Conclui-se que o pequeno número de 

casos de HNVO relatados na literatura pode refletir a falta de conhecimento dos 

patologistas quanto a esta entidade e além disso, esta lesão deve ser considerada como 

diagnóstico diferencial de lesões submucosas nodulares de língua. Portanto, torna-se necessário 

conhecer suas manifestações clinicas e histopatológicas para o diagnóstico e plano de 

tratamento correto do paciente. 
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IMPORTÂNCIA DO OLHAR GENERALISTA DO CIRURGIÃO DENTISTA 

ACERCA DO LÍQUEN PLANO ORAL RETICULAR: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 
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Palavras-chave: odontologia, líquen plano, diagnóstico clínico. 

 

INTRODUÇÃO - O Líquen Plano Reticular (LPR) é uma doença mucocutânea 

inflamatória, cuja causa é originada por fatores múltiplos, como psicológicos e 

imunológicos. Tem predileção por mulheres acima dos 40 anos e clinicamente 

apresentase como estrias brancas de aspecto reticular, assintomáticas, geralmente em 

mucosa jugal bilateral, bordos e dorso da língua; OBJETIVOS - O objetivo deste 

trabalho é relatar um caso clínico de LPR, diagnosticado com base nos critérios clínicos 

atendido na Clínica de Diagnóstico Bucal, destacando a importância do reconhecimentos das 

características clássicas da doença pelos cirurgiões dentistas, bem como, seu correto manejo; 

RELATO DE CASO - Paciente do sexo feminino, 64 anos, procurou atendimento na 

clínica de Odontologia da Unipar – Campus Cascavel, com queixa de sensibilidade nos 

dentes anteriores inferiores ao ingerir agua fria. Durante a anamnese relatou estresse e 

nada relevante na história médica ou familiar, negou tabagismo e etilismo ou qualquer 

outro hábito nocivo. No exame intrabucal, observou-se estrias esbranquiçadas de aspecto 

reticular localizadas na mucosa jugal bilateral e o dorso da língua. Não apresentou 

qualquer sintomatologia relacionada a essas lesões. Diante do aspecto clínico a hipótese 

diagnóstica foi de LPR. Foram solicitados exames laboratoriais complementares para 

descartar possíveis alterações sistêmicas relacionadas a essa hipótese que não apresentaram 

alterações. Assim, com base nos aspectos clínicos e laboratoriais a terapia de escolha foi 

orientações a paciente quanto ao diagnóstico e acompanhamento clínico periódico; 

CONCLUSÃO - Sabe-se que o LPR, por ser assintomático, não necessita tratamento 

medicamentoso, porém o diagnóstico diferencial com outras doenças da boca deve ser 

considerado. Os cirurgiões dentistas, independentemente de sua especialidade, devem estar 

aptos a reconhecer o aspecto clássico da doença na cavidade oral, de maneira a conduzir os 

casos de forma adequada, evitando sobretratar os pacientes. 
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TATUAGEM POR AMÁLGAMA: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chave: amálgama dentário, mucosa oral, pigmentação. 

 

Introdução: A tatuagem por amálgama é uma lesão tipicamente assintomática, iatrogênica 

que ocorre após a implantação traumática ou acidental de partículas de amálgama nos tecidos 

moles. É encontrada em tecidos contíguos a dentes restaurados com amálgama. Se 

apresentam como máculas hipercrômicas difusas. Exibem coloração preta, azul ou cinza. 

Podem ser bem delimitadas, redondas a ovaladas. Quando as partículas apresentarem um 

tamanho suficiente e estiverem em posição favorável o diagnóstico é possível através da 

transluminação e radiografias. Objetivo: Relatar um caso clínico de tatuagem por amálgama. 

Relato do caso: Paciente sexo feminino, 68 anos, leucoderma, edêntula total há mais de 25 

anos, compareceu na clínica de diagnóstico da Unipar, com a queixa de “mancha roxa na 

boca após a extração dos dentes”. Ao exame físico intrabucal, verificou-se a presença de uma 

mancha lisa e de coloração azulada, com aproximadamente 10 mm de diâmetro na região 

posterior da mandíbula do lado esquerdo, onde ficariam os pré-molares. Ao exame 

radiográfico observou-se fragmento metálico radiopaco localizado na mesma região. Embora 

assintomática, a paciente relatava desconforto estético e optou pela excisão cirúrgica da 

lesão. Conclusão: Considerando os aspectos clínicos, radiográficos e histológicos o 

diagnóstico foi de tatuagem por amálgama. Embora seja uma lesão benigna de mucosa oral, 

pode ser mimética a outras lesões pigmentares benignas e malignas, sendo dessa forma 

imprescindível um correto diagnóstico. Na maioria dos casos não é necessário tratamento, o 

que levou em conta a decisão pela excisão cirúrgica desse caso foi a queixa estética da 

paciente. 

 

REFERÊNCIAS. 

1. AMANO, H.; TAMURA, A. YASUDA, M.; YAMANAKA, M.; TAKEUCHI, Y, 

SASAOKA, K.; YOKOO, S.; ISHIKAWA, O. Amalgam tattoo of the oral mucosa mimics 

malignant melanoma. Int J Dermatol. v. 38, n. 1, p. 101-103, 2011. 

2. ARAÚJO, K. L.; ARCANJO, J. M. Tatuagem por amálgama em paciente edentada: 

da semiologia a terapêutica. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – 

BJSCR. v. 20, n. 2, p. 120-124. set/nov., 2017. 

3. GALLETA, V. C.; ARTICO, G. Tatuagem extensa por amálgama em mucosa 

gêngivo- alveolar. Anais Brasileiro de Dermatologia. Rio de Janeiro, v 86. no. 5. Set/out., 

2011. 

4. NEVILLE, B.W.;ALLEN,C.M.; DAMM,D.D.;et al. Patologia: Oral & Maxilofacial. 2ª 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

5. RICART, J, MARTIN. J. M.; Acquired amalgam tattoo. A possible diagnostic pitfall. 

J Cosmet Dermatol. 2011;10(1):70-1. 

6. SANTOS, E. S. R.; PEDRON, I. G.; ABURAD, A. T. T.; ADDE, C. A.; IMPARATO, J. 

C. 

 
1 Discentes de Odontologia Unipar Cascavel 
2 Docentes de Odontologia Unipar Cascavel 



 

400 

 

P. Pigmentação por amálgama: a importância do diagnóstico diferencial. Revista 

Odonto, São Paulo, v. 12, n. 24, p. 74-78, 2004. 



 

401 

 

HEMANGIOMA: TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PARA SUA RESOLUÇÃO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Letícia Timm da Costa1, Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Polyana Smiderle1, Mateus 

Diego Pavelski2, Natasha Magro Érnica3, Adriane de Castro Martinez3 

Palavras-chave: Hemangioma. Diagnóstico. Patologia. 

 

INTRODUÇÃO: Hemangioma é um termo clínico, que designa uma neoplasia vascular 

benigna ou malformação vascular de origem endotelial. Em tecido mole, os aspectos clínicos  

mais comuns são de uma lesão papular ou nodular arroxeada, resiliente à palpação, com 

superfície moriforme ou lisa, assintomática. Suas características clínicas dependem do nível 

de congestão vascular e da profundidade da lesão. Geralmente são assintomáticos, porém 

podem  ulcerar, causar dores pela compressão aos tecidos, hemorragia, infecção secundária 

e deformação tecidual. Quando acometem a boca, as áreas mais comumente afetadas 

são lábios, língua e mucosa jugal. Essas lesões ocorrem basicamente na infância, 

embora alguns casos se desenvolvam em adultos, havendo uma predileção pelo sexo 

feminino. OBJETIVOS: Relatar um caso de hemangioma acompanhado no Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO/UNIOESTE, abordando o diagnóstico e o 

tratamento realizado. RELATO DE CASO: Paciente L. F. O. N, masculino, 54 anos, raça 

branca, encaminhado ao CEO/UNIOESTE devido a presença de um nódulo medindo 2x2x1 

cm, localizado na mucosa jugal, próximo a comissura labial esquerda, com consistência 

firme, granuloso, superfície lisa e indolor. Foi levantado a hipótese diagnostica de 

Hemangioma. Optou-se pela realização de escleroterapia com injeções intral lesionais de 

oleato de etanolamina, RESULTADOS: Após cada aplicação da substancia esclerosante, a 

lesão regredia e logo recidivava. Diante disso, foi optado pela excisão cirúrgica da lesão. A 

cirurgia foi realizada pela equipe da residência na especialidade de Cirurgia e 

Traumatologia Buco-maxilo-facial da UNIOESTE. Após 36 dias da excisão cirurgica da 

lesão, a mesma recidivou. Foram então realizadas mais duas sessões com aplicação de 

substância esclerosante obtendo-se resultado positivo com regressão da lesão. 

CONCLUSÃO: É de extrema importância que patologias sejam diagnosticadas 

corretamente, e que o tratamento seja realizado conforme a necessidade do caso. Neste caso, 

foi necessário associar o tratamento conservador e o cirúrgico para se conseguir a resolução 

do caso. 
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HEMANGIOMA EM VENTRE LIGUAL: TRATAMENTO CONSERVADOR 

 

MODALIDADE: Caso Clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

 

Iara Fretta Wiggers1, Adriane de Castro Martinez2, Ali Husein Fahs3, Ana Caroline Sordi 

Furlanetto4, Isadora Cristine da Silva Picolotto4 

 

Palavras-chave: Neoplasia; hemangioma capilar; escleroseterapia. 

 

RESUMO: 

Introdução: O hemangioma é uma neoplasia vascular benigna, a qual apresenta como 

principal característica a proliferação de vasos sanguíneos, sendo o capilar a sua forma mais 

comum. Apresentam-se clinicamente como mancha ou nódulo avermelhados assintomáticos, 

sendo de tamanhos variados, dependendo de vários fatores, como idade do paciente e local da 

lesão. As principais queixas dos portadores dessa neoplasia são relacionadas ao distúrbio 

estético, interferências durante a mastigação e até risco de hemorragia devido a traumas. O 

tratamento do hemangioma depende da sua localização, do seu tamanho e da sua natureza, 

podendo ser venosa ou arterial. Pode ser feito através de excisão cirúrgica, assim como 

métodos menos invasivos como escleroterapia, laserterapia e crioterapia. Devido a isso, um 

correto diagnóstico é essencial para que o tratamento adequado seja realizado. Objetivos: 

Relatar um caso de tratamento conservador com escleroterapia, de hemangioma em ventre 

lingual, encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológica (CEO) da Unioeste.  

Relato de caso: Paciente do gênero masculino, apresentava dois nódulos arroxeados em 

ventre lingual direito e esquerdo, com evolução desconhecida, e histórico de aumento de 

tamanho recente. Após realização da vitroscopia, confirmou-se a hipótese de hemangioma e 

optou-se por realização de tratamento conservador com escleroterapia. Foram realizadas 

sessões utilizando o oleato de monoetanolamina. Resultado e conclusão: A terapia 

esclerosante demonstrou ser uma técnica eficaz e segura, possibilitando regressão total da 

lesão, que proporcionou conforto ao paciente.  
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GRANULOMA PIOGÊNICO E A RELAÇÃO PERIODONTAL: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

 

Área temática: Clínica cirúrgica 

Modalidade: Caso clínico 

 

Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel1, Andrey Strassburg2, Beatriz Fernandes de Lima2, Célia 

Patrícia Müller Rodrigues2, Danielle Shima Luize3 

 

Palavras-Chave: Granuloma piogênico, Ligamento periodontal, Biópsia. 

 

INTRODUÇÃO - Granuloma piogênico é uma lesão inflamatória hiperplásica, vascular 

associada a traumas irritantes locais e pobre higiene bucal. OBJETIVO - Este trabalho 

relaciona a importância da manutenção periodontal e saúde bucal. RELATO DE CASO - 

Paciente do sexo feminino, 23 anos, saudável, apresentando aumento de volume gengival na 

lingual dos dentes 32 e 33, com sangramento à sondagem, coloração normal, superfície lisa, 

consistência fibrosa e com limites bem definidos. Foi realizada a excisão cirúrgica da lesão 

e encaminhada para exame histológico, o qual constatou hiperplasia fibroepitelial, 

relacionada à reação inflamatória. Após 26 meses a paciente apresentou recidiva da lesão e 

realizando radiografia periapical da área constatou-se espaçamento do ligamento periodontal 

nos dentes 32 e 33. Ao teste térmico, constatou-se vitalidade pulpar. Então, realizou-se 

raspagem e alisamento dos dentes ântero-inferiores, no intuito de eliminar o fator etiológico 

local, a placa bacteriana. Após 7 dias, realizou-se excisão cirúrgica completa da lesão, 

além de raspagem radicular, em campo aberto, dos dentes envolvidos. A lesão foi 

encaminhada para novo exame histológico, para atestar o diagnóstico diferencial. 

RESULTADOS - O resultado indicou proliferação fibroangioblástica, compatível com 

diagnóstico de granuloma piogênico. Após 1 mês, observou-se boa cicatrização do local 

estando o periodonto com aspecto de normalidade. Após 7 meses, observou- se o completo 

restabelecimento da região, com melhora da morfologia da margem gengival, permitindo a 

higienização adequada. CONCLUSÃO - Conclui-se que a raspagem periodontal e a 

eliminação do fator etiológico devem estar associadas a excisão cirúrgica para remissão 

completa da lesão. 
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SÍFILIS SECUNDÁRIA: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavras-chaves: Treponema pallidum, sífilis, penicilina g benzatina. 

INTRODUÇÃO- A sífilis é uma doença infectocontagiosa, transmitida pela via sexual em 

cerca de 60% dos casos e verticalmente, da mãe para o feto. Seu agente etiológico é o 

Treponema pallidum, uma espiroqueta de alta patogenicidade. Apresenta períodos 

sintomáticos e assintomáticos, com características clínicas, imunológicas e histopatológicas 

distintas, se manifestando em estágios diferentes: sífilis primária, secundária, latente e 

terciária. Na sífilis secundária os sinais e sintomas surgem entre seis semanas e seis meses 

após o aparecimento da úlcera inicial. Nesse período ocorre a disseminação do treponema 

pelos órgãos e tecidos do corpo, surgindo como manifestação clínica uma erupção cutânea 

maculopapular, que ocorre principalmente na região palmo-plantar e podem acometer a 

cavidade oral. O diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. Para escolha do 

tratamento é necessária uma avaliação individual e abordagem terapêutica individualizada. 

No caso da sífilis secundária o tratamento de escolha é uma dose única de penicilina G 

benzatina parenteral. Atualmente enfrentamos uma epidemia de sífilis. OBJETIVOS- 

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de sífilis secundária, acompanhado na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. RELATO DE CASO- Paciente do sexo feminino, 

33 anos, foi encaminhada pela Unidade Básica de Saúde devido a presença de “feridas na 

língua”. Ao exame clínico observou-se placa branca com centro ulcerado em borda lateral da 

língua, dolorido a palpação. No entanto, a paciente relatou que havia sido confirmado o 

quadro de sífilis e que iria iniciar o tratamento com doxiciclina, devido ao fato de ser 

alérgica a penicilina. RESULTADOS- Optou-se pelo acompanhamento do caso e após o 

início da antibioticoterapia, houve o desaparecimento das lesões, confirmando a hipótese 

diagnóstica de sífilis secundária. CONCLUSÃO- A anamnese é de suma importância no 

acompanhamento dos pacientes, que podem apresentar manifestações bucais de doenças 

sistêmicas, e o simples tratamento destas, pode causar a regressão das lesões. 
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE: IMPORTÂNCIA DA BIÓPSIA DE LESÕES 

BUCAIS NA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Poliana Maria de Faveri Cardoso1, João Paulo de Paiva Gonçalves1, Adriane de Castro 

Martinez2, Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel3 

 

DESCRITORES: Paracoccidioidomicose; Patologia bucal; Doenças endêmicas. 

 

INTRODUÇÃO: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma infecção sistêmica causada pelo 

fungo Paracoccidioides brasiliensis. A via primária de infecção é pulmonar, podendo 

disseminar-se para diversos órgãos, entre eles a cavidade bucal, que geralmente apresenta os 

primeiros sinais e sintomas que levam o paciente ao diagnóstico da doença. OBJETIVOS: 

Relatar dois casos clínicos atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) de paracoccidioidomicose. 

RELATO DE CASOS: Paciente 1: gênero masculino, 62 anos encaminhado devido a 

presença de inúmeras lesões eritematosas em região de palato, com evolução de cerca de um 

ano. Durante a anamnese, o paciente relatou histórico de doença pulmonar desconhecida e 

episódios de fadiga e fraqueza. Ao exame físico intra-oral, foi observada lesão de aspecto 

granulomatoso e moriforme, estendendo-se de rebordo alveolar superior direito, palato e 

orofaringe, com intensa sintomatologia dolorosa. Paciente 2: gênero masculino, 63 anos, 

encaminhado devido a úlcera na mucosa interna do lábio inferior esquerdo que não cicatrizava 

há um mês e dolorosa à palpação. O paciente havia realizado exames pulmonares no qual 

constatou-se lesões pulmonares. Em ambos pacientes realizou-se biópsia incisional, a qual 

revelou reação granulomatosa composta por células gigantes multinucleadas e estruturas 

esféricas birrefringentes compatíveis com Paracocciodioides brasiliensis, confirmando o 

diagnóstico histopatológico de paracoccidioidomicose. Os pacientes foram encaminhados ao 

Centro Especializado de Doenças Infecto-parasitárias de Cascavel, onde foram submetidos ao 

devido tratamento. CONCLUSÕES: A PCM é uma doença endêmica no estado do Paraná, e 

se não diagnosticada e tratada adequadamente pode levar o indivíduo ao óbito. Nesse 

contexto, o cirurgião-dentista tem papel fundamental no diagnóstico, uma vez que em muitos 

casos o diagnóstico é confirmado através da biópsia das lesões bucais. 
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CARCINOMA VERRUCOSO E CARCINOMA ESPINOCELULAR: 

OCORRÊNCIA SIMULTÂNEA EM PALATO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 
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Palavras-chave: diagnóstico, câncer bucal, neoplasia maligna, tumor. 

 

INTRODUÇÃO: O carcinoma espinocelular oral (CEC) é uma doença que possui sua 

etiologia associada principalmente ao álcool e ao tabaco, podendo também estar 

relacionado com o papilomavírus humano (HPV). Seu tratamento e prognóstico dependem 

do estágio clínico da doença, sendo que as lesões iniciais apresentam alto índice de 

sobrevida e cura. Já o carcinoma verrucoso (CV) é uma variante de baixo grau do carcinoma 

de espinocelular que se apresenta clinicamente como lesão verrucosa, de crescimento lento, 

sem tendência a metastatizar e com bom prognóstico. OBJETIVO: Esse trabalho visa 

ressaltar a importância do exame clínico e do diagnóstico de diferentes lesões que ocorrem 

simultaneamente. RELATO DE CASO: O presente caso, relata o atendimento da 

paciente do gênero feminino de 62 anos, fumante há 40 anos, portadora de prótese total 

superior e inferior há 35 anos que foi encaminhada ao Centro de Especialidades 

Odontológicas da UNIOESTE devido a presença de duas lesões distintas em palato mole 

e duro. Ao realizar o exame físico intra-oral, observou- se lesão nodular em palato mole 

estendendo-se ao palato duro, com coloração esbranquiçada, superfície verrucosa, sangrante 

ao toque, dolorida à palpação com evolução de 5 anos. Já no centro do palato duro, 

observou-se outra lesão nodular, irregular, apresentando áreas avermelhadas com 

pseudomembrana branca e evolução desconhecida. Em ambas lesões realizou-se biópsia 

incisional, confirmando o diagnóstico de carcinoma verrucoso e carcinoma espinocelular 

respectivamente. A paciente foi encaminhada para tratamento oncológico. 

CONCLUSÃO: O caso apresentado ressalta a importância do diagnóstico de lesões que 

ocorrem simultaneamente que podem ou não ser a mesma patologia. Neste trabalho, as 

lesões eram distintas, com comportamento diferenciado, fato que influencia diretamente 

o tratamento a ser realizado. O diagnóstico adequado possibilita que o paciente receba um 

tratamento específico, minimizando as sequelas e proporcionando melhor prognóstico e 

qualidade de vida. 
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DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Jéssica Larissa Brandalise1, Letícia Timm da Costa1, 

Adriane de Castro Martinez2, Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel3, Íris Sawazaki Calone4 

DESCRITORES: Patologia bucal; Tomografia computadorizada; Radiografia. 

 

INTRODUÇÃO: As lesões intra-ósseas geralmente apresentam perfil clínico e radiográfico 

semelhantes. Dentro desse grupo, as lesões fibro-ósseas benignas compõem um grupo de 

lesões em que ocorre substituição do osso normal por tecido conjuntivo fibroso e osso 

metaplásico, a mais comum é a displasia cemento-óssea (DO), mais frequente em mulheres. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de displasia 

cemento-óssea e a importância da utilização da associação de exames complementares ao 

exame clínico para diagnóstico de lesões intra-ósseas. RELATO DE CASO: Paciente gênero 

feminino, 42 anos, feoderma, utilizando os medicamentos losartana e hidromed compareceu à 

clínica de semiologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. No exame intra-oral 

nenhuma alteração foi constatada, mas no exame radiográfico de rotina apresentou múltiplas 

lesões intra-ósseas não contíguas em quadrante inferior esquerdo e região anterior de 

mandíbula. Para confirmar o diagnóstico diferencial de displasia cemento-óssea foram 

realizadas radiografias panorâmicas nos anos de 2017 e 2018, tomografia computadorizada da 

região esquerda da mandíbula e periapical da região do elemento 35. Além disso, foi realizado 

teste de vitalidade no elemento 35 o qual respondeu positivamente. A paciente está em 

proservação desde 2017. CONCLUSÃO: Dessa forma, é necessário associar os exames 

imaginológicos ao exame clínico para se alcançar um correto diagnóstico diferencial para 

executar o tratamento adequado, uma vez que as lesões intra-ósseas possuem padrões 

histopatológicos e radiográficos semelhantes mas requerem tratamentos diferentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

1. NEVILLE,  B.  W.  et  al.  Patologia  oral  e  maxilofacial. Elsevier, 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 4º ed, 2016. 

2. PACHECO,  J.I.A.  Displasias  fibro-ósseas  dos  maxilares.  

Universidade  de Lisboa, Teses de mestrado, 2011. 

3. QUENTA-HUAYHUA, M. G. et al. Características imaginológicas e 

histopatológicas da  displasia  cemento-óssea  focal.  Anais.  Bauru:  Faculdade  de  

Odontologia  de Bauru, Universidade de São Paulo, 2018. 

4. SILVEIRA, D.T. et al. Fibroma ossificante: relato de caso clínico, diagnóstico 

imaginológico e histopatológico e tratamento feito. Revista Brasileira de Ortopedia, 

January–February 2016. 

5. TAIATELLA, I. et al. Displasia Cemento-Óssea Periapical: Relato de caso. 

Revista Dens, v.15, n.2, novembro/abril 2007. 

 
1 Discente do Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 
2 Doutora em Odontologia, docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) 
3 Doutora em Estomatopatologia, docente do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) 
4 Docente adjunta do curso de Odontologia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102361615000697
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102361615000697


 

414 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO EXAME HISTOPATOLÓGICO NO DIAGNÓSTICO DE 

LESÕES BRANCAS: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Marilia Pase1, João Paulo Gonçalves de Paiva2, Adriane de Castro Martinez3, Ana Lúcia 

Carrinho Ayroza Rangel4 

 

Palavras-chave: leucoplasia oral; carcinoma de células escamosas; biópsia; diagnóstico. 

 

INTRODUÇÃO: As patologias que se manifestam na cavidade bucal na forma de lesões 

brancas podem possuir origem diversa, podendo ser um processo reacional, como a queratose 

friccional, como também uma doença maligna ou potencialmente maligna, como o carcinoma 

espinocelular e a leucoplasia respectivamente. Desta forma, é de fundamental importância que 

o diagnóstico destas lesões seja feito de forma adequada, uma vez que as características 

clínicas são semelhantes e o diagnóstico final deverá ser realizado juntamente com a análise 

histopatológica. OBJETIVO: Relatar dois casos acompanhados no Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) da Unioeste que apresentavam lesão branca em lateral lingual. 

RELATOS DOS CASOS: Paciente 1: gênero masculino, 64 anos, tabagista e etilista há 52 

anos, que apresentava placa branca em lateral direita da língua indolor e com evolução 

desconhecida. Paciente 2: gênero feminino, 51 anos, nega tabagismo e etilismo, apresentava 

placa branca também na lateral direita da língua com evolução de 6 meses. Em ambos os 

casos foi realizada biópsia incisional e o resultado histopatológico confirmou respectivamente 

o diagnóstico de leucoplasia e carcinoma in situ. CONCLUSÃO: Estes casos ilustram a 

importância do exame histopatológico no diagnóstico de lesões brancas, uma vez que as 

características clínicas e a anamnese não são suficientes para conclusão do caso. Ressaltamos 

que o diagnóstico das lesões brancas é extremamente importante para a prevenção do câncer 

bucal. Nos casos apresentados, a leucoplasia foi diagnosticada em paciente que apresenta 

fatores de risco para a ocorrência da transformação maligna da lesão, e o carcinoma 

espinocelular foi diagnosticado de forma precoce em paciente que não apresentava fatores de 

risco para sua ocorrência. 
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PENFIGÓIDE BOLHOSO EM CAVIDADE BUCAL: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

Larissa Vieira de Andrade1, João Emanuel Sampaio Dutra1, Darlan Lira1, Leticia 

Karoline Moreira de Alencar1, Leticia de Freitas Cuba Guerra2, Ana Claudia Poletto2 

 

PALAVRAS CHAVES: Diagnóstico bucal; manifestações bucais; penfigóide bolhoso; 

doença autoimune. 

INTRODUÇÃO: Penfigóide bolhoso é uma doença autoimune subepidérmica, que 

acomete principalmente a população mais idosa, não havendo predileção por gênero ou raça, 

sendo de ocorrência pouco comum na cavidade bucal. Sua causa está relacionada a produção 

de autoanticorpos contra antígenos específicos da membrana basal. OBJETIVO: Relatar 

um caso clínico de penfigóide bolhoso com acometimento na cavidade bucal. RELATO 

DE CASO: Paciente sexo feminino, 51 anos, leucoderma, compareceu a clínica 

odontológica da UNIPAR com queixa de dor e ardência na cavidade bucal. Ao exame clínico 

inicial observou-se: mancha avermelhada com estrias esbranquiçadas na mucosa jugal do 

lado esquerdo, áreas erosivas com bordos avermelhados na região de rebordo alveolar 

inferior esquerdo e placa branca na região de mucosa alveolar lingual. Realizou-se teste de 

Nicolsky, o qual foi negativo. As hipóteses de diagnóstico iniciais foram líquen plano, 

pênfigo e penfigóide bolhoso. Foi prescrito bochecho com Decadron com melhora da 

sintomatologia, porém persistência das lesões. Foi realizada biopsia incisional sendo o 

resultado anatomopatológico penfigóide bolhoso. Diante do diagnóstico o tratamento inicial 

foi uso tópico de Propionato de clobetasol 0,05%+Nistatina 100.000 U.I, até a completa 

remissão das lesões e encaminhamento da paciente ao dermatologista, o qual receitou 

Prednisona 20 mg uma vez ao dia. Após 12 meses do diagnóstico a paciente retornou para 

acompanhamento e relatou remissão das lesões e ausência de dor após o tratamento com 

corticoide sistêmico. Devido a remissão das lesões, a paciente parou de fazer uso do 

medicamento por conta própria e ao exame clínico observamos a presença das bolhas 

características da doença, prescrevemos novamente propionato de clobetasol. A paciente 

retornou 1 semana depois com remissão das lesões e ausência de dor. CONCLUSÃO: 

Embora incomum, as lesões de penfigóide bolhoso podem acometer a cavidade bucal e é de 

responsabilidade do cirurgião dentista conhecer as manifestações clínicas da doença de 

modo a participar do diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente. 
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REAÇÃO GRANULOMATOSA DE CORPO ESTRANHO A PREENCHEDORES 

COSMÉTICOS: RELATO DE CASO 

MODALIDADE: Caso Clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

 

João Paulo Gonçalves de Paiva1, Valéria Suemi dos Santos1, Adriane de Castro Martinez2, 

Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel3 

Palavras-chave: Reação a corpo estranho, Silicone, Lábio. 

 

Resumo: 

 

INTRODUÇÃO: Com a crescente procura pela estética ideal e popularização da 

harmonização orofacial, o uso de materiais preenchedores têm se tornado cada vez mais 

comum à prática odontológica. Seus benefícios estéticos e funcionais são notáveis, todavia, 

há a possibilidade de desenvolvimento de diversas injúrias teciduais após seu uso, 

principalmente em materiais não reabsorvíveis, como o silicone; OBJETIVOS: Este 

trabalho tem o objetivo de relatar o caso clínico de uma paciente diagnosticada com reação 

inflamatória granulomatosa de corpo estranho a preenchedores cosméticos sugestivo de 

silicone, e abordar os aspectos clínicos, histopatológicos e tratamento; RELATO DE 

CASO: Paciente do sexo feminino, 55 anos, edêntula, compareceu ao Centro de 

Especialidades Odontológicas da UNIOESTE (CEO) com queixa de “caroço no lábio”, com 

evolução aproximada de três anos. Ao exame físico, observou- se nódulo submucoso, 

semifixo, de consistência enrijecida, em mucosa labial superior esquerda, estendendo-se 

desde a linha média, até região de freio labial lateral superior esquerdo.  A paciente relatou 

traumas recorrentes no local da lesão, e negou qualquer sintomatologia dolorosa. Realizou-se 

biopsia excisional e posterior análise histopatológica que revelou um quadro de reação 

inflamatória granulomatosa de corpo estranho a preenchedores do tipo silicone. Após o 

diagnóstico a paciente relatou haver realizado preenchimento labial há 10 anos. 

Atualmente a mesma encontra-se em acompanhamento odontológico e nenhuma recidiva 

foi observada; CONCLUSÃO: O cirurgião dentista deve estar familiarizado com as 

possíveis reações aos materiais cosméticos utilizados na prática odontológica e/ou 

dermatológica, pois muitas vezes é o primeiro profissional procurado quando elas se 

manifestam, e o responsável pelo diagnóstico e tratamento adequado. 
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LEUCOPLASIA ORAL ASSOCIADA A ESTOMATITE NICOTÍNICA: RELATO 

DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

Isabel Boger Rohling1, Djenifer Aline Hoesel1, João Paulo Gonçalves de Paiva11, Adriane de 

Castro Martinez2, Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel3 

Palavras-chave: Leucoplasia oral; Tabaco; Displasia; Mucosa oral. 

 

INTRODUÇÃO - A Organização Mundial da Saúde (OMS) define leucoplasia como uma 

placa branca que não pode ser caracterizada clínica e patologicamente como qualquer outra 

doença, tratando-se portanto, de um diagnóstico por exclusão. Este é o tipo de lesão com 

potencial de malignização mais comumente encontrado e está intimamente relacionado ao uso 

do tabaco. OBJETIVOS - O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente do gênero 

masculino, 82 anos, encaminhado à Clínica de Estomatologia da UNIOESTE, devido à 

presença de placas brancas em mucosa oral. RELATO DE CASO - Na anamnese, foi 

constatado que o paciente fumava quatro cigarros de palha por dia há 70 anos. Durante o exame 

físico intra-oral, foram observadas placas brancas não removíveis à raspagem na região 

posterior do palato duro estendendo-se para o palato mole e na região de retrocomissura 

bilateralmente estendendo-se para mucosa jugal. Além disso, foi observado que o palato duro 

encontrava-se esbranquiçado com pontos avermelhados, quadro clínico compatível com 

Estomatite Nicotínica. Foi realizada biópsia incisional na região posterior direita do palato, que 

revelou diagnóstico histopatológico compatível com leucoplasia e presença de displasia 

epitelial leve. Diante de displasias de grau leve, o tratamento indicado é a supressão do 

tabagismo e o acompanhamento a cada seis meses. Mediante qualquer alteração do aspecto 

clínico é mandatório que seja realizada uma nova biópsia. CONCLUSÃO - Apesar das 

displasias epiteliais ou o carcinoma in situ serem menos frequentemente encontrados, a 

leucoplasia ainda é a lesão oral potencialmente maligna mais frequente da cavidade bucal. Com 

isso, percebe-se a importância de sua detecção precoce pelo cirurgião-dentista. A identificação 

da estomatite nicotínica durante o exame clínico é um indício de que há efeito nocivo e 

acumulativo do tabaco e a busca minuciosa por quaisquer outras doenças relacionadas ao fumo 

deve ser feita com ainda mais atenção. 
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FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO – RELATO DE CASOS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Thainara Larissa Gon da Silva1, Laura Moscardi Spack1, João Paulo Gonçalves de Paiva1, 

Adriane de Castro Martinez2, Ana Lucia Carrinho Ayroza Rangel3 

Palavras-chave: Fibroma; gengiva; mandíbula. 

INTRODUÇÃO - O Fibroma Ossificante Periférico (FOP) é uma lesão reacional de 

crescimento lento e exclusivo de gengiva. Apresenta-se como uma massa séssil ou pediculada 

de coloração rósea ao vermelho intenso, podendo ou não estar ulcerada. O FOP tem predileção 

por mulheres na segunda década de vida e pela região anterior da maxila. O diagnóstico baseia- 

se no exame clínico, radiográfico e histopatológico. O tratamento consiste na excisão cirúrgica 

da lesão e a recorrência não é esperada. OBJETIVO - Esse trabalho tem como objetivo relatar 

dois casos de FOP em mandíbula. RELATO DE CASO - O primeiro caso apresentou-se em 

paciente do sexo masculino, 60 anos, melanoderma que compareceu ao Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) com queixa de crescimento tecidual em mandíbula. Ao exame físico intra-oral, 

observou-se massa nodular na gengiva vestibular na altura do dente 37. O nódulo apresentava 

coloração avermelhada, dolorido à palpação, séssil, superfície lisa e dimensão de 2x0,5x1cm. 

Realizou-se exame radiográfico, biópsia excisional e encaminhamento para análise 

histopatológica, tendo como diagnóstico o FOP. O segundo caso apresentou-se em uma 

paciente do sexo feminino, de 55 anos, melanoderma, usuária de prótese total, que relatou ter 

notado a presença da lesão durante procedimento de extração dental há 15 anos. Ao exame 

físico intra-oral observou-se nódulo de 1x1x0,8cm no rebordo alveolar na altura do dente 42, 

indolor, crescimento lento, consistência pétrea e formato ovalado. Realizou-se o exame 

radiográfico seguido pela biópsia incisional e a peça encaminhada para o exame 

histopatológico, que comprovou a hipótese de FOP. CONCLUSÃO - A partir dos casos 

relatados é possível concluir que o FOP pode ser diagnosticado em condições diferentes das de 

maior prevalência. Assim, é importante ao cirurgião-dentista estar preparado para realizar o 

diagnóstico de lesões comuns na mucosa oral, especialmente às de acometimento gengival. 
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USO DE MEMBRANA DE L-PRF NO TRATAMENTO DE FERIDA EXTERNA: 

RELATO DE CASO 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Estomatologia 

Ana Carolina Rodrigues da Rosa1; Barbara Cecília Henn1; Felipe Gustavo De Bastiani2; 

Vinícius Petronilho3 

Palavras-chave: Fibrina rica em plaquetas; Cirurgia bucal; Cicatrização; 

INTRODUÇÃO: As plaquetas, leucócitos, os fatores de crescimento e as citocinas 

leucocitárias desempenham um papel fundamental na biologia do concentrado. Angiogênese, 

resposta imune e cobertura epitelial são os principais fatores envolvidos no processo de cura e 

maturação tecidual, e o L-PRF é capaz de simultaneamente apoiar o desenvolvimento destes 

três fenômenos. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo relatar o uso de membranas 

de L-PRF para o aceleramento da cicatrização de ferida externa causada por infecção. 

RELATO DE CASO: O paciente M.S. chegou à clínica Odontec de Nova Aurora, relatando 

dor e apresentando edema em região posterior de mandíbula esquerda. Foi realizada radiografia 

periapical do elemento 36, onde se verificou comprometimento endodôntico, área radiolúcida 

em regiões periapical e de furca, com perda de lâmina dura. Com base em achados clínicos e 

radiográficos contatou-se que a lesão era odontogênica, sendo indicada extração do elemento 

36. Já, para o tratamento da ferida externa foram utilizadas 6 membranas de L-PRF. Os 

concentrados sanguíneos foram obtidos a partir da centrifugação de conteúdo sanguíneo à 2700 

RPM por 12 minutos, em tubos de plástico com sílica. Após a centrifugação, o concentrado 

sanguíneo foi prensado em estojo específico para confecção das membranas de L-PRF, que 

foram acomodadas no local da ferida. Em cima das membranas foi colocada uma membrana de 

celulose perfurada (membracel) com soro fisiológico, para que essa membrana ficasse melhor 

aderida à ferida, protegendo as membranas de L-PRF. RESULTADOS: Foi realizada 

proservação do caso durante 46 dias, onde o tratamento se mostrou eficaz, pois houve a redução 

por completo da infecção odontogênica e ótima cicatrização da ferida externa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: o L-PRF é uma fonte autóloga de citocinas e fatores de 

crescimento, sendo eficaz para a aceleração da regeneração tecidual, principalmente de tecidos 

moles. 
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XEROSTOMÍA EM PACIENTES DOENTES RENAIS CRÔNICOS 

 

MODALIDADE: Pesquisa 

ÁREA TEMÁTICA:  Clínica Cirúrgica 

 

Isabela Lisboa Almeida1, Thiago Alexandre Zilioli1, Aline Aparecida de Sousa da Silva 

Pilege2, Neli Pieralisi3 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Xerostomia, Pesquisa em Odontologia. 

 

INTRODUÇÃO – A doença renal crônica (DRC) é caracterizada como a perda progressiva e 

irreversível da função renal. No estágio mais avançado da doença, ocorre a falência do rim 

tornando-se necessária aplicação de terapia renal substitutiva, isto é, o transplante renal (TX), 

diálise peritonial ou a hemodiálise (HD). O paciente portador de DRC apresenta o seu sistema 

imune debilitado, o que se torna propicio para o surgimento de alterações bucais. Dentre elas 

a xerostomia. A xerostomia ou sensação de boca, nem sempre esta associada a hiposalivação, 

pode ser desencadeada por efeitos adversos à terapia medicamentosa ou restrição da ingestão 

de líquido. OBJETIVOS – Verificar a prevalência da xerostomia em pacientes DRC, e se ela 

estaría associada a outros sintomas bucais. MATERIAIS E MÉTODOS – Aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de 

Maringá, essa pesquisa teve participação de 62 pacientes em HD e com TX, com idade entre 

18 e 75 anos. Realizou-se um teste do fluxo salivar não estimulado e aplicação de um 

questionário aos pacientes de acordo com sua própria percepção a queixa em relação aos 

principais síntomas relacionaods a xerostomía. Então foi realizada uma análise estatística 

descritiva, verificando as variáveis. Para se diagnosticar a xerostomia de forma qualitativa e 

formar os sub-grupos com e sem xerostomia, foi considerada a presença de pelo menos quatro 

sintomas. RESULTADOS – A xerostomia ocorreu em 25% da amostras e observou-se que os 

distúrbios sintomáticos percebidos pelos pacientes xerostômicos são superiores aos não 

xerostômicos Notou-se ainda que houve maior associação em numero de sintomas nos 

pacientes HD, comparados aos TX. CONCLUSÃO – A xerostomia é um sintoma frequente 

na DRC, causando desconforto em proporção semelhante, tanto em pacientes sob HD, quanto 

com TX. Recomendando-se que os pacientes sejam inquiridos sobre a xerostomia, bem como 

os demais sintomas associados a ela. 
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PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS, SOB QUIMIOTERAPIA, 

QUANTO ÀS COMPLICAÇÕES ORAIS ADVINDAS DO TRATAMENTO 

ANTINEOPLÁSICO EM UM HOSPITAL DO SUDOESTE PARANAENSE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Odontologia Hospitalar 

MODALIDADE: Pesquisa Original 

 

Erica Back1, Gabriela Gelinski1, Bruna Rottini2, Tainá Antunes2, Ana Claudia Poletto3, 

Letícia Cuba Guerra3 

Palavras chave: quimioterapia combinada, mucosite, radioterapia. 

INTRODUÇÃO: Os pacientes com doenças oncológicas, normalmente, são submetidos à 

tratamento antineoplásico. As modalidades desse tratamento são quimioterapia (QT) e 

radioterapia (RT), as quais não são capazes de destruir células tumorais sem lesionar as 

células normais, favorecendo o desenvolvimento de complicações orais agudas ou tardias, 

dentre essas destacam-se mucosite, xerostomia, disgeusia, cáries de radiação, trismo, 

osteorradionecrose. Os impactos dependem do tipo de terapia utilizada, das condições de 

saúde do paciente e características do tumor. OBJETIVO: O objetivo do presente 

estudo foi realizar um levantamento epidemiológico com pacientes em tratamento 

quimioterápico no Centro de Oncologia de Cascavel – filial de Francisco Beltrão 

(CEONC), descrevendo as principais alterações bucais percebidas pelos pacientes, bem 

como o nível de conhecimento destes quanto aos efeitos adversos da QT na cavidade 

bucal. RESULTADOS: Foram entrevistados 57 pacientes sob QT no CEONC, no qual 

foram utilizados questionários para elencar os dados contendo perguntas relacionadas à 

história médica, presença de alterações bucais e qualidade de informações recebidas sobre 

estas. Observou-se que as alterações bucais mais acometidas foram xerostomia, mucosite e 

disfagia, além disso foi possível observar um baixo nível de entendimento dos pacientes 

quanto a associação destas alterações com a QT. CONCLUSÃO: De acordo com os dados 

analisados neste estudo, pode-se concluir que as alterações bucais mais relatadas pelos 

pacientes em tratamento quimioterápico no hospital do câncer de Francisco Beltrão 

(CEONC), são xerostomia, mucosite e disfagia. Grande parte dos pacientes avaliados neste 

estudo não foram orientados pela equipe médica a realizar uma consulta odontológica 

prévia ao tratamento antineoplásico, além disso, os pacientes tem dificuldades em 

compreender a associação entre o tratamento antineoplásico e as alterações na cavidade 

bucal. Esses achados corroboram com a importância da odontologia hospitalar como parte 

das equipes multiprofissionais em oncologia. 
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IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS 

DA SÍFILIS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Maria Clara Schmitt de Oliveira1, Jeniffer Urbano Degasperi1, Amanda de Mattias 

Souza1, Julia Gabriela Busse1, Ana Claudia Poletto2, Leticia Cuba Guerra2 

 

Palavras chave: sífilis, estágios, diagnóstico, tratamento, prognóstico. 

 

INTRODUÇÃO: considerada uma doença sexualmente transmissível, a sífilis possui 

como agente etiológico o Treponema pallidum, sua transmissão ocorre pelo contato 

sexual desprotegido, e além do acometimento sistêmico há alterações orais, as quais 

devem ser diagnosticadas e tratadas pelo cirurgião dentista para um bom prognóstico. 

OBJETIVOS: realizar um levantamento bibliográfico sobre alterações bucais da sífilis. 

REVISÃO DE LITERATURA: a progressão da sífilis pode ocorrer em três estágios, a 

sífilis primária é caracterizada pelo cancro, habitualmente solitário que se inicia como 

lesões papulares com ulceração central, evidentes clinicamente de três a noventa dias após a 

exposição inicial, se não tratada, de quatro a dez semanas após a infecção inicial 

ressurge como sífilis secundária, nessa fase os sintomas sistêmicos surgem, e em cavidade oral 

são representadas como áreas maculopapulares vermelhas, em alguns pacientes formam 

zonas de mucosa sensível e esbranquiçada, as placas mucosas. A sífilis pode entrar em 

fase de latência de um a trinta anos, então o estágio terciário, que inclui as complicações 

mais sérias da doença, pode apresentar sua sintomatologia, se houver o envolvimento do 

sistema nervoso central leva a tabes dorsalis e sistemicamente envolver os mais diversos 

órgãos. Os testes sorológicos disponíveis para o diagnóstico de sífilis incluem Venereal 

Disease Research Laboratory (VDRL) e a reagina rápida do plasma (RPR) que são positivos 

durante a infecção nas duas primeiras fases. Após o diagnóstico, cada paciente precisa de 

uma avaliação e abordagem terapêutica individualizada, entretanto o tratamento de eleição é 

a penicilina, sendo a dose e o esquema de administração de acordo com a fase da doença. 

CONCLUSÃO: o conhecimento das manifestações mais comuns de sífilis na mucosa oral 

é essencial para que o cirurgião dentista contribua efetivamente no diagnóstico precoce 

dessa patologia e administre um tratamento de acordo com a fase de progressão da 

doença, visando um prognóstico positivo. 
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O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DA LEUCEMIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

Nilo Gustavo Coleraus Silva1, Katlheen Mayara de Souza1, Carolina Machado de Cristo1, 

Guilherme Ferraboli1, Karina Fideli Kassab1, Leticia Nadal2 

 

Palavras-chave: leucemia, alterações bucais, leucócitos. 

 

INTRODUÇÃO: A leucemia é um distúrbio hematológico grave que leva a diferenciação e 

proliferação desordenada de leucócitos malignos. É demonstrado na literatura que essa doença 

pode apresentar sinais iniciais na cavidade bucal. OBJETIVOS: Revisar sobre as principais 

alterações bucais da leucemia na cavidade bucal e demonstrar o papel do cirurgião-dentista 

no diagnóstico precoce da leucemia. REVISÃO DE LITERATURA: As leucemias são um 

grupo de desordens hematológicas que possuem uma classificação quanto ao seu curso clínico, 

podendo ser aguda ocorrendo de forma rápida e gradativa, além de serem agrupadas de 

acordo com sua localização, podendo ser linfoides ou mielóides. Os principais sinais na 

cavidade bucal são: aumento gengival, petéquias, equimoses, sangramento espontâneo, 

ulceração, hemorragia, hiperplasia, mucosite, em alguns casos dor maxilar ou mandíbula, 

entre outros. Além dos sintomas ocasionados pela doença muitos pacientes sofrem com 

alterações na mucosa bucal e em virtude da quimioterapia e da radioterapia. A toxidade 

do tratamento quimio e radioterápico causam manifestações bucais como xerostomia, 

infecções oportunistas e neurotoxidade. O cirurgião-dentista tem um papel fundamental no 

tratamento desses pacientes, podendo realizar no diagnóstico precoce da doença, e também 

atuar no acompanhamento posterior juntamente com a equipe multidisciplinar, tratando as 

consequências bucais da doença. Consequentemente, o cirurgião-dentista dispõe do dever 

ético e legal em conhecer e ser capaz de realizar o diagnóstico da doença, devendo 

proceder da maneira correta para não prejudicar o paciente. CONCLUSÃO: A leucemia 

é uma desordem das células de defesa do organismo e pode apresentar seus primeiros sinais na 

cavidade bucal. Cabe ao dentista, o diagnóstico precoce e acompanhamento desses 

pacientes, juntamente com um esquipe multidisciplinar. 
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A QUIMIOTERAPIA  PROVOCA CONSEQUÊNCIAS BUCAIS? 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão da literatura 

 

Amanda Gabrieli Vieira Romagnoli1, Ana Beatriz Pinheiro Zaupa2, Djeice Diane Heck3, 

Quéren Alves de Paula4, Daniela de Cássica Faglioni Boleta Ceranto5, Eduardo Benassi 

dos Santos6 

 

PALAVRAS-CHAVE: Quimioterapia, Manifestações bucais, Mucosite,  Xerostomia, 

Infecções. 

 

INTRODUÇÃO – Atualmente o câncer é considerado um problema de saúde pública 

brasileira, e a primeira opção de tratamento geralmente é a quimioterapia (SONIS, et 

al.1996). Devido à alta sensibilidade dos tecidos bucais aos efeitos tóxicos, a quimioterapia 

pode provocar lesões orais, que  dependem da dose, duração,  e frequência  da 

quimioterapia, da idade, higiene, e o nível da malignidade da lesão (SONIS S, et al. 1991). 

As principais manifestações orais são a mucosite, xerostomia, infecções por fungos,  vírus,  

bactérias  e cáries. 

 

OBJETIVOS - O presente trabalho tem como objetivo revisar a literatura, apresentando 

as principais manifestações bucais em pacientes submetidos à quimioterapia, e com isso 

consolidar o papel fundamental do cirurgião dentista durante o tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS- A revisão foi realizada na base de dados scielo e 

literatura cinzenta, foram selecionadas literaturas de 1991 a 2016. 

 

DISCUSSÃO/RESULTADOS - A lesão da mucosite é caracterizada pela ulceração e 

inflamação da mucosa bucal, causando dor, desconforto e também debilidade sistêmica 

(FRANCESCHINI C, et al.2003). A sensação de secura da cavidade oral é conhecida 

como xerostomia, consequência da diminuição do fluxo salivar, isso causa interferências 

nas funções  da  saliva  (SARDINHA  DA,  2003).  Estes  fatores  afetam  a  homeostase   

bucal provocando infecções oportunistas (cândida albicans, herpes simples, zoster) e 

cáries, além disso, promove complicações nas refeições e no consumo de líquidos, 

devido à associação dos mesmos (COLEMAN, 1995). O cirurgião dentista tem papel 

importante na saúde geral dos pacientes, por isso deve trabalhar junto à equipe para 

prevenir, diagnosticar, e tratar as manifestações orais oriundas do tratamento ( PACE G, 

2016). 

 

CONCLUSÃO – Assim sendo, é imprescindível a participação do  cirurgião  dentista  na 
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equipe multidisciplinar antes, durante e pós-tratamento quimioterápico, e assim dificultar 

ou minimizar as alterações bucais, aumentando o bem-estar cotidiano, e promovendo  uma 

melhor qualidade de vida. 
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Resumo: O trabalho apresentado refere-se à extração dentária e instalação de implante com 

carga imediata, associado ao uso de biomaterial. Na técnica apresentada, a prótese provisória 

é instalada após a fixação do implante dentário. O protocolo cirúrgico de fase única consiste 

em aplicar carga imediata logo após a instalação do implante (SCHNITMAN, WÖHRLE 

& RUBENSTEIN 1990), representa uma alternativa viável para a reabilitação de pacientes 

com fraturas dentárias e/ou indicação de extração por perfuração radicular. Neste 

protocolo, reduz-se a morbidade do paciente, simultâneo a isso, preserva-se a altura, 

volume e contornos dos tecidos peri-implantares, favorecendo o resultado estético. O 

protocolo cirúrgico inicialmente previsto por Brånemark, ocorre em dois estágios cirúrgicos 

distintos, espaçados por períodos de 3 a 4 meses para a mandíbula e de 5 a 6 meses para 

a maxila, e somente após decorrido este período de osseointegração, procedia-se a 

reabertura do implante e instalação da prótese (ALBREKTSSON et al.; 1986). Com a 

evolução dos inúmeros sistemas de implantes e técnicas cirúrgicas, o período entre uma 

etapa e outra, foi gradativamente minimizado. O objetivo da pesquisa, portanto, 

restringe-se ao relato de caso clínico com o intuito de descrever a cirurgia de instalação 

de implante dentário, carregado com prótese fixa unitária, imediatamente a extração de 

elemento dental indicada, devido à perfuração radicular. O paciente submeteu-se a 

cirurgia de exodontia atraumática do elemento 35 (segundo pré-molar inferior 

esquerdo), instalação de implante do tipo Cone Morse (INTRAOSS, São Paulo), com 

torque de 60 Ncm, instalação de munhão universal (NEODENT - Curitiba /PR) com 

torque de 32Ncm, com preenchimento de GAP entre implante e alvéolo dental com 

biomaterial, instalando-se na sequência do procedimento cirúrgico, em ato imediato e 

contínuo, a coroa provisória em acrílico. 

Introdução 

Na evolução das técnicas cirúrgicas em implantodontia, dos inúmeros sistemas de 

implantes do mercado, o período que separa as duas etapas foram - seguindo-se 

parâmetros clínicos bem definidos - minimizando. No protocolo cirúrgico de carga 

imediata, abarca-se em colocar a carga logo após a instalação dos implantes 

(SCHNITMAN, WÖHRLE & RUBENSTEIN, 1990), representando alternativa viável 

na reabilitação de pacientes com perdas de elementos dentários, em menor tempo 

(inclusive de recuperação e (re) aquisição funcional mastigatória) e menor custo 

(ESPOSITO et al.; 2010, THOMÉ, MOLINARI & MELO, 2004). 

A carga imediata surgiu com o intuito de suprir a necessidade daqueles pacientes que 

apresentavam problemas com as próteses totais após a colocação dos implantes em dois 

estágios cirúrgicos. Os mesmos sentiam-se incomodados e socialmente debilitados 

com o deslocamento da prótese total (BORGES et al.; 2011, ao eliminar o estágio do uso 

de próteses removíveis, os pacientes relataram que se sentiam bem mais confortáveis e 

socialmente integrados (BALSHI et al.; 1997). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albrektsson%20T%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=3527955
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Critérios clínicos são requeridos para que se alcance a carga imediata sobre implantes 

dentários, os requisitos mínimos exigidos para casos unitários são: alta estabilidade 

inicial, características da superfície dos implantes (ROCCUZZO et al.; 2009), carga 

oclusal não funcional, inexistência de toques durante os movimentos de lateralidade 

(MORTON, JAFFIN & WEBER, 2004,). 

Fatores que podem promover complicações de ordem mecânica e biológica tais 

como, estabilidade inicial, torque adequado no implante no momento de sua inserção no 

osso, também vem sendo referenciada como importante fator para o sucesso da 

reabilitação no sistema de carga imediata (THOMÉ, MOLINARI & MELO,2004). 

Destarte, a técnica de instalação implantes e carregando-os imediatamente, constitui uma 

alternativa para suprir o momento de espera do paciente, trazendo satisfação e estética 

em período abreviado. Desta forma, necessita-se de bom planejamento e as indicações 

devem ser analisadas peculiarmente, necessitando um acurado planejamento 

previamente a cirurgia. Considerando-se casos de fratura dental (NOELKEN, KUNKEL 

& WAGNER, 2011) e perfurações radiculares, com indicação de extração dentária, a 

experiência clínica do profissional se mostra imprescindível, devido ao tempo de 

planejamento e a necessidade urgente do procedimento na maioria das vezes. 

Objetivos 

O presente trabalho visa corroborar com os autores em relato de caso clínico, mostrando 

que, em extrações dentárias, in casu, indicada devido à perfuração radicular, sempre que 

possível, é sugerido a instalação de implante imediato, com carga imediata, 

favorecendo e preservando as estruturas ósseo-gengivais, com a devolução da função 

e estética, técnica viável, quando se seguem pré-requisitos mínimos de sua aplicação. 

Relato de caso 

Paciente, sexo masculino, 54 anos, caucasiano, apresentou-se no consultório, com indicação 

de exodontia do elemento dental 35 (segundo pré-molar inferior esquerdo) devido a 

perfuração radicular ocasionada no preparo do canal para núcleo metálico fundido, 

procedimento este que causou perda óssea e inflamação dos tecidos periodontais recorrente. 

Na análise clínica (figura1) e radiográfica (figura 2) observou-se a possibilidade da 

reabilitação com implante dentário, pós exodontia. O paciente na ocasião, relatou o 

desconforto quanto ao acúmulo de alimentos e mau odor nesta região. 

A intervenção cirúrgica foi realizada, com a extração atraumática do elemento dentário 35, 

com periótomo a fim de se preservar os tecidos moles e tecido ósseo alveolar (figuras 3 e 4), 

remoção de tecido de granulação (figura 5), em ato contínuo, instalou-se implante 

(INTRAOSS, São Paulo), (figura 6) com sequência de brocas iniciando com broca lança, 

broca 2mm e broca 3,5mm cônica (NEODENT, Curitiba) até um terço de sua ponta ativa, com 

velocidade de 700 rpm e em seguida a instalação do implante alcançado o torque de 60Ncm, 

seguido da instalação do intermediário (Munhão Universal CM 3.3x4x3,5 NEODENT, 

Curitiba) com torque de 32Ncm (figura 7). Na sequência, foi preenchido o GAP entre 

alvéolo dental e implante com biomaterial (GenOx Inorg Esponjoso, BAUMER), (figura 

8), em seguida procedeu-se à instalação da prótese fixa provisória (figura 9) e realização de 

ajuste de oclusão. Após o procedimento, realizou-se radiografia panorâmica, onde se 

verificou a posição do implante, relação do componente e prótese provisória em relação a 

crista alveolar remanescente (figura 10). 

Resultados 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noelken%20R%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21491017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunkel%20M%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21491017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagner%20W%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=21491017
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No acompanhamento pós-cirúrgico de sete (7), quatorze (14) e trinta e dois (32) dias, 

verificou-se a estabilidade dos tecidos moles peri implantares, ausência de inflamação, dor 

e edema local (figura 11). 

 

 

Figuras Figura 1 

 
 

Figura 2 

 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

 
 

Figura 5 

 

 
 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 

Figura 8 

 

 
 

Figura 9 
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Figura 10 

 

 

Figura 11 

 

 
 

 

  
 

 

Conclusão 

Na ocasião de uma extração dentária e instalação imediata de implantes dentários, 

seguindo-se um protocolo rígido exigido, orientado por parâmetros clínicos pré- 

estabelecidos, pode-se instalar a prótese fixa sobre o implante imediatamente após sua 

inserção, favorecendo a previsibilidade do tratamento. Com a utilização simultânea de 

biomaterial para preenchimento do GAP entre implante e osso alveolar, consegue-se a 

manutenção dos tecidos ósseos peri implantares, durante o processo de cicatrização, 

favorecendo a estabilidade e arquitetura dos tecidos moles, melhorando as condições 

estéticas. Procedimento este que pode ser indicado como procedimento padrão para casos 

unitários onde se necessite extração dentária e manutenção estética imediata, reduzindo o 

tempo de trabalho, custos ao paciente e a morbidade, trazendo consigo o conforto da 

prótese fixa em relação a prótese removível. 

Apoio financeiro 

O referido trabalho foi realizado com recursos próprios do pesquisador. 
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Resumo 

A implantodontia é uma prática comum, pois devolve função e estética a pacientes total ou 

parcialmente edêntulos, porém algumas alterações de rebordo podem dificultar ou 

impossibilitar a instalação de implantes devido à falta de volume ósseo. Existem várias 

técnicas que tentam corrigir tais problemas, como a regeneração tecidual guiada com uso de 

biomateriais, enxertos autógenos, homógenos ou heterógenos, cirurgias de expansão de 

rebordo alveolar ou combinação destas. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de 

reabilitação com implantes dentários e prótese do tipo protocolo, através de expansão 

óssea alveolar em maxila atrófica. Paciente de 53 anos, gênero feminino, procurou 

atendimento para reabilitação oral com implantes. Ao exame clínico e exames de imagem da 

maxila foi constatada presença de altura óssea suficiente, porém com espessura 

reduzida. Optou-se então pela realização de expansão alveolar através da piezocirurgia e 

instalação de implantes concomitantemente. A reabertura foi efetuada após 6 meses, 

seguida pela confecção da prótese protocolo superior. A expansão alveolar é indicada em 

casos onde há presença de altura óssea suficiente, e ausência de espessura, havendo osso 

medular interposto entre as duas corticais, sendo necessário a preservação de 3 a 4 mm de 

altura óssea na região apical para travamento do implante. Podemos concluir que a 

expansão cirúrgica de rebordos atróficos para instalação imediata de implantes é uma 

ótima alternativa de reabilitação, pois é capaz de aumentar a espessura do rebordo 

alveolar no ato cirúrgico de tal forma que os implantes possam ser instalados no mesmo ato 

cirúrgico. 

Palavras chave: Implantes dentários, osseointegração, piezocirurgia, rebordo alveolar. 

 

Introdução 

Reabilitações protéticas, em pacientes parcialmente ou totalmente edêntulos, suportadas por 

implantes dentários instalados em rebordos ósseos remanescentes, tem se tornado uma 

prática comum nas últimas décadas. 
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em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
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Após as perdas dentárias o estímulo que mantém a qualidade e a quantidade óssea 

desaparece. A mandíbula e a maxila sofrem um processo denominado atrofia por desuso. Os 

processos de reabsorção na maxila e na mandíbula são distintos, sendo que na maxila ocorre 

uma reabsorção na cortical externa em toda sua extensão. 

Essas alterações ao redor dos alvéolos decorrentes de ausências dentárias modificam 

significativamente a espessura e a altura do rebordo, especialmente quando a perda do 

dente é resultante de trauma dentário, envolvimento periodontal, ou ainda quando a 

parede vestibular do rebordo é perdida durante a extração. 

 

Deficiências ósseas no rebordo podem dificultar ou impossibilitar o uso de implantes 

dentários, por conta do insuficiente volume ósseo para abrigar implantes de dimensões 

adequadas. 

 

Para corrigir essas deficiências de rebordo, procedimentos cirúrgicos variados foram 

propostos visando uma futura instalação de implantes. Essas técnicas incluem, 

principalmente, os enxertos ósseos autógenos, homógenos ou heterógenos, uso de 

membranas para regeneração óssea guiada, expansões cirúrgicas ou a combinação de 

ambas. Apesar de uma ampla documentação em termos de número de casos tratados e 

acompanhados de instalação de implantes em áreas reconstruídas/regeneradas, enxertos 

ósseos e membranas apresentam algumas desvantagens, incluindo: (1) necessidade de 

coleta de osso de regiões extra ou intrabucais, aumentando a morbidade; (2) risco de 

exposição e infecção do enxerto ou da membrana; (3) taxa de reabsorção óssea imprevisível 

após procedimentos reconstrutivos/regenerativos e instalação de implantes. 

 

Como alternativa para essas abordagens, a técnica de expansão cirúrgica de rebordo 

alveolar visando a instalação dos implantes foi muito bem introduzida. Também conhecida 

como Split Crest, a técnica é baseada em uma fratura longitudinal sobre o rebordo, 

dividindo-o em duas partes, criando uma fratura em galho verde, aumentando sua espessura. 

No procedimento de divisão da crista óssea alveolar, as oesteotomias podem ser executadas 

usando lâminas de castor, discos diamantados, serras recíprocas ou dispositivos 

piezoelétricos. O uso da piezocirurgia é eficaz, preserva tecidos moles, e devido a menor 

pressão e aquecimento gerado durante o corte ósseo, o risco de necrose é diminuído em 

comparação com outras técnicas. Após a osteotomia da cortical através do piezoelétrico, a 

separação das corticais deve ser realizada com os espaçadores. 

Os implantes são instalados e o espaço vazio obtido entre as corticais e pode ser 

preenchido com tecido ósseo autógeno particulado, biomaterial, como as membranas, ou 

somente com coágulo sanguíneo. 

 

A técnica deve ser aplicada apenas quando as paredes vestibular e palatina estão separadas por 

osso medular e quando a base do rebordo se apresentar mais larga que a crista óssea. A 

mesma, apresenta as seguintes vantagens: ausência de área doadora do enxerto, possibilidade 

colocação simultânea dos implantes, diminuição do tempo cirúrgico, diminuição do tempo de 

tratamento, diminuição do custo do tratamento e índices de sucesso semelhantes a outras 

técnicas. E como desvantagens: possibilidade de fratura total da parede vestibular, criando um 

defeito ainda mais crítico para reabilitação, dificuldade da realização da técnica em 

mandíbula, uma vez que o osso possui menor elasticidade que na maxila, por ter menor 

quantidade de osso esponjoso e dificuldade da técnica. 
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Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de expansão cirúrgica de rebordo 

alveolar em maxila atrófica, através da técnica Split Creast seguida da instalação de 6 

implantes para suporte de uma prótese do tipo protocolo. 

 

 

Relato de caso clínico 

Paciente de 53 anos, gênero feminino, procurou atendimento odontológico para realização 

de implantes dentários. Na anamnese não foram constatadas doenças de base e não relatou 

hábitos deletérios. Ao exame físico, paciente edêntula superior e parcialmente dentada 

inferior, com mobilidade e dor nos elementos. Ainda, era portadora de prótese total superior e 

parcial removível inferior. 

 

Realizou-se a radiografia panorâmica e tomografia computadorizada, onde verificou-se 

pneumatização dos seios maxilares bilateralmente e altura óssea anterior suficiente para 

realização de implantes dentários na maxila, porém com espessura insuficiente, e 

remanescente ósseo de aproximadamente 3mm. Na mandíbula, os elementos dentários 

encontravam-se condenados, com perda óssea alveolar e cáries. 

 

Levou-se em consideração as expectativas da paciente e sendo elencadas as possibilidades de 

tratamento para reestabelecimento do volume maxilar superior, optou- se pela técnica de 

expansão óssea alveolar com instalação imediata dos implantes dentários. 

 

Realizada as técnicas anestésicas em maxila, seguiu-se com uma incisão linear em toda 

extensão do espaço edêntulo e nas extremidades incisões verticais, com o deslocamento 

mucoperiosteal total. Uma osteotomia horizontal na porção mediana da crista alveolar foi 

confeccionada com piezocirurgia, rompendo o osso cortical, chegando no osso medular, 

mantendo aproximadamente 4mm de osso intacto para travamento apical dos implantes. O 

rebordo foi expandido com brocas expansoras, criando a fratura em galho verde, com brocas 

expansoras no contra-ângulo 20:1, os 6 implantes foram instalados, prezando pelo travamento 

apical dos implantes. O “gap” remanescente entre os implantes não foi preenchido. 

Sutura por primeira intensão com nylon 5-0. A prótese da paciente foi reembasada e 

reinstalada 7 dias após a cirurgia. Não houve complicações pós-operatórias. 

 

Aguardou-se o período de osseointegração (6 meses) e após solicitou-se novos exames de 

imagem. Na radiografia panorâmica verificou-se que os implantes apresentavam 

condições de normalidade e na tomografia verificou-se a presença de uma tabua óssea 

vestibular e lingual circundando os implantes, e espaços com pequena invaginação de 

tecidos moles. 

 

Realizada a cirurgia de reabertura, constatou-se invaginação de tecidos moles no interior do 

gap em alguns locais, porém todos os implantes apresentavam estabilidade, com osso 

circundado. Imediatamente foi realizada a moldagem de transferência. 

 

No dia seguinte, foi realizada a prova da barra superior, registro, ajustes do rolete de cera, 

seguida da prova dos dentes superiores, sendo observados exposição dos incisivos em 

repouso, sorriso máximo, corredor bucal e dimensão vertical. Após a aprovação da 
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paciente, a prótese foi acrilizada e instalada. 

 

Discussão 

Diversos estudos mencionaram uma desfavorável inclinação dos implantes colocados nas 

áreas expandidas. Isso ocorre pela inclinação excessiva dos implantes em direção à 

parede vestibular deslocada, acarretando em um resultado funcional e estético 

insatisfatório. O uso de guia cirúrgico pode ajudar a prevenir inclinações desfavoráveis 

nesses casos. Outro fator importante a ser considerado é que a técnica só deverá ser 

aplicada quando o rebordo que necessita ser expandido venha a apresentar-se com altura 

adequada, uma vez que esse procedimento possibilita apenas o aumento de largura. 

 

Nos estudos analisados, imediatamente após o rebordo ser expandido cirurgicamente, o leito 

cirúrgico foi preparado para instalação dos implantes. Alguns autores afirmaram que, para 

o implante alcançar perfeita estabilidade primária, é necessário preparar de 3 a 4mm de osso 

intacto na região apical. 

 

Scipioni et al., em 1999 realizou um estudo em 20 pacientes, onde a técnica de expansão da 

cortical vestibular em rebordo alveolar atrófico foi estudada. Após a expansão óssea, 

implantes dentários foram imediatamente instalados nos pacientes. Foram realizadas 

biópsias do espaço criado entre as duas corticais, bucal e lingual ou palatina, após 40, 90, 120, 

150 e 480 dias de cicatrização, para que o novo tecido ósseo formado fosse examinado 

microscopicamente. O resultado desse exame revelou grande atividade osteogênica na 

área expandida. Os autores sugeriram que: (1) o espaço criado pela osteotomia no 

rebordo é submetido a uma ossificação espontânea, (2) que o osso neo- formado permite a 

consolidação entre a parede vestibular e a palatina/lingual do alvéolo e, (3) que este 

procedimento cirúrgico favorece uma ótima formação óssea no espaço expandido. Dessa 

forma, o nível ósseo ou nível de perda óssea interproximais dentro de parâmetros normais 

relatados em estudos (< 1mm durante o primeiro ano e < 0,2mm/ano nos anos seguintes) são 

reflexos dessa ótima formação tecidual que ocorre nos defeitos ósseos criados pela 

osteotomia durante o procedimento de expansão cirúrgica do rebordo. 

 

Estudos demonstram que a taxa de sobrevida dos implantes instalados através de técnicas de 

expansão alveolar é semelhante as apresentadas por implantes instalados em rebordos não 

submetidos a procedimentos regenerativos. Foram analisados os critérios de sucesso, onde  

implantes  eram  considerados  satisfatórios  quando  apresentassem  ausência  de incomodo 

ao paciente, infecção periimplatar, mobilidade e radiolucidez ao redor do implante e 

apresentassem funcionalidade de suas próteses. 

 

A literatura é carente quanto ao preenchimento ou não do gap na expansão alveolar. No caso 

clínico apresentado verificou-se que o preenchimento do gap, mesmo este sendo inferior a 

3mm, poderia ter propiciado melhores resultados, evitando a formação de tecido fibroso entre 

os implantes. 

Conclusão 

A expansão alveolar é uma técnica viável, previsível, com menor morbidade e tempo de 

espera para reabilitação de maxila atróficas sem espessura para abrigar os implantes. Com o 

uso da piezocirurgia diminui-se as dificuldades técnicas, risco de necrose e fratura 

indesejável da parede vestibular, devido ao corte fino e preciso, uma vez que a técnica 

convencional com fresas para osteotomia pode ser limitante 
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Podemos concluir que a expansão cirúrgica de rebordos atróficos para instalação imediata de 

implantes é uma ótima alternativa de reabilitação, pois é capaz de aumentar a espessura do 

rebordo alveolar no ato cirúrgico de tal forma que os implantes possam ser instalados no 

mesmo ato cirúrgico. 
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AVALIAÇÃO TOMOGRÁFICA DE IMPLANTES SUBMETIDOS À CARGA 

IMEDIATA REABILITADOS COM OVERDENTURE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Andrey  Strassburg1,  Adriane  Yaeko  Togashi2,  Gabriela  Fernandes  Leite3,  Suellen 

Cristina Cavalheiro4, Rosana da Silva Berticelli5 

 

Palavras-chave: implantação dentária, osso e ossos, tomografia 

 

Resumo 

O objetivo desse projeto de pesquisa foi avaliar a taxa de sucesso de implantes submetidos a 

prótese tipo overdenture com carga imediata, através da avaliação tomográfica após 1 ano 

da instalação das próteses. Para isso foram recrutados 12 pacientes, sendo 3 submetidos à 

carga imediata (grupo teste) e 9 à técnica convencional. Foram obtidas as medidas do nível 

ósseo marginal e unidade Hounsfield das faces mesial, distal, vestibular e lingual até a 

plataforma do implante. Também foi avaliado o nível de qualidade de vida relacionado à 

saúde oral através da aplicação do questionário OHIP-EDENT. Como resultado, podemos 

observar que não houve diferença estatística entre os grupos convencional e imediato na 

análise da perda do nível ósseo marginal, da densidade óssea e na qualidade de vida após 

mais de um ano do uso da overdenture. Diante disso, podemos supor que a prótese total 

muco suportada e retida por dois implantes imediatamente após a colocação dos 

mesmos não acarreta em comprometimento dos parâmetros tomográficos e da taxa de 

sucesso dos implantes, melhorando, assim, o padrão de satisfação e eficácia do tratamento 

com overdentures em comparação às próteses totais removíveis. 

 

Introdução 

Atualmente a overdenture mandibular sobre dois implantes é considerada a primeira 

escolha com padrão mínimo de qualidade para pacientes desdentados e não mais a 

prótese total convencional, como consta na Declaração de Consenso de McGill de 2002 

(Feine et al, 2002). 

O protocolo inicial proposto por Branemark para reabilitação de maxilares edêntulos 

sugeria dois tempos cirúrgicos, sendo que os implantes deveriam ser mantidos submersos 

e livres de forças laterais que pudessem comprometer a osseointegração pela formação de 

tecido fibroso ao redor dos implantes (Adell et al, 1981). Porém, muitos pacientes não 

concordavam com o uso de uma prótese móvel durante o período de cicatrização, 

postergando o tratamento com implantes, e, por vezes, piorando o caso. Além disso, 

rebordos muito reabsorvidos não proporcionavam estabilidade satisfatória da prótese e esse 

tipo de tratamento necessitava de muitas sessões do tratamento (Albrektsson et al, 1986). 

A fim de reduzir o tempo de desconforto das próteses totais convencionais, reduzir 

tempos cirúrgicos e promover os benefícios da prótese implantoretida imediatamente após 

a instalação dos implantes, a carga imediata foi introduzida às overdentures mandibulares 

(Lorenzoni et al, 2003; Attard & Zarb, 2005). Mais recentemente, carga imediata de 
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overdenture mandibular usando implantes não unidos foi introduzida (Marzola et al, 2007; 

Kronstrom et al, 2017). Entretanto, a literatura possui resultados contraditórios em relação à 

carga imediata com implantes não unidos, principalmente no que diz respeito a 

confiabilidade dos dados relatados, insuficiente acompanhamento, inadequado tamanho da 

amostra e falta de critérios de sucesso bem definidos (Basso et al, 2008; Elsyad et al, 2012). 

 

Objetivos 

O objetivo desse projeto de pesquisa foi avaliar a taxa de sucesso de implantes submetidos a 

prótese tipo overdenture com carga imediata, através da avaliação tomográfica após 1 ano 

da instalação das próteses. Para isso foram recrutados 12 pacientes, sendo 3 submetidos à 

carga imediata (grupo teste) e 9 à técnica convencional. 

 

Material e Métodos 

Para esse estudo foram recrutados pacientes desdentados totais mandibulares das clínicas 

de odontologia da UNIOESTE em Cascavel (PR) no período de 2014 - 2018. Após isso, os 

indivíduos foram avaliados física e clinicamente e, selecionados seguindo os critérios de 

inclusão e exclusão, os mesmos foram convidados a participar e receber esclarecimentos a 

respeito do projeto, seus riscos e benefícios; e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. (Parecer 079986/2016) Os pacientes responderam um questionário de admissão 

sobre história médica, questionário de satisfação com a prótese total inferior. 

Depois disso, todos os pacientes foram submetidos a instalação de dois implantes para 

colocação das overdentures. No momento da cirurgia, o torque de instalação foi verificado 

com o torquímetro. Através de métodos de randomização, os pacientes foram distribuídos em 

2 grupos sendo: 1- grupo teste: o paciente recebeu os conectores bola e foi submetida a 

recaptura imediata das fêmeas na prótese total previamente confeccionada; 2- grupo 

controle: recebeu o tapa-implantes que ficaram cobertos pelo tecido gengival, para aguardar 

o tempo de cicatrização de 3 meses. Após 3 meses esses pacientes foram submetidos a 

reabertura dos implantes e recaptura dos componentes das próteses. 

Foi feita a avaliação tomográfica após um ano da instalação das próteses tipo overdenture 

para avaliar a taxa de sucesso dos implantes. Foi solicitado tomografia computadorizada 

de feixe cônico (Cone Beam) para as devidas avaliações. Em cada paciente foram feitas 

medições de distâncias de septo interalveolar mesial, distal, vestibular e lingual até a 

cervical dos implantes através do programa  DentalSlice (2017), e também constatação da 

Unidade Hounsfield nessas quatro faces ao longo dos implantes, a qual é uma unidade 

padronizada que representa a densidade relativa dos tecidos do corpo em função de uma 

escala de níveis de cinza calibrada. 

No mesmo momento, os pacientes responderam o questionário que tem como objetivo 

avaliar a qualidade de vida de pacientes que são usuários de próteses totais: o OHIP- 

EDENT. (Souza et al, 2007) 

Para análise dos resultados obtidos para perda óssea marginal e densidade óssea foi 

aplicado o teste de ANOVA. E para a avaliação da qualidade de vida relacionado à 

saúde oral, foi aplicado o teste de Mann-Whitney (p<0.05). 

 

Resultados 

Kim et al (2014) concluíram que os critérios de avaliação das overdentures 

mandibulares podem ser classificados em: sobrevivência do implante, avaliação do tecido 

peri-implantar, avaliação protética e satisfação do paciente. O presente estudo avaliou 
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esses  critérios  a  partir  da  aplicação  do  questionário  OHIP-EDENT  e  da obtenção das 

medidas do septo interalveolar e unidade Hounsfield das faces mesial, distal, vestibular e 

lingual até a plataforma do implante após um ano da instalação protética. No 

questionário OHIP-EDENT, após o acompanhamento de um ano, os pacientes obtiveram 

uma boa qualidade de vida. Em relação à análise tomográfica, não houve alterações tanto 

na reabsorção do nível ósseo marginal quanto na densidade óssea ao longo de um ano, 

sendo assim, a técnica não interferiu ao longo desse período. 

 

Discussão 

Este estudo, em concordância com Marzola et al (2007) e Roe et al (2011), observou que 

não houve diferença estatística significativa em relação à perda óssea dos implantes 

submetidos à carga imediata e à técnica convencional, embora Schimmel et al (2014), 

através da sua revisão sistemática, acreditam que os protocolos de carregamento precoce e 

convencional ainda são melhor documentados do que o de carregamento imediato e 

parecem resultar em menos falhas nos implantes durante o primeiro ano. 

Observamos que a carga imediata não interferiu na reabsorção nível ósseo marginal ao 

longo de um ano de avaliação, sendo que o grupo convencional mostrou comportamento 

semelhante. 

Este estudo avaliou a Unidade Housnfield nas faces mesial, distal, vestibular e lingual de 

cada implante para observar se haveria alguma relação com o sucesso ou insucesso dos 

implantes nos grupos imediata e convencional. Contudo, pela análise estatística, pôde-se 

concluir que não houve diferença na análise da densidade óssea entre os grupos. 

 

Conclusão 

Não houve diferença estatística relevante em relação à qualidade de vida de pacientes 

reabilitados com prótese do tipo overdenture que receberam carga imediata e carga 

convencional. O mesmo pode-se dizer em relação à reabsorção do nível ósseo marginal e 

qualidade óssea ao redor dos implantes. Desse modo, pode-se supor que submeter 

implantes à carga imediata de overdentures se mostra possível na reabilitação oral sem 

causar comprometimentos à nível ósseo. 

(Agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, e a Fundação 

Araucária pelo auxílio dado pela bolsa de estudos para poder desenvolver a pesquisa). 
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IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS E A INFLUÊNCIA DA VITAMINA D 
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Resumo 

 

OBJETIVO: Este estudo verificou se os níveis séricos insuficientes de vitamina D (VD) 

influenciam a evolução clínica e radiográfica periimplantar de pacientes portadores de 

próteses implantossuportadas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram alocados das Clínicas 

Odontológicas da UNIOESTE, pacientes portadores de próteses implantossuportadas que 

receberam as seguintes avaliações: análise clínica periimplantar (profundidade de sondagem 

(P.S.); largura da mucosa queratinizada (L.M.Q.); índice de sangramento do sulco 

modificado (mBI); índice de placa modificado (mPII)); análise radiográfica da distância 

entre a cervical do implante e as cristas ósseas e avaliação da densidade óssea e dosagens 

séricas de VD por quimioluminescência. Pacientes com dosagens acima de 30 ng/ml 

foram considerados suficientes de VD (grupo controle). O grupo VD, composto de 

pacientes com dosagens insuficientes, abaixo de 30ng/ml recebeu reposição na dosagem de 

50.000 UI por semana durante 8 semanas. Após este período, foram repetidas as análises 

clínicas, radiográficas e laboratoriais e comparados os dados intergrupos e intragrupos 

entre os períodos “baseline” e pós-tratamento (PT). RESULTADOS: Os resultados das 

medidas da PS, mBI, mPII e densidade óssea não mostraram diferença estatística entre os 

grupos. Entretanto, houve diferença na profundidade de sondagem (p=0.0247) e medida da 

crista óssea-implante (p<0.0001) entre os grupos. O valor médio da dosagem VD do grupo 

VD foi 24,95±0.96, enquanto o valor médio da dosagem de VD foi 40,99±1.23, 

demonstrando diferença estatística (p=0.0034). CONCLUSÃO: Os resultados do presente 

estudo demonstraram que a reposição dos níveis séricos de VD pareceram não influenciar 

os aspectos clínicos e radiográficos de saúde periimplantar. 

 

INTRODUÇÃO 

A prevalência da vitamina D aumentou após a revolução industrial e na década de 30, 

descobriu-se  que  a  exposição  solar  ou  ultravioleta  artificial  formava  vitamina  D3 

(PREMAOR FURLANETTO, 2006). 

A vitamina D é conhecida pela função de desenvolvimento e manutenção do tecido ósseo, 

bem como na homeostase do cálcio e do fósforo (SCHUCH; GARCIA; MARTINI, 2009). O 

processo fisiológico da mineralização ocorre com a deposição de cálcio e fósforo na 

matriz orgânica do osso, após esta ter sido sintetizada e depositada pelos osteoblastos. 

Diante da hipocalcemia e hipofosfatemia, se os osteoblastos continuam a produzir 
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matriz osteóide e esta não é adequadamente mineralizada, a reparação  óssea pode 

ser prejudicada resultando em raquitismo em crianças e osteomalácia em adultos. A 

insuficiência da vitaminaD tem correlação inversa com o paratormônio e o 

telopeptídeo carboxiterminal (CTX) que é marcador de reabsorção óssea 

(PREMAOR;FURLANETTO,2006). 

A osseointegração, reparação óssea ao redor dos implantes, é definida como 

ancoragem direta do osso ao implante de titânio, sendo capaz de suportar  as forças 

mastigatórias (ALBREKTSSONetal.,198; CARLSSONetal.,1986). 

Levando-se em consideração a importância da VD e a ausência de estudos clínicos 

associando-a aos implantes osseointegrados, esta pesquisa visou observar se, 

na proservação dos tratamentos, a deficiência da VD influencia as condições clínica e 

radiográfica periimplantares, e se a reposição com dose plena desta vitamina pode 

melhorar este prognóstico. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi verificar se a reposição dos níveis séricos insuficientes de 

vitamina D influenciam a evolução clínica e radiográfica periimplantar de pacientes 

portadores de próteses implantossuportadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram alocados das Clínicas Odontológicas da UNIOESTE, pacientes portadores de 

próteses implantossuportadas que foram submetidos a uma análise clínica de índices 

periimplantares realizada através do uso de sonda de implante milimetrada 

(PCV12KIT6 Colorvue), afim de avaliar a condição de saúde e doença dos tecidos 

periimplantares através de leituras de profundidade de sondagem (P.S.); largura da 

mucosa queratinizada (L.M.Q.); índice de sangramento do sulco modificado  (mBI); índice 

de placa modificado (mPII)); análise radiográfica da distância entre a cervical do implante 

e as cristas ósseas e avaliação da densidade óssea e dosagens séricas de VD por 

quimioluminescência. Pacientes com dosagens acima de 30 ng/ml foram considerados 

suficientes de VD (grupo controle). O grupo VD, composto de pacientes com dosagens 

insuficientes, abaixo de 30ng/ml recebeu reposição na dosagem de 50.000 UI por semana 

durante 8 semanas. Após este período, foram repetidas as análises clínicas, radiográficas e 

laboratoriais e comparados os dados intergrupos e intragrupos entre os períodos “baseline” 

e pós-tratamento (PT). 

Os participantes foram orientados para praticar higiene bucal segundo técnica de Bass 

modificada durante o intervalo de reexame clínico (POYATO-FERRERA;SEGURA- 

EGEA;BULLÓN-FERNÁNDEZ,2003). 

Este projeto foi aprovado no comitê de ética e pesquisa da  UNIOESTE  conforme parecer 

202/2012. 

RESULTADOS 

Os resultados das medidas da PS, mBI, mPII e densidade óssea não mostraram diferença 

estatística entre os grupos. Entretanto, houve diferença na profundidade de sondagem 

(p=0.0247) e medida da crista óssea-implante (p<0.0001) entre os grupos. O valor médio da 

dosagem VD do grupo VD foi 24,95±0.96, enquanto o valor médio da dosagem de VD 

foi 40,99±1.23, demonstrando diferença estatística (p=0.0034). 

DISCUSSÃO 

Dentre as diversas funções importantes atribuídas à VD estão as respostas imune e 

inflamatória, a qual, quando deficiente, associa-se com maior prevalência de infecção 

(ZITTERMANN,2003). Sua ação como agente anti-inflamatório se dá ao inibir a 

expressão de citocinas inflamatória se estimular monócitos/macrófagos a secretarem 

moléculas com potentes efeitos   antibióticos (DIETRICH, 2004). Segundo HIREMATH et 

al., 201, a vitamina D apresenta efeito anti-inflamatório efetivo quando a 



 

452 

 

administração está entre 500UI a 2000UI/dia. Terapia  indicada  somente  a pacientes 

com dosagem abaixo de 30ng/ml. Em pacientes com gengivite, para se atingir os 

efeitos antiinflamatórios desejados, deve-se manter a suplementação por 2 a 3 meses. 

Apesar das afirmações acima, a influência da reposição da VD nas condições clínicas 

que descrevem a condição de saúde periimplantar não apresentam resultados 

estatisticamente significativos. 

As ferramentas utilizadas neste estudo, nos permitiram fazer as avaliações de 

densidade do trabeculado ósseo e a remodelagem das cristas ósseas realizadas com 

programas de análise de imagem. Estas avaliações foram realizadas em áreas mais 

extensas que nos ensaios de microscopia eletrônica, permitindo-nos observar as 

características de uma área mais abrangente do tecido ósseo e não apenas uma área 

específica de contato do tecido ósseo com o titânio. Sendo a imagem digital composta 

por pixels e estes foram contabilizados em áreas de tecido ósseo trabecular, 

comparadas as somas nas amostras dos grupos controle e VD, nos períodos baseline e 

PT, não há diferença estatisticamente significativa, não havendo influência desta 

vitamina na manutenção da densidade óssea, quando avaliado pelo método acima 

descrito. 

CONCLUSÃO 

A partir dos achados nesse estudo, podemos concluir que a reposição dos níveis séricos de 

VD pareceram não influenciar os aspectos clínicos e radiográficos de saúde periimplantar. 
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RESUMO 

Os implantes ósseo-integrados são uma realidade consagrada na Odontologia. Seu 

aparecimento mudou a concepção dos tratamentos odontológicos. Atualmente, é impossível 

pensar em reabilitação oral sem a presença de implantes. Entretanto, o “envelhecimento” dos 

implantes vem apresentando alterações significativas, que merecem discussão mais detalhada. 

A maioria dessas alterações ocorre nos tecidos peri--implantares (duros e moles), e muitas delas 

são caracterizadas como doença, que devem, portanto, ser tratadas (BIANCHINI, 2014). Com 

o intuito de melhorar e padronizar o diagnóstico, no mês de junho de 2018, foi lançada uma 

nova classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares. Nessa nova 

classificação foi introduzida pela primeira vez a caracterização das doenças peri-implantares 

(STEFFENS & MARCANTONIO,2018). As doenças peri-implantares (mucosite peri- 

implantar e peri‑implantite) são aquelas associadas ao biofilme, e a progressão da peri- 

implantite parece ser mais rápida que a da periodontite. Recomenda-se que os clínicos 

obtenham radiografias e medidas de sondagem imediatamente após a finalização da prótese 

sobre implante. Uma radiografia adicional depois do período de carga deve ser obtida para se 

estabelecer uma referência de nível ósseo após a remodelação fisiológica. Devem ser obtidos 

radiografias e dados clínicos prévios, caso seja um paciente novo na implantodontia, para 

avaliar as mudanças no nível ósseo (STEFFENS & MARCANTONIO, 2018). Em relação ao 

tratamento das doenças peri-implantares, várias são as formas de abordagem, não tendo um 

protocolo definido na literatura. 

 

INTRODUÇÃO 

Os implantes osseointegráveis têm sido amplamente utilizados na reposição de dentes perdidos. 

As falhas dos implantes orais são classificadas como precoces e tardias. As falhas precoces 

são atribuídas a cirurgia (traumatismo), volume ósseo inadequado, falta de estabilidade 

primária, infecção intraóssea e contaminação bacteriana do sítio receptor. Fracassos tardios são 

associados com peri--implantite e/ou sobrecargas biomecânicas As doenças peri-implantares 

se apresentam de duas formas: mucosite e peri-implante. Ambas são caracterizadas por uma 

reação inflamatória nos tecidos ao redor do implante segundo a The American Academy of 

Periodontology (BIANCHINI,2014). 

A saúde peri-implantar consiste na ausência de sinais clínicos de inflamação, ausência de 

sangramento e/ou supuração após delicada sondagem, sem aumento de profundidade de 

sondagem em relação a exames prévios, e ausência de perda óssea, além daquelas observadas 

após a fase de remodelação fisiológica (STEFFENS & MARCANTONIO,2018). 

A mucosite peri-implantar tem sido descrita como uma doença em que há presença de 

sangramento e/ou supuração à sondagem gentil com ou sem aumento de profundidade de 
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sondagem, comparando‑se com exames prévios, e ausência de perda óssea, além daquelas 

observadas após a fase de remodelação fisiológica. A peri-implantite foi caracterizada a 

presença de sangramento e/ou supuração após delicada sondagem, aumento da profundidade 

de sondagem em relação a exames prévios, presença de perda óssea, além daquelas observadas 

após a fase de remodelação óssea (STEFFENS & MARCANTONIO,2018). 

As deficiências dos tecidos peri-implantares estão diretamente relacionadas às condições 

clínicas antes, no decorrer e depois da colocação dos implantes, são elas localizadas na 

dimensão diminuída do processo alveolar/rebordo, recessão da mucosa peri-implantar, 

ausência de mucosa queratinizada e osso peri-implantar (BERGLUNDH,2010). 

OBJETIVOS 

Demonstrar, através de uma revisão de literatura, os conceitos atuais sobre a etiologia, 

diagnostico a as formas de tratamento das doenças peri-implantares. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Buscando o uso de estudos atuais e relevantes para a importância da doença aqui descrita, 

realizando uma revisão sistemática de literatura na base de dados MEDLINE e na biblioteca 

virtual SciELO. 

DISCUSSÃO 

Como nos tecidos moles periodontais, os tecidos moles peri--implantares são constituídos de 

um epitélio oral, ceratinizado ou não, que atinge a crista da gengiva marginal livre e prolonga- 

-se em epitélios sulcular e juncional, sendo essas três estruturas epiteliais sustentadas por um 

tecido conjuntivo em contato com o implante. Os tecidos periodontais e os peri-implantares 

apresentam grande semelhança quanto à presença das distâncias biológicas, porém não são 

idênticos, pois não apresentam fibras colágenas inseridas diretamente no implante, as quais 

correm em um curso mais ou menos paralelo à sua superfície. Clinicamente, poucas diferenças 

entre esses tecidos moles podem ser vistas quando não há placa bacteriana. Aspectos como 

coloração, textura firme, ausência de sangramento e de secreção são observados em ambos os 

tecidos. Existem fatores locais e sistêmicos que podem influenciar o surgimento das doenças 

peri-implantares, são eles: higiene bucal inadequada, histórico de doença periodontal, fumo, 

diabetes mellitus, álcool os considerados de alto e médio risco. (BIANCHINI,2014). 

A fim de garantir condições mínimas necessárias para o estabelecimento da homeostasia do 

periodonto de proteção ao redor dos implantes dentários, uma faixa adequada de mucosa 

ceratinizada é importante, assim como ocorre para os tecidos periodontais. Diversos estudos 

têm demonstrado que a presença de mucosa ceratinizada adequada, tanto em altura como em 

espessura, é necessária para manter a estabilidade da margem gengival, auxiliando no 

selamento marginal. Por outro lado, essa faixa tecidual prioriza a saída do fluido gengival via 

sulco, diminuindo a penetração de bactérias e formação de placa bacteriana quando se observa 

uma higiene bucal insatisfatória. (RESENDE, 2004.). 

A etiologia, diagnóstico e tratamento das doenças peri-implantares e periodontais são 

semelhantes. Para se estabelecer diagnóstico adequado das doenças peri--implantares, é 

necessário que se realize um exame clinico e radiográfico da região peri-implantar, sendo o 

controle radiográfico, estabelecido desde a instalação da prótese, para que se possa controlar e 

comparar adequadamente todos os sinais e sintomas existentes, evitando falsos diagnósticos 

(MOMBELLI, 2018). 

Para se obter o diagnóstico da doença, é importante observar que os locais da peri-implantite 

exibem sinais clínicos de inflamação, sangramento na sondagem e/ou supuração, 

profundidades de sondagem aumentadas e/ou recessão da margem mucosa, além de perda óssea 

radiográfica em comparação com exames anteriores. Nos locais que apresentam peri- 

implantite, a profundidade da sondagem está correlacionada com a perda óssea e, portanto, é 

um indicador da gravidade da doença. É importante reconhecer que a taxa de progressão da 

perda óssea pode variar entre os pacientes (CATON et al.,2018). 
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Existem evidências de estudos observacionais de que os pacientes que exibem um controle 

inadequado da placa bacteriana e não fazem terapia de manutenção regular têm maior risco de 

desenvolver peri-implantite. Estudos sobre o tratamento da peri-implantite revelam que as 

estratégias de tratamento anti-infeccioso são bem-sucedidas na redução da inflamação dos 

tecidos moles e na supressão da progressão da doença (CATON et al.,2018). 

CONCLUSÃO 

Com base nas evidências científicas atuais, este trabalho destaca a importância para a prática 

clínica do correto diagnóstico e tratamento de doenças peri-implantares. 
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INTRODUÇÃO - A prototipagem rápida é uma técnica que possibilita a construção de uma 

estrutura anatômica a partir de dados obtidos por exames de imagens tridimensionais. Apesar 

de as imagens tridimensionais virtuais fornecerem informações indiscutivelmente 

elucidativas, o distanciamento entre o modelo virtual e o real manejo das estruturas 

anatômicas no ato cirúrgico ainda é persistente. Dessa forma, a obtenção de protótipos 

biomédicos através da prototipagem rápida a partir de imagens de tomografia 

computadorizada tem se mostrado uma solução inovadora para reduzir este distanciamento. A 

tomografia computadorizada cone beam é a modalidade de exame mais empregada na 

Odontologia para esta finalidade, beneficiando todas as especialidades, principalmente as 

cirúrgicas, como a implantodontia. OBJETIVOS - O objetivo desta breve revisão de 

bibliografia é elucidar o papel que a TC exerce sobre a confecção de modelos tridimensionais 

na odontologia, mais conhecidos como biomodelos. MATERIAIS E MÉTODOS - Foram 

selecionados 16 trabalhos científicos nos idiomas português e inglês provenientes das bases 

de dados pubmed, SciELO e Google Acadêmico. CONCLUSÃO - Pode-se concluir que a 

aquisição tomográfica, quando realizada na menor espessura possível, e a segmentação da 

imagem realizada corretamente são os fatores determinantes do sucesso na fabricação de 

biomodelos, porém, o alto custo ainda é a principal desvantagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O avanço da precisão dos exames de imagem permitiu um salto expressivo no planejamento, 

execução e nos resultados das mais variadas técnicas cirúrgicas, visto que por meio de 

exames como a Tomografia Computadorizada (TC) é possível gerar imagens tridimensionais 

(3D) de alta qualidade que permitem a visualização e a análise detalhada da condição óssea e 

das estruturas anatômicas de importância para o cirurgião dentista. O desenvolvimento dos 

tomógrafos possibilitou a obtenção de reconstruções 3D das áreas analisadas. Essas 

reconstruções podem ser visualizadas em softwares específicos que permitem diversas 

simulações cirúrgicas, desde distrações osteogênicas até as cirurgias virtuais de colocação de 

implantes osseointegráveis (MENEZES, et al., 2008). 

No entanto, apesar de as imagens 3D virtuais fornecerem informações indiscutivelmente 

elucidativas, o distanciamento entre o modelo virtual e o real manejo das estruturas 

anatômicas no ato cirúrgico ainda é persistente. Dessa forma a obtenção de protótipos 

biomédicos através da prototipagem rápida (PR) a partir de imagens de TC tem se mostrado 

uma solução inovadora para reduzir este distanciamento (MEURER, et al., 2008). 

Os protótipos são construídos por meio da adição seriada de camadas de materiais e vários 

processos de fabricação estão disponíveis no mercado. Um dos processos mais utilizados é a 
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estereolitografia e o processo mais conhecido é a impressão 3D (MENEZES, et al., 2008). 

 

OBJETIVOS 

 

Elucidar a importância do papel que a TC tem exercido para as simulações operatórias da 

clínica cirúrgica odontológica através da confecção de modelos anatômicos tridimensionais, 

mais conhecidos como biomodelos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A obtenção de dados para esta revisão bibliográfica foi realizada a partir da leitura de artigos 

consultados nas bases de dados: pubmed, SciELO e Google Acadêmico. Foram selecionados 

artigos nos idiomas inglês e português com as seguintes palavras-chave: Tomografia 

computadorizada de feixe cônico, estereolitografia, biomodelos, surgical models, computer-

aided design. Quando finalizada a seleção, as referências duplicadas foram excluídas. Os 

trabalhos selecionados têm sua publicação datada no período de 2008-2017. Foram 

excluídos os trabalhos em que a prototipagem rápida não estivesse correlacionada à 

tomografia computadorizada de cone beam. De um total de 25 artigos encontrados foram 

incluídos 16 para esta revisão. 

 

DISCUSSÃO 

 

A odontologia sofreu uma grande revolução na última década, com o advento da 

massificação do uso de tomógrafos cone beam. O planejamento de cirurgias ortognáticas, de 

movimentações ortodônticas e achados endodônticos são alguns dos exemplos que podemos 

citar do uso cotidiano das imagens tomográficas por cirurgiões dentistas (DE OLIVEIRA & 

MARQUES, 2015; KUHIONSVRI, et al., 2007). 

Os arquivos adquiridos no exame tomográfico geram fatias de até 1 mm de espessura, o que 

torna essa modalidade de imagem o exame de eleição para a conclusão de diversos 

diagnósticos. Quando esses arquivos são reunidos em softwares específicos, eles geram 

reconstruções em três dimensões. As imagens geradas podem ser convertidas em STL 

(STereoLithography, Standard Triangle Language ou Standard Tessellation Language) que 

são arquivos compatíveis com equipamento de PR, como as impressoras 3D, onde essas 

imagens tridimensionais tornam-se físicas, tendo diversas funcionalidades nas mais variadas 

áreas da medicina, odontologia, engenharia, educação, entre outras (MENEZES, et al., 2008; 

MEURER, et al., 2008). 

Cabe ressaltar o que foi citado por Dutra et al. (2017) ao afirmar que a prototipagem rápida 

compreende dois estágios de produção: o virtual e o físico. É durante o estágio virtual que 

ocorre toda a segmentação dos arquivos tomográficos, o que também foi relatado por Meurer 

et  al. (2008),  essa  etapa  é  fundamental  e  determinante  para  o  sucesso  da confecção do 

biomodelo, pois a PR irá reconstruir exatamente o que foi segmentado e é fundamental ao 

operador o conhecimento de anatomia topográfica e reconhecimento de artefatos de imagem. 

No ano de 1984 o norte americano Charles Hull, realizou o primeiro processo de impressão 

3D,  através  de  uma  imagem  modelada  em  um  software  CAD. No entanto, somente em 

meados dos anos 2000 que as impressões 3D começaram, de fato, a ser empregadas nas 

rotinas de consultórios odontológicos. Em princípio, as impressões 3D abrangeram somente a 

reprodução de estruturas anatômicas servindo como modelos de estudo e planejamento de 

cirurgias  mais  complexas,  diferente  do  que  se  tem  visto  nos  últimos  anos,  onde  a 

prototipagem apresenta cada vez mais utilidades, como a confecção de guias para implantes, 

guias para cirurgias periodontais, confecção  de alinhadores ortodônticos e guias endodônticos. 
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Tudo isso realizado a partir de um exame tomográfico (DAULE & MADHAV, 2013; 

DAWOOD, et al., 2015). 

A maioria das indicações de PR é na área de implantodontia (MENEZES, et al., 2008; 

DAULE & MADHAV, 2013; TENÓRIO, et al., 2015; NAYAR, et al., 2015; RUIZ, et al., 

2015; KUHIONSVRI, et al., 2007), devido ao fato de as cirurgias de instalação de implantes 

geralmente serem realizadas “no escuro”, ou seja, somente com o auxílio de imagens 

bidimensionais das estruturas do paciente, o que contribui para o insucesso do procedimento 

(TENÓRIO, et al., 2015; KUHIONSVRI, et al., 2007). A TCCB permite a visualização das 

estruturas nobres presentes na área de interesse do cirurgião. Já a sua integração com a PR 

permite a confecção de guias que garantem a diminuição significativa de insucesso no pós-

operatório (MENEZES, et al., 2008). 

Durante a realização desta revisão bibliográfica foram encontrados alguns pontos negativos 

para a utilização da PR a partir de imagens de TCCB, como a dose de radiação que o paciente 

recebe durante o exame e o custo relativamente alto dos exames tomográficos (MENEZES, et 

al., 2008; MEURER, et al., 2008; KUHIONSVRI, et al., 2007; DUTRA, et al., 2017). No 

entanto, alguns autores relatam que o uso de tomógrafos odontológicos cone beam faz com 

que o custo e a quantidade de radiação recebida pelo paciente se tornem menores quando 

comparadas a tomógrafos médicos (multislice) (DE OLIVEIRA & MARQUES, 2015), a 

menor geração de artefatos facilita a segmentação das imagens (DUTRA, et al., 2017) e 

também que o correto planejamento cirúrgico aliado a guias cirúrgicas diminuem o tempo 

transoperatório, o que diminui a dose de anestesia administrada no paciente, menor trauma e 

menor risco de infecção, acarretando benefícios ao paciente (TENÓRIO, et al., 2015; RUIZ, 

et al., 2015; DUTRA, et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

A aquisição das imagens tomográficas na menor espessura possível e a segmentação das 

imagens (etapa virtual) realizada corretamente são os principais fatores determinantes do 

sucesso na construção do biomodelo, independente da tecnologia da PR. Na odontologia são 

apresentadas vantagens e benefícios que justificam seu uso, como a precisão cirúrgica 

evitando possíveis falhas operatórias. A área da implantodontia recebe grande destaque para 

uso cotidiano desse recurso. 
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RESTAURAÇÃO DENTOALVEOLAR IMEDIATA (RDI): UMA OPÇÃO DE 

REABILITAÇÃO IMEDIATA COM IMPLANTES EM ALVÉOLOS 

COMPROMETIDOS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

FELISBERTO, A.1 I.; FACHI, C.1; N.; DINIZ, F.M.P2.; MULLER, C.1; L.; BREMM3, L.L.; 

BREMM, J.B.C4 

Palavras-chaves: Implantes, Exodontia, Odontologia 

INTRODUÇÃO: A reposição unitária em regiões estéticas tem sido uma das indicações 

mais comuns para a Implantodontia atual. Dentes condenados são removidos de maneira 

minimamente traumática e imediatamente substituídos por implantes e coroa provisória 

com excelentes resultados estéticos, funcionais e biológicos (Rosa, 2010). Mediante a 

necessidade de reposição do elemento perdido e minimizar o tempo de tratamento (Broggini, 

2006), existem diversas maneiras de reabilitação deste paciente, dentre elas a Restauração 

Dentoalveolar Imediata (RDI). OBJETIVO: Apresentar através de caso clínico a sequência 

de procedimentos utilizados para a RDI na região de um incisivo lateral superior. RELATO 

DO CASO: Paciente do sexo Feminino, 62 anos, compareceu a clínica do curso de 

especialização em implantodontia da UNIPAR com lesão endoperiodontal no elemento 22, 

com perda completa da parede óssea vestibular e supuração, com extração indicada. 

Apresentava retração gengival generalizada nos dentes superiores com cáries radiculares 

ativas, em biotipo periodontal fino. Foi realizada exodontia minimamente traumática do 

elemento 22, curetagem de lesão periapical, instalação de implante imediato, 

preenchimento do “gap” com enxerto sintético Biogran®, retirada do enxerto triplo na região 

de tuberosidade visando a reconstrução da parede óssea vestibular e confecção de 

provisório sobre implante em carga imediata. Após a cicatrização inicial a paciente foi 

submetida a remoção do tecido cariado dos dentes adjacentes, recebeu enxertos de tecido 

conjuntivo com associação de técnicas e foi reabilitada com coroa e laminados 

cerâmicos. DISCUSSÃO: A RDI apresenta grandes índices de sucesso em alvéolos 

comprometidos, principalmente quando o CD elabora o plano de tratamento de maneira 

individualizada, avaliando as necessidades de cada paciente e buscando a excelência no 

tratamento proposto. CONCLUSÃO: A utilização da técnica RDI proporciona fazer o 

uso de enxertias para reestruturação da parede alveolar, utilizando implantes imediatos com 

carga imediata, no mesmo tempo cirúrgico, apresentando uma excelente opção terapêutica 

para a reabilitação do paciente. 
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MELHORA ESTÉTICA UTILIZANDO IMPLANTE IMEDIATO COM CARGA 

IMEDIATA - RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTTICA: Clínica Cirurgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Edevan de Witt Motta, Victor Miguel Gonçalves Silva, Keidy Gallina, Laerte Bremm, 

Adriane Yaeko Togashi 

Palavras-Chave: implantes dentários, prótese, exodontia 

 

RESUMO 

Objetivo: o objetivo deste relato de caso clínico foi demonstrar a espessura da tábua óssea 

vestibular e da posição da margem gengival em implantes unitários instalados em alvéolo de 

extração e em rebordo cicatrizado ambos com carga imediata em região estética. Relato do 

caso: Foi realizada a extração do dente incisivo central direito com técnica minimamente 

invasiva, instalação implante cone morse (Neodent®), preenchimento do “gap” com substituo 

ósseo xenógeno (Bio Oss®) e cimentação de coroa provisória. Através de tomografia 

computadorizada, a medida da espessura da tábua óssea vestibular (TOV) foi 2.50mm e a 

medida da posição da margem gengival (PMG) foi 10.4mm no momento da colocação da 

prótese. O rebordo edêntulo, na região do incisivo central esquerdo recebeu um implante 

cone morse (Neodent®) e cimentação de coroa provisória. Através de tomografia 

computadorizada, a medidas da espessura da tábua óssea vestibular (TOV) foi 1.40mm e 

as medidas da posição da margem gengival (PMG) foi 8.50mm no momento da colocação 

da prótese. Conclusões: A instalação de implante imediato com carga imediata mostrou 

opção confiável, com resultados de espessura do osso vestibular e nível gengival estáveis nos 

períodos observados, quando comparados com o implante em rebordo cicatrizado. Com 

resultados clínicos similares, as vantagens do implante imediato como redução do tempo de 

execução do tratamento, redução da morbidade do pós-operatório, redução do uso de 

medicamentos e manutenção do arcabouço perimplantar se tornam atrativos para indicação 

da técnica testada. 
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UTILIZAÇÃO DE PIEZOCIRURGIA PARA LATERALIZAÇÃO DO NERVO 

ALVEOLAR INFERIOR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Caso clínico 

Simone Karine Rothen1; Anna Carolina Jaccottet Oliveira2; Eleonor Álvaro Garbin Júnior3; 

Luiz Alberto Formighieri4; Geraldo Luiz Griza5; Natasha Magro Ernica6 

 

Introdução: O nervo alveolar inferior (NAI) torna-se mais próximo do rebordo mandibular 

com o processo de reabsorção óssea, limitando a reabilitação protética da região. A técnica de 

lateralização do NAI é uma boa alternativa para o tratamento de mandíbulas atróficas através 

da instalação de implantes sem dano permanente ao nervo. A cirurgia Piezoelétrica é uma ótima 

opção para a realização da técnica, pois permite o corte seletivo apenas em estruturas 

mineralizadas, preservando tecidos moles, além de propiciar maior segurança e menor dano ao 

tecido. Objetivo: Relatar um caso de sucesso de instalação de implantes dentários com 

lateralização do nervo alveolar inferior utilizando a piezocirurgia. Relato do caso: O paciente 

do sexo masculino, 51 anos, sem comorbidades sistêmicas foi atendido no curso de 

implantodontia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Após análise clínica e 

radiográfica foi optado pela lateralização do NAI e colocação de implantes para a reabilitação 

do lado esquerdo de mandíbula. Após anestesia local e incisão, foram realizadas osteotomias 

horizontais utilizando Piezoelétrico até alcançar a região medular do corpo da mandíbula e, 

posteriormente unidas por duas demarcações verticais anterior e posterior. Foi removida a tábua 

óssea cortical vestibular expondo o NAI, possibilitando o tracionamento com auxílio de tira de 

látex estéril e instalação de dois implantes Neodent, cone morse de 3.5x11mm. Resultados: 

Pôde-se perceber que a sensibilidade total foi retomada no período de 3 meses pós-operatórios. 

Também foi possível observar a osseointegração dos implantes. Após 4 meses, foi realizada a 

fase protética, reestabelecendo a função mastigatória do paciente. Conclusão: Esta é uma 

técnica delicada que exige domínio do profissional e conhecimento anatômico preciso, pois 

pode acarretar problemas permanentes ao nervo. Entretanto, se bem executada, resulta no 

sucesso do tratamento e satisfação do paciente. 

Palavras-chave: Osteotomia; Piezocirurgia; Implantes Dentários. 
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IMPLANTES IMEDIATOS COM CARGA IMEDIATA EM ÁREA ESTÉTICA – 

ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO 

Victor Miguel Gonçalves Silva1, Edevan de Witt Motta1, Keidy Gallina2, Laerte Luiz Bremm3, 

Adriane Yaeko Togashi4 

Palavras-chave: implantes dentários, tomografia, recessão gengival. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: este ensaio clínico controlado com acompanhamento de seis meses comparou a 

espessura da tábua óssea vestibular e a posição da margem gengival bem como suas 

variações em implantes unitários instalados em alvéolos de extração e em rebordos 

cicatrizados ambos com carga imediata em área estética. Materiais e Métodos: indivíduos 

do grupo 1 foram tratados com extração dental, com instalação implante cone morse 

(Neodent), preenchimento do GAP com substituo ósseo xenógeno (Bio Oss) e cimentação 

de coroa provisória, indivíduos do grupo 2 com rebordos unitários cicatrizados receberam 

implante cone morse (Neodent) e cimentação de coroa provisória. Espessura da tábua óssea 

vestibular (TOV) medidas nos pontos coronal (C), médio (M) e apical (A) e posição da 

margem gengival (PMG) nos pontos mesial (M), vestibular (V) e distal (D) foram avaliados 

no pré-operatório, pós-operatório imediato e seis meses após a cirurgia. Resultados: Na 

análise da TOV foram observadas similaridade estatísticas quando avaliada a interação dos 

fatores períodos e grupos. Já quando realizada a comparação entre os grupos 1 e 2 pode-

se observar uma diferença estatisticamente significativa (p<0.05), demonstrando que o 

grupo 1 possui uma maior medida de tábua óssea do que o grupo controle em T1. Na 

análise da PMG indica similaridade estatística entre a interação grupos e períodos, o mesmo 

pode ser observado ao comparar os grupos entre si (p>0,05). Já quando comparado os 

diferentes períodos dentro de cada grupo, vê-se uma diferença estatística entre o tempo T0 

e T2, sendo que o tempo T2 apresenta uma média das medidas maiores que no tempo 

T0 em  ambos  os grupos. Conclusão: Com resultados similares entre os grupos, as 

vantagens do implante imediato como redução do tempo de execução do tratamento, redução 

da morbidade do pós-operatório, redução do uso de medicamentos e manutenção do 

arcabouço perimplantar se tornam atrativos para indicação da técnica. 
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CIRURGIA PLÁSTICA PERI-IMPLANTAR FAVORECENDO A ESTÉTICA 

GENGIVAL 

 

TEMÁTICA: Clínica cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Marisa Lupes Rodrigues1,  Manuel da Fonseca Rodrigues2 

 

Palavras chave: Implantes dentários, gengiva, estética 

 

INTRODUÇÃO- A busca por melhores resultados estéticos nos tratamentos envolvendo 

implantes osseointegrados resultou na aplicação de conceitos da cirurgia plástica 

periodontal nas reabilitações com implantes dentários. Assim a cirurgia plástica peri-

implantar surgiu para criar um perfil de tecido mole harmonioso e ainda buscar a formação 

ou aumento de tecido queratinizado ao redor dos implantes, prevenindo a inflamação 

gengival. OBJETIVO- O presente estudo consistiu na revisão da literatura sobre as 

técnicas de enxerto de tecido mole com a finalidade de restabelecer a estética gengival nos 

tratamentos com implantes dentários. MATERIAIS E MÉTODOS- Foi realizada a busca 

de artigos em periódicos publicados na última década, que mostraram as indicações e 

resultados ao utilizar o enxerto gengival livre epitelizado  e desepitelizado e também o 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial associado aos retalhos por tunelização e retalho 

reposicionado coronalmente. Diante de algumas desvantagens ao utilizar o enxerto 

autógeno, foi realizado também um comparativo entre o enxerto autógeno e os 

biomateriais alternativos substitutos: matriz dérmica acelular e a matriz xenogênica de 

colágeno. CONCLUSÃO- Observou-se a importância do profissional conhecer as diversas 

técnicas de enxerto e suas indicações. Além disto, é fundamental que o implantodontista 

realize um rigoroso planejamento cirúrgico possibilitando prever os resultados e assim 

selecionar a técnica mais adequada para cada caso, garantindo melhores resultados estéticos, 

funcionais e biológicos. REFERÊNCIAS: 1-AZAR E. L., ROJAS M. A. MANDALUNIS 

P. CARRANZA N. 

Histologic and Histomorphometric Analyses of De-epithelialized free gingival graft in 

humans. Int J Periodontics Restorative Dent; v. 39(2), p. 221–226, Mar/Apr, 2019. 2- 

DEEB G.R., DEEB J.G., Soft Tissue Grafting Around Teeth and Implants. Oral 

Maxillofacial Surg Clin North Am, v. 27(3), p. 425–48, Aug, 2015. 3- FU J.H., SU 

C.Y., WANG H.L. Esthetic soft tissue management for teeth and implants.J Evid Based 

Dent Pract, v. 12(3 suppl), p. 129-42, Sep, 2012. 4- JUNG R. E., HURZELER M.B., 

THOMA D.S., KHRAISAT A., HAMERLE C.H. Local tolerance and efficiency of two 

prototype collagen matrices to increase the width of keratinized tissue. J Clin 

Periodontol, v. 38(2), p. 173–9, fev, 2011. 5- SANZ M. SIMION M. Surgical techniques 

on periodontal plastic surgery and soft tissue regeneration: Consensus Report of group 3 

of the 10th European Workshop on Periodontology. Journal of Clinical 

Periodontology. v. 41, p. S92-S97, Apr, 2014. 6- SCHWARZ F., MIHATOVIC I., 

SHIRAKATA Y., BECKER J., BOSSHARDT D., SCULEAN A. 

Treatment of soft tissue recessions at titanium implants using a resorbable collagen 

matrix: a pilot study. Clin Oral Implants Res, v. 25, p. 110–5, jan, 2014. 7- ZUCCHELLI  
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PLANEJAMENTO DIGITAL E O EMPREGO DE GUIA CIRÚRGICA PARA A 

INSTALAÇÃO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Revisão da literatura 

MODALIDADE: Clínica cirúrgica 

 

Jeani Aparecida Petrik1; Brenda Maria Marques dos Santos2; Jeniffer Urbano Degasperi3; 

Pâmela da Silva Santos3; Daniela de Cassia Flaglioni Boleta Ceranto4, Eduardo Benassi 

dos Santos5 

Palavras chave: Implantes dentários. Técnicas de planejamento. Cirurgia bucal. 

INTRODUÇÃO: Atualmente os implantes dentários consistem em uma alternativa confiável 

e segura para reabilitar pacientes desdentados, desde que estes sejam corretamente avaliados e 

orientados (ALEVIZAKOS, et al. 2019). O avanço crescente da tecnologia tornou realidade à 

visualização dos tecidos bucais em três dimensões o que permitiu a execução do planejamento 

de maneira mais precisa e possibilitou a confecção de guia cirúrgica que serve como 

orientação para o correto posicionamento do implante (PIVA, et al. 2018). OBJETIVOS: 

Revisar a literatura a respeito do planejamento digital e emprego de guias cirúrgicas rígidas 

para instalação de implantes dentários osseointegráveis. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Revisaram-se os artigos presentes nas seguintes plataformas: Portal da CAPES, PUBMED e 

ELSIVIER, entre 2015 e 2019. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A partir dos exames que 

fornecem imagens tridimensionais é possível realizar o planejamento virtual passo a passo, 

utilizando softwares específicos (NUSS, et al.2016). Os dados obtidos no planejamento 

servem de base para a confecção da guia cirúrgica que é obtida através da tecnologia 

CAD/CAM ou em laboratório protético(TENÓRIO, SOUZA, et al., 2015). Nos casos em que 

o planejamento é bem executado e a guia cirúrgica é corretamente fixada a cirurgia se torna 

mais segura, rápida e precisa e por não necessitar de retalho proporciona maior conforto para 

o paciente (NUSS, GOMES, et al., 2016). As desvantagens deste tipo de procedimento estão 

relacionadas a falhas no software de planejamento, despreparo do profissional, além de erros 

no posicionamento durante a fixação da guia e custo elevado, há também evidencias de que a 

técnica utilizando guia cirúrgica cause maior aquecimento ósseo, quando comparado a técnica 

convencional   (YAFI,   CAMENISCH   e   AL-SABBAGH,   2019).   CONCLUSÃO:   O 

planejamento digital associado à utilização de guia cirúrgica para instalação de implantes é 

um método satisfatório e eficaz que proporciona conforto ao paciente desde que desenvolvido 

e empregado de maneira correta. 

 

Referências 

ALEVIZAKOS, V. et al. A retrospective study of the accuracy of template-guided vs. 

freehand implant placement: a non-radiological method. Oral surgery, oral medicine, oral 

 
1 Cirurgiã dentista, formada pela Universidade Paranaense – UNIPAR – Campus Cascavel 
2 Cirurgiã  dentista,  pós  graduando  em  Disfunção  Temporomandibular  pela  Universidade Paranaense – 

UNIPAR – Campus Cascavel 
3 Acadêmicas do curso de odontologia da Universidade Paranaense – UNIPAR – Campus Cascavel 
4 Doutora em Fisiologia, Professora do curso de Odontologia e Medicina da UNIPAR Universidade Paranaense 

– Umuarama-PR, Brasil 
5 Cirurgião dentista, mestrando em Odontologia UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

Cascavel 



 

471 

 

pathology and oral radiology, Krems-Stein, v. 128, n. 3, p. 220-226, Setembro 2019. 

BERNARD, L. et al. A randomized controlled clinical trial comparing guided with nonguided 

implant placement: A 3-year follow-up of implant-centered outcomes. J. Prosthet Dent., 

Leuven, v. 121, n. 6, p. 904-910, junho 2019. 

NUSS, K. C. B. et al. Grau de confiabilidade na reprodução do planejamento virtual para o 

posicionamento final de implantes por meio de cirurgia guiada: Relato de caso. Revista da 

faculdade de odontologia - UFP, Passo Fundo, v. 21, n. 1, p. 102-108, Janeiro 2016. 

PEREIRA,  R.  A.;  SIQUEIRA,  L.  D.  S.;  ROMEIRO,  R.  D.  L.  Cirurgia  guiada  em 

implantodontia: Relato de caso. Revista Ciência Saúde, Pimdamonhamgaba, v. 4, n. 1, p. 34- 

42, Abril 2019. 

PIVA, A. M. D. O. D. et al. Estágio atual em cirurgia guiada em implantodontia. Prótese 

News, São José dos Campos, v. 5, n. 2, p. 196-202, Março 2018. 

TENÓRIO, J. D. R. et al. Prototipagem e cirurgia guiada em implantodontia: Revisão de 

literatura. Revista da Faculdade de odontologia - UFP, Passo Fundo, v. 20, n. 1, p. 110-114, 

janeiro 2015. 

YAFI, F. A.; CAMENISCH, B.; AL-SABBAGH, M. Is Digital Guided Implant Surgery 

Accurate and Reliable? Dental Clinics, Lexington, v. 63, n. 3, p. 381-397, 2019. 



 

472 

 

A REABSORÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR E A REABILITAÇÃO BUCAL COM 

IMPLANTES CURTOS 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Gabriel Finkler1; Letícia Carvalho Lima Teixeira1; Iago Demetrio da Silva1; Ângelo José 

Pavan2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Implantes, reabsorção óssea, cirurgia 

INTRODUÇÃO - A perda dentária pode ser desencadeada por traumas dentários, cáries, 

patologias ou alterações periodontias, com isso, a ausência dentária pode levar a reabsorção 

óssea alveolar devido a não estimulação do ligamento periodontal. Esta reabsorção se torna 

severa principalmente em idosos. OBJETIVO - Apresentar uma revisão de literatura 

abordando conceitos sobre a reabsorção óssea alveolar e as vantagens e desvantagens da 

utilização da técnica de reabilitação bucal com implantes curtos. MATERIAIS E MÉTODOS 

– Foi utilizado materiais do laboratório de anatomia sendo maxilas e mandíbulas secas, para 

representar a reabsorção óssea dos indivíduos edêntulos ao longo do tempo, juntamente com 

um levantamento bibliográfico de obras clássicas. DISCUSSÃO – Com a descoberta da 

osseointegração por Per Ingvar Bränemark em 1969, que a definiu como sendo o processo de 

conexão direta estrutural e funcional entre o osso vivo e a superfície de um implante submetido 

a uma carga oclusal, foi possível o desenvolvimento de sistemas de implantes para a reabilitação 

bucal. Com o decorrer do tempo a tecnologia e o desenvolvimento de implantes curtos 

melhorou o planejamento e a execução cirúrgica, diminuindo assim, o tempo cirúrgico e a 

necessidade de tratamentos mais invasivos como enxertos ósseos, lateralização vascular e 

nervosa, o uso de implantes convencionas longos e de implantes zigomáticos, além da 

diminuição do risco de parestesia. Porém um rigoroso critério e planejamento se fazem 

necessários para a utilização de implantes. Um dos principais fatores limitantes para seu uso 

está no alto custo do tratamento e na condição sistêmica do paciente, em principal aqueles que 

fazem uso de medicamentos bifosfonatos administrados por via intravenosa. CONCLUSÃO – 

Atualmente considera-se como implantes curtos aqueles com ou menos que de 8mm de 

comprimento. Dessa forma, a implantodontia desempenha um importante papel na devolução 

estética e funcional para o paciente edêntulo. 
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TRATAMENTO CIRÚRGICO-ORTODÔNTICO DE DENTE SUPRANUMERÁRIO 

EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Chen Ju Hsu1, Alexandre Marcos Bandeira2, Amadeu Tomasin Neto2, Beatriz Fernandes de 

Lima1, Maria Daniela Basso de Souza3, Renata Zoraida Rizental Delgado3 

 

Palavras-chave: Dente Supranumerário, Odontopediatria, Ortodontia. 

 

RESUMO – Dentes supranumerários quando presentes na linha mediana superior, costumam 

causar alterações estético-funcionais e comprometer os dentes adjacentes. O objetivo do 

presente trabalho é relatar um caso de rotação distal de incisivo central superior permanente, 

associada a presença de um mesiodente. Após realizado o diagnóstico por meio de exame 

clínico e radiográfico, optou-se pela remoção cirúrgica do mesmo, seguida de tratamento 

ortodôntico do dente adjacente comprometido. O planejamento ortodôntico para o caso 

consistirá de movimento de rotação mesial do incisivo central direito superior, por meio de 

aparelho móvel com mola tipo Z. Retornos periódicos a cada 21 dias serão programados para a 

realização dos ajustes do aparelho ortodôntico, a fim de se estabelecer a estética e função 

adequadas. Esse trabalho visa ressaltar a importância da associação entre o tratamento cirúrgico 

e ortodôntico frente a casos de mesiodente, a fim de diminuir ou evitar complicações ao 

desenvolvimento da dentição normal. 

 

INTRODUÇÃO – A hiperdontia é o desenvolvimento de um número maior de dentes e estes 

são chamados de dentes supranumerários. Poucas informações estão disponíveis sobre a 

associação genética desta anomalia. A maioria dos casos estão associados a causas 

multifatoriais e resultam da combinação de influências genéticas e ambientais. A prevalência 

de dentes supranumerários permanentes no grupo étnico-racial branco varia entre 0,1% e 3,8% 

e a frequência na dentição decídua é muito mais baixa e varia de 0,3% a 0,8%. Dos casos 

relatados na literatura científica, a hiperdontia de um único dente é a mais frequentemente 

encontrada e a região mais afetada é a dos incisivos superiores, seguida pelos molares 

superiores e os molares inferiores, pré-molares, caninos e incisivos laterais. A hiperdontia 

unitária ocorre em maior frequência na dentição permanente e, cerca de 95% dos casos são na 

maxila com forte predileção pela região anterior. Ainda que os dentes supranumerários possam 

ser bilaterais, a maioria ocorre unilateralmente. Demonstra-se predominância masculina de 2:1 

e a maioria dos dentes supranumerários são diagnosticados durante as primeiras duas décadas 

de vida. Quanto a sua classificação, um dente supranumerário na região de incisivos superiores 

é denominado mesiodente; um quarto molar acessório distomolar ou distodente; um dente 

posterior supranumerário situado lingual ou vestibularmente a um molar é classificado como 

paramolar. Os supranumerários ainda são divididos em suplementar e rudimentar; sendo os 

rudimentares classificados, ainda, em conoides, tuberculados e molariformes (NEVILLE, 2016). 

O diagnóstico é simples, normalmente é feito em exame odontológico de rotina, mas é 

fundamental a confirmação com exames complementares como radiografias oclusais, 

panorâmicas, lateral de crânio, bem como por variações de técnicas de radiografias intra-bucais 

como a de Clarck e por tomografia computadorizada por feixe cônico (Cone Beam) (GIOTTI, 

2014). 
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O dente supranumerário localizado na região anterior da maxila pode ocasionar inúmeras 

alterações  de  interesse  odontológico  como  apinhamento  dentário,  reabsorção  radicular, 

impactação do permanente, rotações, diastema, erupção ectópica, má oclusão e cisto dentígero 

(NEVILLE, 2016). Por isso, se faz necessário um preciso diagnóstico, bem como um plano de 

tratamento adequado frente a presença de um dente supranumerário que esteja causando 

interferência no desenvolvimento de dentes adjacentes e da oclusão normofuncional. 

 

OBJETIVOS – Relatar um caso clínico de mesiodente, o qual estava associado a interferência 

no alinhamento dos dentes adjacentes e comprometia a estética e função bucal de paciente 

infantil. 

 

RELATO DE CASO – Paciente L. G. S. A., sexo masculino, 7 anos de idade, na companhia 

de seu responsável, compareceu à Clínica Integrada Infantil - UNIOESTE, com queixa principal 

de “apresentar dente a mais com forma estranha na região anterior superior, atrapalhando a 

estética”. Ao exame clínico, foi constatado que o paciente apresentava dentadura mista, oclusão 

em classe I e mordida aberta anterior. Durante a anamnese, foi diagnosticado hábito bucal 

deletério de sucção digital. Foram solicitados exames radiográficos complementares por meio 

das radiografias panorâmica e periapical modificada, sendo possível o diagnóstico de 

mesiodente conoide de raiz pequena e afilada entre os dentes 11 e 21, que ocasionou a rotação 

distal do dente 11 durante seu irrompimento. 

Como plano de tratamento, indicou-se a exodontia do supranumerário seguido de tratamento 

ortodôntico móvel por meio de uma placa de Hawley com mola tipo Z a fim de corrigir o 

posicionamento do dente 11. Após 7 dias da remoção cirúrgica do mesiodente, realizou-se a 

remoção de sutura e moldagem das arcadas superior e inferior com alginato para confecção do 

modelo de estudo e confecção do aparelho ortodôntico móvel. Posteriormente, o paciente 

retornou para a instalação da placa de Hawley, sendo realizada a orientação de uso tanto para o 

paciente quanto aos responsáveis dele. Planejou-se então retornos a cada 21 dias do paciente 

para a realização da ativação do aparelho ortodôntico a fim de realizar movimentos de rotação 

dentária no sentido mesial, na tentativa de estabelecer a estética e função adequadas. O paciente 

encontra-se sob acompanhamento ortodôntico. 

 

DISCUSSÃO – Segundo estudo realizado por Bereket et al. (2015), a prevalência de dentes 

supranumerários ocorre mais no sexo masculino, sendo que o tipo mais comumente encontrado 

são os mesiodentes. Além disso, cerca de 38% dos casos de supranumerários são associados a 

complicações. Esses dados supracitados corroboram com o caso relatado. 

Neville et al. (2016) afirmam que as consequência do tratamento tardio de dente supranumerário 

podem acarretar no atraso de irrupção dos dentes, reabsorção dos dentes adjacentes, 

deslocamento dentário com apinhamento associado, má oclusão, entre outros. Em revisão 

realizada por Cruz et al. (2015), a abordagem terapêutica para os casos de hiperdontia consiste 

basicamente na remoção cirúrgica dos dentes supranumerários presentes e, quando necessário, 

reposicionamento ortodôntico. Os autores descreveram os principais fatores que devem ser 

cuidadosamente avaliados antes que a conduta cirúrgica seja adotada, sendo estes: o elemento 

supranumerário causar ou estar associado a algum processo patológico ou estar prejudicando a 

irrupção e/ou posicionamento dos demais dentes. No presente caso, apesar do paciente 

apresentar idade adequada para colaborar durante o procedimento cirúrgico, o dente 

supranumerário foi diagnosticado tardiamente, e este já havia deslocado dentes adjacentes, 

justificando a exodontia. 

Segundo Guedes-Pinto et al. (2016), durante a fase de erupção pré-oclusal, após ter 

transpassado a mucosa bucal, o dente continua seu movimento eruptivo deslocando-se em 

direção oclusal até alcançar o plano funcional. Nessa fase, fatores intrabucais como as forças 
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musculares e hábitos bucais deletérios como sucção digital ou de objetos, protrusão da língua, 

além do crescimento craniofacial, interferem na direção do movimento eruptivo do dente. O 

principal  movimento  é  o  excêntrico,  pelo  próprio  desenvolvimento  do  germe  dentário, 

acarretando em movimentos de acomodação com inclinações para vestibular, lingual, mesial e 

distal, bem como movimentos de rotação. No presente relato de caso, como o incisivo central 

direito sofreu rotação distal devido à presença do mesiodente e encontrava-se na fase de erupção 

pré-oclusal, foi indicado um aparelho removível com mola tipo Z a fim de corrigir essa alteração, 

pois conforme Machado (2008), as molas ortodônticas são os dispositivos que geram as forças 

que atuam sobre os dentes, designadas de elementos ativos. Em Ortodontia preventiva a maior 

parte dos movimentos são conseguidos por meio de aparelhos removíveis com molas que 

movimentam os dentes por inclinação. Sendo que a função das molas Z é de rotação dentária, 

ou seja, rotação da coroa clínica, girando o dente no sentido pretendido. 

 

CONCLUSÃO – O correto diagnóstico e intervenção cirúrgica apropriadas associadas ao 

tratamento ortodôntico podem diminuir ou evitar complicações ao desenvolvimento da oclusão 

normal, quando estas são causadas pela presença de dentes supranumerários, obtendo-se uma 

harmonia funcional, estética e oclusal. O objetivo da combinação de dois tratamentos, cirúrgico 

e ortodôntico, foi propiciar equilíbrio funcional e estético ao paciente odontopediátrico. 
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RESUMO – O líquen plano é uma enfermidade mucocutânea, envolvendo uma reação de 

hipersensibilidade que pode afetar a mucosa oral, genital, pele e unhas. Apesar de ser uma 

alteração comum, a mesma não é muito conhecida pela população. É uma doença na qual a 

etiologia não está totalmente esclarecida, tendo como indícios, que pode ser causada por 

fatores imunológicos. O líquen plano oral tem prevalência no gênero feminino, entre a quarta 

à sexta década de vida, sendo raro em crianças. Este trabalho tem como objetivo relatar 

um caso raro de líquen plano oral em paciente pediátrico. Paciente leucoderma, do gênero 

masculino, foi encaminhado ao serviço de Estomatologia da UNIOESTE devido à presença 

de manchas brancas na mucosa jugal notadas há uma semana, em uma consulta de rotina 

na clínica de Odontopediatria da UNIOESTE. Ao exame clínico, notaram-se múltiplas 

manchas brancas estriadas com superfície lisa em ambos os lados da mucosa jugal, 

estendendo-se até fundo de sulco próximo aos molares e pré-molares inferiores e em região 

de molares superiores. Também foram constatadas lesões com as mesmas características em 

assoalho bucal e ventre de língua, bilateralmente, além de lesões nas unhas, formando estrias 

longitudinais. A hipótese diagnóstica foi de líquen plano oral, posteriormente confirmada por 

biópsia incisional de uma das lesões e exame histopatológico.  O paciente foi encaminhado 

para ajuste no tratamento das lesões nas unhas com dermatologista e as lesões em 

mucosa oral permanecem em proservação, não sendo necessária a utilização de 

corticoides, pois as mesmas não apresentam sintomatologia dolorosa. Concluiu-se que, 

apesar da falta de consonância na literatura, o líquen plano oral pode ser constatado em 

pacientes pediátricos. 

 

INTRODUÇÃO – O líquen plano é uma doença que frequentemente é encontrada na 

mucosa bucal. As lesões se assemelham aos líquens, que são plantas primitivas compostas 

por algas e fungos simbióticos (NEVILLE et al., 2009). 

Estudos epidemiológicos demonstram que a doença tem predileção pelo gênero feminino 

e indivíduos entre a quarta à sexta década de vida, sendo raro o acometimento em crianças 

(SOARES et al., 2009). Ainda hoje, sua etiopatogenicidade não é totalmente esclarecida, 

porém evidências atuais demonstram que esta é uma condição mediada imunologicamente, 

sendo também relacionada a fatores genéticos, infecciosos, psicológicos, entre outros. O 

líquen plano possui caráter inflamatório crônico, sendo qualificado por uma resposta 

imune mediada por células T contra células epiteliais, provocando sua destruição 
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constante (DANIELLI et al., 2010). 

Clinicamente, visualizamos o líquen plano oral em duas formas: reticulada e erosiva. A 

forma reticulada tem como padrão característico linhas brancas entrelaçadas (estrias de 

Wickham), sendo que, em alguns casos, apresentam-se como pápulas. Já na forma 

erosiva podem ser visualizadas áreas eritematosas, atróficas, com graus variáveis de 

ulceração central, podendo ser sintomáticas (NEVILLE, et al., 2009). No exame 

histopatológico são observadas três características histológicas clássicas: camada 

sobrejacente de queratinização, camada densa de infiltrado linfocitário no tecido adjacente 

e degeneração da camada de células basais (ZANATTA et al., 2011). 

O diagnóstico muitas vezes pode ser feito apenas com achados clínicos e o tratamento 

depende de sua forma. O líquen plano reticular geralmente é assintomático e não necessita de 

tratamento. Já em sua forma erosiva, pode causar incômodo ao paciente e o mesmo deve ser 

tratado com o uso de corticosteroides (NEVILLE et al., 2009). 

 

OBJETIVOS – O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso incomum de 

líquen plano oral em paciente pediátrico, ressaltando as características de apresentação da 

doença, seu diagnóstico e tratamento proposto. 

 

RELATO DE CASO (Materiais e métodos) – Paciente B.E.T., doze anos, gênero 

masculino, leucoderma, encaminhado pela Clínica de Odontopediatria da UNIOESTE ao 

serviço de Estomatologia da mesma, acompanhado de seu responsável devido à 

constatação de lesões brancas estriadas em mucosa jugal, sem sintomatologia dolorosa. Na 

anamnese, o responsável pelo paciente relatou que o mesmo estava sob tratamento com 

otorrinolaringologista e dermatologista; também apresentava doença renal e hábito de chupar 

balas e pirulitos. Ao exame físico intraoral foram constatadas manchas brancas de aspecto 

estriado e superfície lisa bilateralmente nas seguintes regiões: em mucosa jugal direita e 

esquerda, estendendo-se até fundo de vestíbulo em região de molares e pré-molares 

inferiores; em mucosa jugal próximo à região de molares superiores; em assoalho bucal e 

ventre de língua. 

As hipóteses diagnósticas levantadas foram líquen plano oral e reação liquenoide devido aos 

componentes do dentifrício. Como conduta o paciente foi instruído a deixar o hábito de 

chupar balas e pirulitos e a realizar as escovações diárias com bicarbonato de sódio e água 

durante duas semanas. 

Ao retorno do paciente notou-se uma leve diminuição das lesões em seus aspectos 

gerais. Notaram-se também alterações nas unhas das mãos e pés do paciente, as quais 

tinham aspecto de estrias longitudinais. Foi agendada a biópsia incisional das lesões em 

cavidade oral para uma possível associação com as lesões em unhas e mantidas as 

instruções para escovação com bicarbonato de sódio e água. 

Na biópsia incisional foi retirada uma peça irregular com medida de 0,7x0,4x0,3cm da 

mucosa jugal esquerda, constituída de tecido amolecido, granuloso e esbranquiçado. O laudo 

histopatológico demonstrou haver uma estomatite liquenoide crônica com derrame 

pigmentar e ausência de áreas de displasia ou neoplasia associada, sendo o quadro 

histológico consistente com líquen plano de mucosa oral. 

A conduta mediante ao caso foi a sua proservação, com consultas trimestrais para 

acompanhamento das lesões, tendo em vista que estas não apresentavam sintomatologia 
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dolorosa, dispensando o uso de corticoides. 

 

DISCUSSÃO – O caso relatado não corrobora com os dados apresentados pela literatura, 

os quais citam a predileção da doença pelo gênero feminino e indivíduos entre a quarta à 

sexta década de vida, sendo raro em crianças (SOARES, et al., 2009), visto que o paciente 

do presente relato é do gênero masculino e sua condição foi evidenciada aos doze anos. 

Em uma pesquisa realizada no Centro Goiano de Doenças da Boca (CGDB), no período de 

1998 a 2010, foram avaliados 52 prontuários de pacientes com líquen plano oral 

confirmado através de exame clínico e/ou biópsia, sendo que 80% eram do gênero 

feminino e 79% possuíam entre 41 a 63 anos. Considerando o tipo de líquen plano 

apresentado, 75% (n=39) dos pacientes apresentavam líquen plano reticular, 5,76% 

(n=3) apresentavam a forma erosiva e 3,84% (n=2) em forma de placa. Em 7,69% não foi 

possível identificar o tipo de líquen plano (VILANOVA et al., 2012), o que também ocorreu 

no presente caso clínico. 

Em um levantamento epidemiológico publicado em 2018, foram encontrados 23 laudos 

referentes a 18 pacientes. Destes, a localização mais frequente de biópsia foi a mucosa 

jugal, com 15 casos. Observou-se ausência de sintomas em 65% dos casos (VILAÇA et al., 

2018), estando de acordo com o caso apresentado neste trabalho. 

Assim como no caso clínico apresentado, Vilanova et al. (2012) cita em seu estudo que 

nenhum dos pacientes que participaram da pesquisa apresentavam achados condizentes com 

lesão cancerizável. Apesar disso, em 32,69% houve emprego de protocolo de prevenção 

e acompanhamento regular do líquen plano oral. 

 

CONCLUSÃO – Conclui-se que, apesar de raro, o líquen plano oral pode acometer 

pacientes infantis e jovens, devendo o cirurgião-dentista ficar atento a possíveis quadros 

sugestivos para estabelecer o diagnóstico e a melhor conduta para o caso. 
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TRATAMENTO DE TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR EM PACIENTE 

PEDIÁTRICO 

 

ÁREA TEMÁTICA:  Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Nassar4; Christian Giampietro Brandão5; Leonardo de Almeida6 

 

Resumo 

O tratamento de lesões dentoalveolares na dentição permanente de paciente pediátrico gera um 

desafio aos profissionais devido à instabilidade prognóstica, à ameaça na manutenção dental e 

à dificuldade de reabilitação do paciente. O objetivo é demonstrar o tratamento, em segundo 

momento, de uma lesão traumática grave envolvendo os incisivos superiores permanentes em 

paciente de idade escolar. O paciente do sexo masculino, 10 anos, sem comorbidades 

sistêmicas, chegou para atendimento na Clínica Integrada Infantil da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, encaminhado de clínica particular. Apresentava histórico de trauma nos dentes 

superiores anteriores há 8 meses, com presença de esplintagem do 12 ao 22. Após exame clínico 

e análise tomográfica, constatou-se fratura coronorradicular do elemento 11. Foi realizada a 

remoção da contenção dos elementos 11 e 12 e cirurgia para remoção de tecido de granulação 

e do fragmento dental. Após uma semana, foi realizado o tratamento endodôntico, com 

subsequente instalação de coroa provisória com pino de fibra de vidro, tendo como função a 

reabilitação provisória do paciente. A instalação da coroa provisória restabeleceu a estética do 

paciente, além de permitir a ancoragem para posterior extrusão dental ortodôntica. Através de 

uma equipe multidisciplinar, o paciente está sendo tratado efetivamente, visando a manutenção 

dental e a reabilitação estética e funcional. 

Palavras-chave: Traumatismos dentários; fratura; odontopediatria. 

 

 

Introdução 

Lesões dentoalveolares e dos tecidos moles são frequentes e são causadas por diversos tipos de 

traumatismo. As causas mais comuns são quedas, acidentes automobilísticos, desportivos, 

brigas e abuso contra crianças. Quando uma força direta ou indireta é aplicada em um dente, 

podem acontecer lesões dentoalveolares. O conhecimento das técnicas de tratamento das lesões 

dentoalveolares e de tecido mole é importante, porque o sucesso do tratamento depende do 

pronto atendimento à lesão. Isso permitirá ao cirurgião-dentista prevenir maiores intervenções 

um segundo momento, caso seja necessário (HUPP et al., 2015). 

O traumatismo dentoalveolar envolve três estruturas básicas: dentes, porção alveolar e tecidos 

moles adjacentes. O tipo de dano e as estruturas atingidas orientam o tratamento. Para 

chegarmos a um correto diagnóstico, é necessário conhecer como são classificados estes 

traumatismos e quais são as estruturas envolvidas. Uma boa anamnese, um bom exame clínico 

e exames complementares são indispensáveis na instituição de um plano de tratamento rápido 
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e adequado (OLIVEIRA et al., 2004). 

O primeiro passo em qualquer processo diagnóstico deve ser a obtenção de uma história precisa. 

O cirurgião-dentista deve questionar o paciente ou responsável: Quem é o paciente? 

Quando/Onde/Como aconteceu o trauma? Que tratamento foi realizado desde que a lesão 

ocorreu (se houve)? Qual o estado geral de saúde do paciente? Posteriormente deve ser 

realizado o exame clínico atentamente, pois é muito importante para o processo diagnóstico. O 

exame completo do paciente vítima de lesão dentoalveolar não deve focar somente em uma 

estrutura, pois lesões concomitantes podem estar presentes. Uma série de técnicas radiográficas 

estão disponíveis para avaliar o traumatismo dentoalveolar, e caso não seja suficiente para um 

diagnóstico preciso, pode-se também realizar exames tomográficos (ANDREASEN & 

ANDREASEN, 1991; HUPP et al., 2015). 

Muitos sistemas são usados na descrição do traumatismo dentoalveolar. Uma classificação 

relativamente simples, porém útil, foi apresentada por Sanders e colaboradores. Esse método 

baseia-se inteiramente na descrição da lesão feita durante o episódio traumático, descrevendo 

as estruturas dentárias envolvidas, o tipo de deslocamento e a direção da fratura da coroa ou da 

raiz. Nessa classificação, os traumas dentoalveolares são divididos em: fissura coronária; 

fratura coronária vertical ou horizontal; fratura coronário-radicular; fratura horizontal da raiz; 

sensibilidade (concussão); mobilidade (subluxação ou perda da fixação); deslocamento 

dentário; avulsão; fratura do processo alveolar (ANDREASEN & ANDREASEN, 1991; HUPP 

et al., 2015). 

Após realizar um diagnóstico completo do caso, o cirurgião-dentista deve estar apto a 

determinar se o plano de tratamento, para o tipo de traumatismo do paciente, está dentro do seu 

alcance profissional. O prognóstico depende do grau de envolvimento das estruturas atingidas, 

do seu estágio de desenvolvimento, do tempo transcorrido entre o acidente e o atendimento e 

da habilidade do profissional. O acompanhamento pós-operatório é de fundamental importância 

para o sucesso do tratamento (OLIVEIRA et al., 2004). 

 

Objetivos 

Apresentar um caso clínico de uma lesão traumática grave envolvendo os incisivos superiores 

permanentes em paciente de idade escolar e seu respectivo tratamento. Enfatizando a 

importância de um tratamento multidisciplinar num caso que apresenta um desafio para a 

equipe clínica. 

 

Relato de caso 

Paciente do sexo masculino, 10 anos, sem comorbidades sistêmicas, chegou para atendimento 

na Clínica Integrada Infantil da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, encaminhado de 

clínica particular. O paciente apresentava histórico de trauma nos dentes superiores anteriores 

há 8 meses, sendo que o dente 12 havia sido avulsionado e reimplantado, dente 11 encontrava- 

se com a coroa fraturada e 21 e 22 haviam sido deslocados no momento da queda. O paciente 

tinha recebido splintagem do elemento 12 ao 22 e curativo endodôntico com hidróxido de cálcio 

no dente 12. Após exame clínico e análise tomográfica, constatou-se fratura coronorradicular 

do elemento 11, com o fragmento coronário em posição. 

Foi realizada a remoção da contenção dos elementos 11 e 12 e cirurgia para remoção de tecido 

de granulação e do fragmento dental do dente 11, suportado apenas por resina e gengiva. Após 

a sutura foi colocado cimento cirúrgico na região. Apenas com a remoção do fragmento foi 

possível visualizar a profundidade real e extensão subgengival da fratura. 
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Após uma semana, foi realizado o tratamento endodôntico do elemento 11, com abertura 

coronária, instrumentação e obturação em sessão única. O comprimento de trabalho foi 17mm 

e utilizou-se cone tamanho 70 e cimento Hplus para obturação. 

Subsequentemente, foi realizada a instalação de coroa provisória com pino de fibra de vidro, 

tendo como função a reabilitação provisória do paciente. Esta coroa foi confeccionada 

previamente com a técnica da faceta. O pino de fibra de vidro foi instalado sob isolamento 

absoluto adaptado para a condição dental do paciente, que encontrava-se com margem 

subgengival. Utilizou-se o cimento autoadesivo RelyX™ U200 para cimentação do pino e a 

resina bulk fill regular para cimentação do provisório em acrílico. 

O planejamento do caso previa realizar a reabilitação protética do elemento 11 para posterior 

tracionamento, com o objetivo de restabelecer as distâncias biológicas. Para que isso fosse 

realizado sem forçar os dentes proximais, que também haviam sido abalados pelo trauma, foi 

planejado o tracionamento com instalação de placa oclusal de apoio, para distribuição das forças 

em todos os dentes. Porém, devido à distância entre sua cidade de origem e Cascavel, os 

responsáveis pelo paciente optaram por continuar o tratamento em clínica privada. 

 

Discussão 

De acordo com pesquisas realizadas a ocorrência do trauma dental é maior no sexo masculino 

e na segunda década de vida, sendo o incisivo central superior o elemento mais acometido. A 

queda é o principal fator etiológico e as fraturas coronárias foram o tipo de trauma mais 

prevalente (TRAEBERT & CLAUDINO, 2012). Em um estudo recente realizado com registros 

de 1.438 dentes traumatizados, foi encontrada maior prevalência no sexo masculino e em 

incisivos centrais superiores, sendo as luxações o traumatismo dentário mais diagnosticado 

(BORIN-MOURA et al., 2017). O caso apresentado corrobora com os estudos de prevalência 

de traumatismo dentário. 

Atualmente, estudos epidemiológicos consideram os traumas dentários como uma das 

patologias mais frequentes em crianças e adolescentes, principalmente na idade escolar entre 7 

e 14 anos, o que aumenta as chances de encontrar pacientes adolescentes com estas lesões 

dentárias, associadas a atividades esportivas, quedas e acidentes de bicicleta. Fraturas que 

comprometem simultaneamente a porção coronária e radicular são frequentemente associadas 

a essas causas e, portanto, são consideradas um fator importante que complica o cenário clínico 

(DÍAZ et al., 2014). 

Segundo Andreasen & Andreasen (1991), existem três possibilidade de tratamento para fratura 

coronorrradicular: (1) Remoção do fragmento coronário suplementada por uma gengivectomia 

e osteotomia e subsequente restauração com uma coroa associada a núcleo; (2) Remoção do 

fragmento coronário e extrusão da raiz; e (3) Remoção do fragmento coronário e subsequente 

extrusão ortodôntica da raiz. Para o caso relatado optou-se pela opção 3, após restauração 

provisória do elemento. A escolha da melhor alternativa depende de alguns fatores como 

comprimento e condição do desenvolvimento radicular, comprometimento estético, idade do 

paciente, profundidade e localização do traço da fratura, custo, habilidade e experiência de 

quem realizará a intervenção, entre outros (DÍAZ et al., 2014). 

O tipo de tratamento difere em relação à idade do paciente. O reparo esperado em um paciente 

adulto é menor em comparação aos dentes jovens permanentes, que, devido à maior irrigação 

e colágeno, apresentam melhores respostas à lesão (VERDUGO-AVELLO et al., 2014). 

No entanto, além de todos os fatores já citados, o sucesso do tratamento também depende da 

adesão do paciente e seus responsáveis ao planejamento proposto para a finalização do caso. 
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Conclusão 

É impossível prevenir completamente os acidentes que podem resultar em traumas 

dentoalveolares, mas as complicações associadas podem ser evitadas pelo tratamento e 

acompanhamento adequados. 

Por fim, destaca-se a importância de um tratamento multidisciplinar de lesões traumáticas, 

como no presente caso, em que procedimentos endodônticos, restauradores e periodontais 

foram combinados para recuperar a estética e a função da área traumatizada. 
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DISOSTOSE CLEIDOCRANIANA: RELATO DE CASO 

 

TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 

Natália Gomes do Vale1, Bruna Sampaio Boffo1, Felipe Gustavo de Bastiani1, Alexandre 

Marcos Bandeira2, Maria Daniela Basso de Souza3, Renata Zoraida Rizental Delgado4 

Palavras-chave: Disostose cleidocraniana, hipomineralização, dentes supranumerários. 

INTRODUÇÃO - A disostose cleidocraniana é um distúrbio genético raro cuja 

prevalência varia de 1:200.000 a 1:1.000.000 (PORCIUNCULA et al., 2013). É causada por 

um defeito no gene CBFA1 do cromossoma 6p21 que guia a diferenciação dos 

osteoblastos e a formação óssea apropriada (NEVILLE et al., 2009), de transmissão 

autossômica dominante (ARAYA; LÓPEZ; MORENO,2011) e expressão variável. 

Caracteriza-se por alterações de desenvolvimento das clavículas, ossos do crânio, da face, 

buco-dentais e envolve basicamente todo o esqueleto (SILVA JÚNIOR et al., 2007); os 

sinais clínicos são suficientes para o diagnóstico (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2012). 

OBJETIVOS – Relatar um caso de disostose cleidocrania, ressaltando os aspectos clínicos 

gerais e radiológicos da doença, discutir sobre os desafios terapêuticos bem como os 

aspectos emocionais enfrentados pela paciente. RELATO DE CASO – Paciente M.L.S.S., 

7 anos, portadora de disostose cleidocraniana, compareceu acompanhada de seu 

responsável na Clínica Integrada Infantil da UNIOESTE para tratamento com a queixa de 

“dentes sobrando”. Os exames clínico e de imagem (radiografia panorâmica e tomografia) 

evidenciaram hipomineralização de esmalte generalizada, sensibilidade dentária exacerbada 

e mordida aberta anterior e 15 dentes supranumerários. O tratamento envolverá 

procedimentos restauradores, cirúrgicos e ortodônticos, a serem realizados em etapas. 

CONCLUSÃO – O tratamento bem como manejo psicológico do paciente portador de 

disostose cleidocraniana representa um grande desafio ao cirurgião dentista. 
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE DENTES NEONATAIS EM PACIENTE INFANTIL 

COM SÍNDROME  DE ELLIS-VAN CREVELD: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção De Saúde 

MODALIDADE: Caso Clinico 

 

Ali Hussein Fahs1, Lariana Rafaela Ribeiro Waligura1, Adriano Tomio Hoshi2, Maria 

Daniela Basso de Souza2, Maria de Fátima Monteiro Tomasin2, Renata Zoraida Rizental 

Delgado2 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Síndrome de Ellis-Van Creveld; Dentes neonatais, 

Odontopediatria. 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Ellis-Van Creveld (SEVC) é descrita como uma desordem 

genética autossômica recessiva com prevalência de 1 em 60.000 a 200.00 recém-nascidos. As 

características fenotípicas da síndrome são definidas como uma tétrade de alterações que inclui 

displasia condroectodérmica,  polidactilia,  defeitos cardíacos congênitos e alterações do sistema 

estomatognático. OBJETIVOS: Relatar um caso de remoção cirúrgicade dentes neonatais em 

paciente portadorde Síndrome de Ellis-Van Creveld. RELATO DE CASO: Paciente com 

SEVC, sexo masculino, três meses de idade foi encaminhado pela cardiologia pediátrica, 

para acompanhamento odontológico. Ao exame clínico e radiográfico constatou-se 

apresençade dentes neonatais (DNN) decíduos compatíveis com os elementos 51 e 61, 

apresentando implantação pediculadae superfície aparentemente alterada por colonização 

bacteriana. Realizou-se a exodontia dos dentes neonatais devido à dificuldade no 

aleitamento e possível risco de infecção sistêmica. O material biológico foi enviado para 

exame anatomopatológico. Aos sete dias, constatou-se a cicatrização do leito cirúrgico. 

CONCLUSÃO: Apesarde rara, a SEVC apresentavárias características que exigem 

tratamento multidisciplinar. O cirurgião dentista desempenhaimportante papel nocontroledas 

manifestações bucais desses pacientes, priorizando aeducação em saúde, bem como reforçara 

importânciado acompanhamento odontológico regular. 
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REABILITAÇÃO BUCAL EM BEBÊ – RELATO DE CASO 

 

ARÉA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Autores: Adriano Tomio Hoshi1,Alesandra Thainara Ribeiro2, Ali Hussein Fahs2, Carina 

Caramanico2, Lariana Rafaela Ribeiro Waligura2, Maria de Fátima Monteiro Tomasin1 

Palavras chaves: odontopediatria, restauração, pulpectomia. 

INTRODUÇÃO- A cárie severa da infância é uma doença de caráter multifatorial e uma 

das principais causas de perda precoce dos dentes decíduos. Pode ser prevenida e 

controlada, principalmente se diagnosticada em estágio inicial. O diagnóstico tardio levará a 

várias consequências, como dor, infecção, desnutrição, além de repercussões a nível 

psicológico, emocional e social, causando impacto negativo na qualidade de vida da 

criança. OBJETIVO- Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo apresentar um 

caso clínico de cárie severa da infância, suas características e aspectos terapêuticos 

possíveis, diante do quadro clínico e comportamental da criança. RELATO DE CASO- 

Paciente M.Y.F, sexo feminino, 18 meses de idade, compareceu ao Centro de 

Especialidades Odontológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, apresentando 

cárie e comprometimento endodôntico nos dentes 51, 52, 61, 62. Foi realizada pulpectomia 

dos elementos dentais 51, 52, 61 e 62, a obturação com hidróxido de cálcio, 

propilenoglicol e óxido de zinco e restauração provisória com cimento de ionômero de 

vidro. Em sessões subsequentes foi realizada a reconstrução dos dentes 51, 52, 61 e 62 com 

coroa de celulóide e resina composta, e a cimentação de pino de fibra de vidro nos dentes 52 

e 62, devolvendo função e estética ao paciente. CONCLUSÃO- Este caso apresenta a 

importância de realizar um diagnóstico e planejamento correto de tratamento, através da 

anamnese e histórico médico do paciente para correlacionar com as características clínicas, 

para a preservação dos elementos dentais decíduos. 
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MANTENEDOR DE ESPAÇO ESTÉTICO-FUNCIONAL EM 

ODONTOPEDIATRIA – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA DE TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 
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Palavra-chave: Mantenedor de espaço, dente decíduo, cárie dentária, estética dentária, 

ortodontia preventiva. 

 

INTRODUÇÃO: A cárie dentária é considerada uma das doenças mais comuns na 

odontologia, tendo caráter multifatorial que depende do biofilme, da ingestão de sacarose, da 

estrutura dental, do tempo e determinante social. Quando uma criança perde dentes anteriores 

decíduos precocemente, devido a cárie de acometimento precoce, pode acarretar em alterações 

morfológicas nas arcadas dentárias, problemas na fonação, mastigação, deglutição, além do 

problema estético, que é muito importante para o convívio social da criança. Tão importante 

quanto a reabilitação do paciente, é a escolha adequada do tipo de aparelho mantenedor de 

espaço, não interferir no crescimento da criança, prevenindo a maloclusão. OBJETIVO: A 

finalidade deste trabalho é descrever um caso clínico de reabilitação estética e funcional em 

paciente infantil. RELATO DE CASO: Criança de 3 anos de idade, sexo masculino, acometido 

pela cárie precoce da infância (CPI), com necessidade de reabilitação anterior estética e 

funcional, utilizando como opção, um aparelho fixo com bandagem dos segundos molares 

decíduos, por se tratar de uma criança de pouca idade com dificuldade de colaboração. 

RESULTADO: Em um acompanhamento inicial, o responsável relatou boa aceitação quanto 

a adaptação e higienização do aparelho, além da melhora da qualidade de vida do paciente. 

CONCLUSÃO: O tratamento executado permitiu restabelecer a estética, a função mastigatória 

e manter o espaço necessário à erupção dos dentes permanentes. O que repercutiu em melhora 

da qualidade de vida e autoestima do paciente infantil. 
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FRENECTOMIA LINGUAL EM ODONTOPEDIATRIA – RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Caso Clínico 
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Larissa Biesek1, Maria Daniela Basso de Souza, Renata Delgado2 

Palavras-chave: Anquiloglossia, Transtornos da articulação, Freio lingual, Procedimentos 

cirúrgicos ambulatórios. 

Resumo 

Introdução: Alterações do freio lingual podem comprometer o desenvolvimento da oclusão, 

dificultar os movimentos da língua bem como alterar as funções mastigatória, de deglutição, e 

fonação. Quando a articulação da fala é prejudicada, o diagnóstico deve envolver o 

odontopediatra e o fonoaudiólogo, que podem optar pela frenectomia. Objetivo: Relatar um 

caso de frenectomia lingual abordando a técnica cirúrgica e a importância do diagnóstico e 

terapia multiprofissional para a completa resolução do problema. Relato de caso: Paciente 

A.C.F, 09 anos, sexo masculino, compareceu a Clínica Integrada Infantil da UNIOESTE com 

queixa de troca de fonemas dos sons da fala e constrangimento por não ser compreendido 

durante conversa com amigos. Diagnosticou-se a anquiloglossia com indicação de liberação 

cirúrgica do frênulo, a qual foi ratificada pela fonoaudióloga. A frenectomia foi realizada e o 

paciente encaminhado para terapia com aquele profissional. Conclusão: Os sintomas 

decorrentes da alteração do freio lingual podem interferir nos aspectos social e psicológico da 

vida cotidiana da criança e por esta razão merecem avaliação criteriosa e terapia 

multiprofissional. 
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O DESAFIO DO MANEJO DE PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS COM 

SÍNDROMES - RELATO DE CASO 

 

MODALIDADE: Caso Clínico ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 
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DESCRITORES: Odontopediatria; Esclerose Tuberosa; Comportamento Infantil. 

 

INTRODUÇÃO: A odontopediatria destaca-se pelas inúmeras técnicas de manejo, utilizando 

recursos lúdicos, imaginação e distração. Entretanto, essa tarefa torna-se mais difícil quando 

se trata de pacientes com deficiência. Dentre as desordens encontradas na prática 

odontopediátrica podemos citar a paralisia cerebral, que afeta o movimento e a postura do 

indivíduo, o retardo mental, um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns, a epilepsia, 

uma doença que ocorre a partir de desordens cerebrais caracterizadas por crises 

convulsivas, e a esclerose tuberosa, uma síndrome neurocutânea, hereditária, autossômica 

dominante, na qual há um envolvimento multissistêmico, com potencial formação de 

hamartomas em diversos locais do corpo, inclusive na mucosa oral. OBJETIVO: Relatar o 

caso de uma criança atendida no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) diagnosticada com esclerose 

tuberosa. RELATO DE CASO: Paciente do gênero feminino, 3 anos de idade, compareceu 

ao CEO acompanhada de sua mãe. Na anamnese foi constatado que a paciente possui 

esclerose tuberosa apresentando paralisia cerebral, deficiência mental, convulsões e asma, 

fazendo uso contínuo do medicamento sabril. A alimentação é basicamente pastosa 

intercalada com mamadeira de leite com açúcar. Ao exame intraoral, observou-se a 

necessidade de realização de restaurações nos elementos 54, 64, 74, 53, 63 e 73 e extração 

dos elementos 51, 52, 61, 62, 72, 81 e 82. Os procedimentos foram realizados em 

sessões curtas, trabalhando por sextantes com a utilização de restrição física como técnica 

de manejo quando necessário e instrução de higiene oral e orientação sobre a dieta para a 

mãe. CONCLUSÃO: As técnicas de manejo odontológico não farmacológicas foram 

importantes para o estabelecimento de um tratamento adequado, além da colaboração 

familiar na realização da higiene oral, controle de placa bacteriana e alimentação infantil 

para que após o tratamento odontológico curativo as condições de saúde bucal sejam 

mantidas. 
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FRENECTOMIA LINGUAL EM BEBÊ – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Caso Clínico 
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Introdução: O freio lingual é uma estrutura anatômica que une a língua ao assoalho da 

boca. Quando se apresenta alterado, a mastigação, deglutição, amamentação e a fonação 

podem ser afetadas. Na anquiloglossia, o freio lingual de inserção curta e aderido ao 

soalho bucal tem indicação para a frenectomia, desde que baseada em criterioso diagnóstico 

clínico pelo cirurgião-dentista e fonoaudiólogo. Objetivos: Apresentar o caso clínico de 

frenectomia lingual em paciente pediátrico, ressaltando a importância do diagnóstico precoce 

e da intervenção cirúrgica para minimizar possíveis problemas decorrentes da 

anquiloglossia. Relato de caso: Paciente de 3 anos de idade, sexo masculino, compareceu à 

clínica de Odontopediatria da Unioeste, acompanhado de sua mãe, com queixa de “lingua 

presa”. Ao exame intra-oral, observou-se a anquiloglossia, na qual a inserção do freio 

limitava os movimentos da língua. A frenectomia foi realizada por meio de anestesia local 

bilateral ao freio, seguida da incisão com lâmina de bisturi, divulsão do tecido, liberação do 

freio e, ao final, sutura com fio de seda. No pós-operatório de 7 dias, a cicatrização tecidual 

apresentava-se dentro na normalidade. Conclusão: O freio lingual mal inserido prejudica 

a fonação da criança e, por esta razão, o diagnóstico e a correção cirúrgica precoces 

podem prevenir intercorrências na amamentação e no desenvolvimento do sistema 

estomatognático do bebê. 
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INTRUSÃO DE ELEMENTO DENTAL ASSOCIADO AO USO DE ABRIDOR 

DE BOCA DO TIPO MOLT EM PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS:RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica 

MODALIDADE: Caso Clínico 

Adriano Tomio Hoshi1, Ali Hussein Fahs2, Alesandra Thainara Ribeiro3, Lucia Gaiardo3, 

Mateus Diego Pavelski4, Bárbara Brusco5. 

Palavras-Chave: Paralisia, Odontopediatria,Cirurgia. 

 

INTRODUÇÃO: O uso de abridores de boca se faz essencial em casos de atendimento à 

pacientes portadores de necessidades especiais, como a paralisia cerebral. Acidentes com o 

deslocamento de elemento dental para dentro do seio maxilar são comuns na prática 

odontológica, porém, há poucos estudos que relacionam esta complicação associado ao uso de 

abridores, especificamente o uso de abridores de boca do tipo Molt. OBJETIVOS: Exposição 

do caso clínico, bem como achados na literatura de relatos de casos semelhantes e informações 

sobre o mesmo. RELATO DE CASO: O paciente foi direcionado ao Centro de Especialidades 

Odontológicas de Cascavel, para tratamento dentário devido a dificuldade da colaboração do 

paciente no atendimento. Para que pudéssemos realizar o atendimento, foi utilizado um abridor 

de boca de Molt, que é inserido no espaço interoclusal e apoiado nos molares para manutenção 

da abertura bucal, onde o mesmo realizou movimento brusco com o abridor na boca, 

culminando na intrusão do elemento 26 no seio maxilar. Optamos por realizar uma cirurgia 

exploratória através do próprio alvéolo, sendo aumentada a abertura no rebordo alveolar, para 

inspecionarmos e localizar o dente. O dente foi então apreendido e removido. O alvéolo foi 

fechado por primeira intenção com um retalho lateral tracionado para o rebordo alveolar e 

suturado sem tensão. RESULTADOS: O presente estudo tem apresentou um caso de 

deslocamento de primeiro molar superior para o seio maxilar, com o uso de abridor bucal do 

tipo Molt, durante o tratamento de um paciente portador de paralisia cerebral, contribuindo 

com  o  conhecimento  sobr  os  acidentes  e  complicações  do  uso  do  abridor  bucal. 

 

CONCLUSÃO: Este trabalho pode contribuir com o protocolo clínico e melhorar os 

conhecimentos da classe profissional a respeito do atendimento a pacientes especiais, bem 

como o acidente relacionado ao uso de abridores bucais. 
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ALTERAÇÕES BUCAIS COMBINADAS EM NEONATO: CISTO DE ERUPÇÃO 

ASSOCIADO A DENTES NATAIS E ANQUILOGLOSSIA – RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Caso clínico 

MODALIDADE: Promoção de saúde 

 

Iara Fretta Wiggers1, Ali Hussein Fahs1, Adriano Tomio Hoshi2, Maria Daniela Basso2, de 

Souza, Maria de Fátima Monteiro Tomasin2, Renata Zoraida Rizental Delgado1,2 

 

Palavras-chave: Cisto de erupção; Dentes Natais; Odontopediatria. 

 

RESUMO: 

Introdução: O cisto de erupção é considerado um tipo de cisto dentígero e este, tem sua 

formação a partir do folículo dentário da coroa de um dente em erupção, localizado em 

tecidos moles. Essa condição ocorre quando o dente apresenta dificuldade em irromper na 

arcada dentária e, na maioria das vezes ocorre em crianças. Manifesta-se clinicamente como 

uma tumefação ou um aumento de volume em tecido mole, podendo apresentar coloração 

semelhante a mucosa até roxa azulada. Radiograficamente, apresenta área radiolúcida 

diretamente associada à coroa do dente que está em erupção. O tratamento proposto, caso 

esteja alterando as funções fisiológicas normais, deve ser realizado por meio da remoção do 

tecido que circunda a coroa dentária ou crista alveolar, permitindo que o dente tenha um 

caminho para a sua erupção. Objetivos: Relatar um caso de procedimento cirúrgico 

combinado em neonato, de remoção de cisto de erupção associado a dentes natais e 

frenotomia lingual. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 2 dias de vida, compareceu 

à clínica apresentando massa polipóide na região anterior da crista alveolar inferior. Durante 

a anamnese, a mãe relatou dificuldade no aleitamento materno e ao exame clínico, o menor 

apresentava anquiloglossia. Ao exame radiográfico constatou-se a presença de dentes natais 

(#71 e #81) com pouca implantação óssea. Aos 35º dias de vida, optou-se por procedimento 

cirúrgico combinado, sob anestesia local, de exérese de cisto de erução e dentes natais, 

bem como frenotomia lingual. Realizou-se a proservação pós-operatória de 7 dias, bem como 

acompanhamento durante 1 ano. Conclusão: A intervenção cirúrgica é uma alternativa para 

o tratamento de cistos de erupção. Cabe ao profissional, Cirurgião-Dentista 

Odontopediatra, diagnosticar tal condição, orientar a família e quando necessário, eleger a 

melhor forma de tratamento levando em consideração as características particulares de cada 

paciente. 
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ASPECTOS CLÍNICOS, EMOCIONAIS E SOCIAIS ENVOLVIDOS NA 

ANQUILOGLOSSIA TRATADA POR FRENECTOMIA: RELATO DE CASO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Clínica Cirúrgica. 

MODALIDADE: Caso Clínico. 

Ana Carolina Rodrigues da Rosa1, Barbara Cecília Henn1, Bárbara Brusco1, Karine Rosa1, 

Renata Zoraida Delgado2, Maria Daniela Basso de Souza3 

 

Palavras-chave: Freio lingual, Cirurgia bucal, Odontopediatria. 

 

 

INTRODUÇÃO: A finalidade do freio lingual é restringir o deslocamento da língua para que a 

ingestão de alimentos, fala e fonética se deem de forma correta. Entretanto, na anquiloglossia, 

a inserção inadequada prejudica aquelas funções. Neste caso, indica-se a remoção cirúrgica do 

freio (frenectomia) para a recuperação das atividades funcionais da língua. OBJETIVOS: 

Reportar um caso de frenectomia lingual e ressaltar a importância da anamnese para um 

tratamento biopsicossocial. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 10 anos, 

compareceu à Clínica Integrada Infantil da UNIOESTE queixando-se de depressão pois seu 

palato era em forma de funil e as pessoas não entendiam o que ele falava. Durante a anamnese, 

relatou que não gostava de sair de casa e tinha poucos amigos, não mostrava sinais de uma 

criança feliz. Ao exame clínico, a fonação estava fortemente prejudicada em decorrência de 

atresia maxilar e anquiloglossia, bem como restrição da abertura bucal. O plano de tratamento 

inicial incluiu expansão ortodôntica da maxila, frenectomia lingual e terapia fonoaudiológica. 

TRATAMENTO: Empregando a técnica de Archer,o freio foi seccionado na porção mediana 

com tesoura cirúrgica. Na sequência, realizou-se a incisão vertical na região do ápice lingual 

seguida da divulsão dos tecidos com pinça hemostática e então, foi feita sutura com fio de seda 

4.1. RESULTADOS: No transoperatório a abertura bucal aumentou e a língua se 

movimentava adequadamente. Após uma semana, na proservação, a ferida estava 

cicatrizando com características de normalidade. A criança relatou melhora na fala e 

evolução na comunicação interpessoal, aparentado estar mais alegre. CONCLUSÃO: É 

essencial que a queixa do paciente seja identificada e que o dentista esteja atento aos aspectos 

emocionais e sociais envolvidos no problema físico. A eleição e execução corretas do 

tratamento favoreceu o restabelecimento parcial das funções normais da língua, que 

deverão ser trabalhadas por terapia com a fonoaudióloga. 
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SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

MODALIDADE: Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Odontopediatria 

 

Andressa Bortolini1; Bárbara Brusco2; Letícia Timm da Costa1; Bruna Cristina Longo3; Ana 
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Palavras-chave: Síndrome de Beckwith-Wiedemann; Macroglossia; Anquiloglossia; 

Aquilose Dental. 

 

INTRODUÇÃO - A Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) é caracterizada por um 

distúrbio no cromossomo 11p15 que possui genes reguladores do crescimento fetal e 

apresenta ampla expressão fenotípica. Macroglossia, macrossomia, defeitos da parede 

abdominal e aumento do risco de tumores embrionários são as características clássicas. 

OBJETIVO – Relatar o caso de um paciente infantil portador de SBW atendido na Clínica 

Odontológica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE. RELATO DE 

CASO - Paciente do sexo masculino, 9 anos de idade, foi levado a Clínica Integrada Infantil 

no Curso de Odontologia da UNIOESTE para tratamento de dentes cariados. Na anamnese a 

mãe relatou que o filho era portador da síndrome. Ao exame clínico foram constatados nevos 

faciais, dorso nasal alargado, hipoplasia do terço médio da face, dente supranumerário e 

molares decíduos anquilosados (ambos indicados para exodontia) e anquiloglossia. O 

paciente foi submetido a tratamento dentário envolvendo a orientação e supervisão de higiene 

oral, raspagem e alisamento dos elementos com cálculo, restauração dos dentes com cárie, 

exodontias e frenectomia lingual. Após estes procedimentos, o tratamento ortodôntico terá 

início. CONCLUSÃO - Os autores ressaltam a importância do acompanhamento 

odontológico precoce visto a possibilidade de problemas de desenvolvimento dentário e 

craniofacial. 
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ULECTOMIA: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Caso Clínico 

 

Lucia Gaiardo1, Barbara Brusco1, Maria de Fátima Monteiro Tomasin2, Maria Daniela Basso 

de Souza3, Francielle Carneiro Hirata4, Adriano Tomio Hoshi5 

Palavras-chave: Erupção dentária, Cavidade oral, Cirurgia 

INTRODUÇÃO: A ulectomia é um procedimento em que é realizada a exérese do tecido 

gengival da incisal ou oclusal de dentes decíduos ou permanentes, que não tenham 

irrompido na cavidade oral, para permitir o trajeto normal de erupção destes dentes. A 

ulectomia está indicada em crianças com dentes com atraso na erupção por 12 meses ou 

mais, a partir de exames físicos e radiográficos da região. Esse tratamento é importante, pois 

confere ao dente a vantagem de erupção direta na cavidade oral. OBJETIVOS: 

Apresentar um caso clínico de ulectomia para permitir a erupção dos dentes 21 e 22. 

RELATO DE CASO: Paciente de 8 anos de idade buscou, juntamente com seus 

responsáveis, atendimento na disciplina de Clínica Integrada Infantil da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, com a queixa de falta dos dentes 21 e 22 e 

presença dos dentes 11 e 12 há bastante tempo. Após exame físico e radiográfico, indicou-se 

a ulectomia, visto que havia apenas tecido gengival mais espesso recobrindo as bordas 

incisais destes dentes. O procedimento foi realizado sob anestesia local, com auxilio de 

lâmina de bisturi e pinças. No pós-operatório de uma semana, já foi possível verificar uma 

grande evolução do processo eruptivo. CONCLUSÃO: Conclui-se que essa técnica tem 

grande importância no atendimento odontológico infantil, devendo o cirurgião-dentista estar 

atento para a indicação e técnica operatória mais adequadas para o sucesso do tratamento. 
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PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA DA UNIPAR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 
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PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno, crianças, saúde bucal. 

 

INTRODUÇÃO: A amamentação materna exclusiva e o período do aleitamento influenciam 

o correto desenvolvimento do sistema estomatognático. O desmame precoce ou a 

amamentação associada à mamadeira e a chupeta fortalece a incorporação de hábitos 

parafuncionais que podem trazer consequências, dentre elas temos: deglutição atípica, 

interposição de lábios e língua, palato ogival, respiração bucal, bruxismo e oclusopatias 

(ROCHELLE et al., 2010). OBJETIVO: Avaliar o período de amamentação das crianças 

atendidas na clínica odontológica da Universidade Paranaense (UNIPAR) campus Cascavel 

– PR. METODOLOGIA: O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos (CEPEH) sob o parecer: 2.242.248. A pesquisa foi 

realizada com 141 crianças de 05 a 11 anos na clínica odontológica multidisciplinar Infantil 

da UNIPAR, campus Cascavel – PR. Foi aplicado um questionário com perguntas 

objetivas para os pais/responsáveis a respeito do tipo e período de amamentação. 

RESULTADOS: Verificou-se que 94,33% das crianças tiveram o aleitamento materno, 

porém apenas 23,4% das mães amamentaram exclusivamente no peito, e 80,85% usaram 

a mamadeira como coadjuvante. CONCLUSÃO: Apesar de uma grande quantidade de 

mães terem realizado a amamentação no peito, uma porcentagem expressiva associou com o 

uso de mamadeiras até mesmo antes do 6º mês de vida da criança. Isto pode refletir de forma 

negativa no desenvolvimento do sistema estomatognático e pode reforçar a instalação de 

hábitos deletérios aumentando-se as chances de desenvolver oclusopatias. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO NA 

ODONTOPEDIATRIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: odontopediatria 

MODALIDADE: revisão de literatura 

Jeinyffer Emylly Massuda Souza1, Matheus Francener1, Isabella Fontana1, Solange Amaral 

Jak1, Hellen Cristina Lazzarin2, Juliana Garcia Mugnai Vieira Souza2 

Palavras-chave:  – dente decíduo – endodontia– odontopediatria 

INTRODUÇÃO –Muitas vezes é necessário a realização de tratamento endodôntico em 

dentes decíduos decorrente de lesões cariosas ou traumáticas com envolvimento pulpar na 

Clínica odontopediátrica. Nota-se que a qualidade da técnica endodôntica em dentes 

decíduos muitas vezes é deixada de lado, justificada pelo difícil comportamento das crianças 

e pelas características anatômicas internas dos dentes decíduos (Mello- Moura et al, 2013). 

Apesar dos avanços na prevenção da doença cárie dentária, o seu declínio nos últimos 

anos, constate-se que um grande número de dentes decíduos possui lesões cariosas que 

evoluem para o comprometimento pulpar. Lesões traumáticas, principalmente nos dentes 

anteriores, apresentam prevalência elevada, constituindo-se em um problema de saúde 

pública que pode ser ainda mais acentuado também pelo comprometimento pulpar (Guedes 

Pinto, 2016). OBJETIVO – Realizar uma revisão de literatura sobre a importância do 

tratamento endodôntico na odontopediatria. DESENVOLVIMENTO – A manutenção dos 

dentes decíduos nos arcos até a época de sua esfoliação fisiológica é fundamental para 

que a oclusão correta da dentição permanente seja bem sucedida. A anamnese e exame 

clínico e radiográfico assume um papel de destaque no tratamento endodôntico de 

dentes decíduos, devendo o profissional estar apto a fazer um diagnóstico correto para não 

incorrer em erros futuros.A terapia pulpar visa manter a integridade dos dentes e de seus 

tecidos de suporte, além de evitar exodontias desnecessárias ou a confecção de 

mantenedores de espaço. Sabe-se que a perda do elemento dental pode trazer problemas 

estéticos, ortodônticos e fonéticos, visto que eles têm papel de mantenedores de espaço para 

os dentes permanentes, são essenciais para a alimentação e nutrição, bem como para estética 

e desenvolvimento harmônico da face (Guedes Pinto, 2016).  CONCLUSÃO 

– Conclui-se que o uso da técnica endodôntica radical ou conservadora, contribuem para o 

sucesso e preservação do elemento dental decíduo para que desempenhe suas funções até 

sua esfoliação natural. 
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LEVANTAMENTO DO SEGMENTO DE PACIENTES COM CEC BUCAL 

DIAGNOSTICADOS ENTRE OS ANOS DE 1998 A 2014 NO HOSPITAL DE 

CÂNCER UOPECCAN DE CASCAVEL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão 

 

Ana Caroline Sordi Furlanetto1, Bruna Cristina Longo2, Débora Cecília Nesi Rossi3, Emylle 

Carolina Barquez Furlan3, Iris Sawazaki Calone4, Nathassia Emanuelly de Medeiros1 

 

Palavras-chave: Carcinoma espinocelular, boca, sobrevida. 

 

RESUMO 

Câncer de cabeça e pescoço é representado na sua grande maioria por neoplasias epiteliais do 

tipo carcinoma espinocelular (CEC) que acometem as vias aero digestivas superiores, sendo a 

boca o local mais comum de acometimento. A taxa de sobrevida em 5 anos refere-se à 

porcentagem de pacientes que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico do câncer. Este 

trabalho tem como objetivo realizar o levantamento de seguimento de todos os pacientes 

tratados para CEC oral de 1998 a 2014 na expectativa de cooperar com os protocolos de 

segmentos e verificar se houve aumento nas taxas de sobrevida de 5 anos para o CEC bucal 

nesta população estudada. Em um estudo retrospectivo, prontuários de todos os indivíduos com 

diagnóstico de CEC de boca atendidos no Hospital de Câncer UOPECCAN de Cascavel, entre 

os anos de 1998 a 2014 foram revisados, os critérios de inclusão foram indivíduos que 

apresentaram CECs de cavidade bucal tratados na UOPECCAN de Cascavel entre 1998 a 2014 

e que apresentavam dados clínico-patológicos completos. O critério de exclusão foi a falta de 

preenchimento de qualquer um dos quesitos citados. Na tabulação dos dados observou-se uma 

maior prevalência da doença pela raça branca, gênero masculino, faixa etária de 50 a 60 anos, 

fumantes e etilistas, sendo o local mais acometido língua e assoalho bucal. A taxa de sobrevida 

global e específica foi de 33,11%, e a sobrevida livre de doença 27,08%. Conclui-se que a 

amostra estudada apresenta as mesmas características epidemiológicas dos demais trabalhos 

pesquisados na literatura, e que as taxas de sobrevida global, sobrevida livre de doença e 

sobrevida específica encontram-se mais baixas que as médias encontradas, podendo ser 

explicado pelo grande número de estadios elevados, maior localização em língua e assoalho e 

o tempo de queixa do tumor ser de 1 a 6 meses. 

 

INTRODUÇÃO 

Para o Brasil, estimam-se cerca de 11.200 casos novos de câncer da cavidade oral em homens 

e 3.500 em mulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um 

risco estimado de 10,86 casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição; e de 

3,28 para cada 100 mil mulheres, sendo os 12º mais frequente entre todos os cânceres (Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, 2018). O sexo masculino é descrito 

como o grupo mais acometido pela CEC de boca, assim como a faixa etária de 50 a 60 anos, e 

a língua como a localização anatômica mais frequente (ÁVILA; JARA; RONDANELLI, 2016). 
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O CEC é uma neoplasia de etiologia multifatorial. Tabagismo, alto consumo de álcool, a 

combinação de tabaco e consumo de álcool, a presença de lesões ou condições potencialmente 

malignas, a história prévia de câncer bucal e a idade foram estabelecidos como fatores de risco 

no trato aero digestivo. (FELDMAN et al., 2016). 

Na prática clínica, o plano de tratamento e o prognóstico do carcinoma bucal são baseados 

principalmente no sistema TNM, no qual a letra T significa extensão do tumor, N a presença 

de nódulos linfáticos e M presença ou ausência de metástases distantes. O estadiamento TNM 

foi concebido pela União Internacional Contra o Câncer (UICC) a fim de ajudar no 

planejamento, assistir a evolução, facilitar troca de informações e indicar prognóstico no 

tratamento das neoplasias (COARACY et al., 2008). 

A taxa de sobrevida em 5 anos refere-se à porcentagem de pacientes que vivem pelo menos 5 

anos após o diagnóstico do câncer. As taxas de sobrevida relativa em cinco anos, presumem 

que algumas pessoas morrerão de outras causas e compara a sobrevida observada de pessoas 

com câncer com a esperada para pessoas sem câncer. Esta é uma maneira de descrever o 

impacto que um determinado tipo e estadio de câncer pode ter na sobrevivência. Para obter 

taxas de sobrevivência de 5 anos o levantamento considera as pessoas que foram tratadas há 

pelo menos 5 anos (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2018). 

Uma rotina de acompanhamento pós-tratamento do tumor, também chamada de proservação ou 

segmento, permite a detecção precoce de tumores recidivados e segundos tumores primários, 

monitora a reabilitação funcional, oferece suporte psicológico e controle de qualidade do 

tratamento ofertado levando a uma diminuição da mortalidade específica por câncer (sobrevida 

livre da doença), melhorando a sobrevida global, além de monitorar a qualidade de vida 

((BRANDS et al., 2018). 

Este trabalho objetiva-se realizar o levantamento de seguimento de todos os pacientes tratados 

para CEC oral de 1998 a 2014 na expectativa de cooperar com os protocolos de segmentos e 

verificar se houve aumento nas taxas de sobrevida de 5 anos para o CEC bucal nesta população 

estudada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Em um estudo retrospectivo, prontuários de todos os indivíduos com diagnóstico de CEC de 

boca atendidos no Hospital de Câncer UOPECCAN de Cascavel, entre os anos de 1998 a 2014 

foram revisados. Os critérios de inclusão foram: Indivíduos que apresentaram CECs de 

cavidade bucal tratados na UOPECCAN de Cascavel entre 1998 a 2014; Dados clínico- 

patológicos completos. O critério de exclusão foi a falta de preenchimento de qualquer um dos 

quesitos citados acima. 

A sobrevida livre da doença foi mensurada em meses, do dia inicial do tratamento até o primeiro 

evento patológico documentado (tanto recidiva loco-regional como primeira metástase à 

distância) ou última proservação (follow-up) com classificação de livre da doença. A sobrevida 

global foi medida em meses, do dia inicial da cirurgia até o óbito ou última proservação, 

indiferente ao status da doença. A pesquisa nos prontuários foi realizada no centro de estudos 

do próprio hospital. 

 

 

RESULTADOS 

A amostra final contou com 163 pacientes. Do total, 148 pacientes tiveram tratamento com 

finalidade curativa, enquanto 15 pacientes receberam tratamento paliativo. Os dados clínico- 

epidemiológicos dos 148 pacientes com finalidade curativa foram tabulados, tendo maior 

acometimento homens, fumantes e/ou ex fumantes, etilistas e/ou ex etilistas, com idade superior 

a 40 anos, mais prevalente em língua e assoalho, sendo que a maioria dos pacientes 

apresentaram estádios elevados (III e IV) e tempo de queixa do tumor de 1 a 6 meses. Em 
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relação as recidivas, quando ocorreram, maior prevalência local e/ou linfonodal. A taxa de 

sobrevida global e sobrevida específica em cinco anos foi de 33,11% e a sobrevida livre de 

doença foi de 27,08%. 

Os pacientes com tratamento paliativo possuíram o perfil de homens, fumantes, idade superior 

a 40 anos, maior localização em língua e assoalho, estadios elevados, tamanho do tumor em sua 

grande maioria T4 e linfonodos comprometidos N2, prognóstico difícil, tendo como tratamento 

mais utilizado radioterapia e quimioterapia. A média de sobrevida global e específica foi de 9,8 

meses e sobrevida livre de doença 9,5 meses. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que esta amostra apresenta as mesmas características epidemiológicas dos demais 

trabalhos pesquisados na literatura. Com relação a sobrevida, conclui-se que na amostra 

estudada a taxa de sobrevida global, sobrevida livre de doença e sobrevida específica 

encontram-se mais baixas que a média encontrada na literatura, o que pode ser explicado devido 

à grande prevalência de estadios elevados, localização em sua grande maioria em língua e 

assoalho, locais de pior prognóstico e difícil controle da doença e pelo tempo decorrido desde 

o surgimento da lesão até o diagnóstico ser em média de 1 a 6 meses. (Apoio Fundação 

Araucária). 
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM CEC BUCAL 

SUBMETIDOA A TRATAMENTO RADIOTERÁPICO NA UOPECCAN DE 

CASCAVEL ENTRE OS ANOS DE 1998 E 2007 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão 
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Vanessa C. F. Ishisato Mercante3, Gustavo Max Dearo Simonetti4 

 

Palavras-chave: Carcinoma espinocelular bucal, epidemiologia, radioterapia. 

 

Resumo: 

Dentre as opções de tratamento, o radioterápico foi uma das modalidades de terapia que mais 

apresentou evolução tecnológica e científica ao longo destes 20 anos. O hospital de câncer 

UOPECCAN de Cascavel constitui um importante campo de pesquisa no que cerne ao 

tratamento radioterápico, pois apresenta população já tratada pelas 4 técnicas de radioterapia. 

Com este estudo foi traçado um perfil epidemiológico dos pacientes com CEC bucal 

submetidos a tratamento radioterápico na UOPECCAN. 

 

Introdução: 

O carcinoma epidermóide ou carcinoma espinocelular (CEC) representa mais de 90% 

das neoplasias malignas orais A etiologia do câncer de boca é multifatorial, incluindo 

fatores endógenos e exógenos. (Neville et al., 2016). 

Diversas técnicas radioterápicas foram e estão sendo empregadas no tratamento do câncer 

de boca, sendo elas: radioterapia convencional (2D), radioterapia conformada (3D), 

radioterapia de intensidade modulada (IMRT) e a arcoterapia volumétrica modulada (VMAT) 

(Neville et al., 2016). 

O dentista desempenha um papel importante na equipe multidisciplinar que atua no 

atendimento dos pacientes oncológicos, pois o mesmo deve participar do planeamento das 

diferentes fases de tratamento dessas lesões. (LÔBO & MARTINS, 2009). 

O hospital de câncer UOPECCAN de Cascavel constitui um importante campo de 

pesquisa no que cerne ao tratamento radioterápico, pois apresenta população já tratada pelas 4 

técnicas de radioterapia apresentadas. 

 

Objetivo:  Realizar  um  levantamento  epidemiológico  dos  pacientes  com  CEC  bucal 

submetidos a radioterapia. 

 

Material e Métodos: 

Amostra: prontuários de pacientes submetidos a radioterapia com intenção curativa para 

tratamento de CEC bucal no hospital de câncer UOPECCAN de Cascavel entre os anos de 

1998 a 2017. 

Critério de inclusão: Paciente ter diagnóstico de CEC bucal, ter se submetido a radioterapia 

com finalidade curativa e possuir prontuário com dados clínico-patológicos completos e 

legíveis. 
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Resultados e Discussão: 

Dos 216 prontuários analisados, 100 pacientes obedeceram aos critérios de inclusão. 

Os resultados demonstram a prevalência do gênero masculino em 100 prontuários 

pesquisados 81 (81%) dos pacientes são homens, confirmando uma tendência de prevalência 

de 4.5:1 da comorbidade no sexo masculino em relação ao feminino. Também identificado 

por Melo e colaboradores (2010) evidenciaram resultado correlativo em estudo retrospectivo 

84,2% eram homens e apenas 15,8 mulheres determinando um índice de 5,3:1. (INCA, 2017). 

A faixa etária com a maior prevalência demonstra dados que apoiam demais estudos com 

um índice de 92% dos pacientes com mais de 40 anos. Araújo e Capistrano (2003) 

encontraram uma taxa de 87,5 por cento de pacientes com 40 ou mais anos de idade. 

A proporção de tabagistas segundo Neville et al (2016) entre os pacientes com 

carcinoma oral é de 80%, o mesmo índice encontrado no presente estudo. Nogueira et al 

(2012) identificaram que 47,8% eram fumantes e 43,5% ex-fumantes, tendo Araujo e 

Capistrano (2003) chegado a 33% de pacientes que relataram o hábito de tabagismo e/ou 

etilismo. 

O consumo de bebidas aparece em quase 50% dos pacientes relatados em outras 

pesquisas e estabelece relação de conformidade aos números aqui identificados (54%) (Melo 

et al, 2010). 

A localização dos tumores também contribui com pesquisas anteriores sendo mais 

recorrente em língua e/ou língua e outra região 42 (42%) e no assoalho bucal e / ou outra 

região com 20 (20%). Devittis et al (2004) encontrou a mesma prevalência nessas regiões 

sendo grupo de CEC de boca, a língua foi o sítio de maior frequência, com 22 casos 

registrados (51,1%); seguido por assoalho, com 11 (25,5%). 

Quanto a classificação de TNM temos : T2 com 38 (38%) dos casos , T4 com 22 (22%) 

casos , T3 com  19 (19%) casos, T1 com 15 (15%) casos , T4a com 5 (5%) dos casos e 

o T4b com 1 (1%) caso. Temos o N1 com maior prevalência 40 (40%), N0 com 32 (32%) em 

segundo lugar , seguido do N2b com 15 (15%), N2c com 6 (6%), N2 com 3 (3%), N2a com 2 

(2%) e o N3 e Nx ambos com 1 (1%). Em relação ao M temos o Mx com 63 (63%) dos 

registros, seguido do M0 com 37 (37%) e o M1 não foi registrado nenhum caso.Reafirmando 

resultados condizentes com pesquisas anteriores de Araújo e Capistrano (2003) e  Melo 

(2010). 

O estadiamento do tumor no grupo mostrou : 45 (45%) no estadio IVa, 36 (36%) no estadio 

III, 13 (13%) no estadio II, 4 (4%) no estadio I e 2 (2%) no IVb. 

O diagnóstico tardio faz com que o tratamento precise ser mais invasivo e complexo, por 

isso chegamos a uma maioria de tratamentos 56 (56%) dos pacientes realizaram tratamento 

combinado de radioterapia e cirurgia, seguido do tratamento combinado das 3 

modalidades Cirurgia + radioterapia+ quimioterapia com 24 (24%), 16 (16%) dos pacientes 

realizaram radioterapia concomitante a quimioterapia e 4 (4%) realizaram tratamento 

exclusivamente radioterápico. Também pode ser observada no tempo de queixa do tumor que 

apresentou maioria de 53 (53%) para 1 a 6 meses. 

Quando separadas as modalidades radioterápicas obtivemos um número maior de técnica 

2D (convencional) 66 (66%) aplicada em relação as demais18 (18%) com 3D, 8 (8%) com 

IMRT, 1 (1%) com VMAT. Isso acontece devido a ela ter sido realizada pela 

cobaltoterapia antes mesmo do surgimento dos aceleradores. 

Dos pacientes tratados entre 1998 e 2002 todos os 16 (100%) pacientes foram irradiados com 

a técnica convencional (2D). 

Dos pacientes tratados entre os 30 pacientes de 2003 a 2007, 29 (96,66%) foram tratados 

pela técnica 2D e 1 (3,33%) não possuía informação. 

Dos 21 pacientes tratados do ano de 2008 ao ano de 2012 destes 14 (66,66%) foram tratados 

com 2D, 3 (14,28%) com 3D e 4 (19,04%)não continham informação no prontuário. 



 

515 

 

Dos anos de 2013 a 2017 houve uma grande diminuição no emprego da técnica 

convencional onde apenas 6 (18,18%) pacientes utilizaram e um arranque na utilização da 

radioterapia conformada (3D) 16 (48,48%)  padrão que segue o avanço tecnológico. 

A técnica 3D foi desenvolvida para que o planejamento fosse realizado principalmente 

através da Tomografia Computadorizada (CT). Ela consegue oferecer uma dose maior, 

aumenta a irradiação no tumor o que melhora a eficácia do tratamento (Centro avançado 

de Radioterapia, 2019). 

Na presente pesquisa o IMRT aparece também na amostra mais recente de 2013 a 2017 

com 8 (24,24%) dos pacientes tratados. 

Em estudos controlados até o momento, a IMRT não proporcionou mudança na 

sobrevida. O melhor benefício encontrado até então é principalmente a menor toxicidade 

(Donovan et al, 2007). 

Na sequencia da evolução dos tratamentos temos a técnica VMAT considerada atualmente a 

mais avançada do mundo, tendo em vista sua recente aplicação, apenas 1 (3,03%) paciente 

da amostra de 2013-2017. A técnica VMAT (ou RapidArc) consiste no feixe de radiação 

ionizante com intensidade modulada sendo aplicado em arco. O equipamento entrega 

doses diferentes de radiação em cada posição e isso torna possível concentrar altas doses 

no volume tumoral (Centro avançado de Radioterapia, 2019). 

 

Conclusão: 

O perfil da população desta pesquisa consiste em maioria gênero masculino, acima de 40 

anos, fumante, maioria etilista, com localização do tumor predominante em língua e com 

estadios avançados ( III e IV). 

Quanto ao perfil radioterápico a maioria dos tratamentos realizados foi uma combinação 

entre a radioterapia e o tratamento cirúrgico, a técnica 2D apresentou maior índice 

devido a quantidade de tempo em que esta servindo como método de tratamento e nos 

últimos anos foi dando lugar a novas tecnologias. 
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HIV E SÍFILIS: DADOS DA EPIDEMIA EM CASCAVEL E REGIÃO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Giulia Martinez Martins1, Claudia Caroline Francener1, Ana Karolyna Damaso Tavares1, 

Helena Irene Ferrari2, Adriane de Castro Martinez3, Letícia Nadal4 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente transmissíveis, HIV, Sífilis. 

INTRODUÇÃO: As infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), representam um grave 

problema de saúde para o país, que gera um gasto anual para o governo de cerca 

1 milhão de reais. Apesar das ações de prevenção, que inclui a distribuição de preservativos, 

ampliação do acesso à testagem rápida e a profilaxia pós-exposição e pré-exposição, as 

IST’s continuam aumentando, representando um grande desafio esse controle para todos os 

profissionais de saúde. OBJETIVO: Identificar no SINAN os dados da epidemia do HIV e 

Sífilis na população de abrangência da 10ª Regional de Saúde (10ªRS) do Paraná. 

RESULTADOS: No período de 2007 a 2018, foram registrados 247.795 casos de HIV no 

Brasil, sendo que 50.890 casos na Região Sul, 15.699 no Paraná e 384 casos na 10ºRS. 

No Brasil, 36% dos casos acometeram pessoas entre 20 a 29 anos, e 76,10% dos casos na 

10ª RS ocorreram pessoas com 20 a 

34 anos. No período de 2010 a 2018, foram registrados 479.730 casos de sífilis adquirida no 

Brasil e 3.118 casos na 10ªRS. No ano de 2017, no Brasil, 35,5% dos casos acometeram 

pessoas entre 20 e 29 anos, e 52,49% dos casos da 10ª RS ocorreram em pessoas de 20 a 34 

anos, e a taxa de detecção por 100.000 habitantes foi de 58,1 para o Brasil e de 111 para a 

10ªRS. DISCUSSÃO: Os dados apresentados mostram que a epidemia do HIV e sífilis na 

10ª RS seguem o padrão nacional, com alguns dados superando a média nacional. Desta 

forma, é imprescindível que profissionais da saúde se mantenham informados sobre os 

dados epidemiológicos locais para que possam contribuir com as estratégias de prevenção e 

não apenas atuar no diagnóstico de alterações causadas pelas IST’s. AGRADECIMENTO: 

Josana A. D Horvath do Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias (CEDIP), 

pelo auxílio na interpretação dos dados. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM FISSURAS 

LABIOPALATAIS DO OESTE DO PARANÁ 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão 

 

Ellen Christ1, Andressa Mara Cavazzini1, Alesandra Thainara Ribeiro1, Bruna Sampaio 

Boffo1, Nathassia Emanuely de Medeiros1, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar2 

 

Projeto aprovado pelo comitê de ética da Unioeste n° 2.989.662 

 

Palavras-chave: Perfil, fissura labiopalatal, qualidade de vida. 

 

RESUMO: O objetivo foi avaliar o perfil do paciente portador de fissura labiopalatal que 

recebe tratamento no centro de atenção e pesquisa em anomalias craniofaciais – CEAPAC – 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP / Cascavel – PR. Os dados foram obtidos 

através de prontuários físico e eletrônico, ressaltando a idade, a prevalência das fissuras em 

relação ao gênero, qual o tipo de fissura que apresenta, o histórico familiar de fissuras, se há 

alguma síndrome associada e qual a origem desse paciente. A amostra foi caracterizada por um 

grupo heterogêneo, sendo maior a porcentagem de pacientes do sexo masculino (61%) e menor 

do sexo feminino (39%; p=0,002). Quanto a naturalidade dos pacientes há registro de 64 

diferentes locais, sendo a maioria dos pacientes natural de Cascavel – PR (42,6%; p<0,0001), 

não há registro de naturalidade para oito pacientes. Os dados referentes a atual residência 

mostram que a maioria dos pacientes residem atualmente em Cascavel (49%; p<0,0001), dentre 

os 53 municípios que se tem registro. A fissura mais frequente foi fissura transforame unilateral 

completa (8,6%), seguida da fissura transforame bilateral completa (7,6%), fissura pré-forame 

unilateral incompleta (7,1%), fissura palatal (7,1%) e fissura transforame unilateral (6,1%). Foi 

constatada ausência de associação entre a presença de fenda lábio palatal com alguma síndrome 

genética, também verificou-se a ausência de associação entre a presença de fenda lábio palatal 

com registro de anomalias congênitas no histórico familiar. Constatamos que no CEAPAC a 

maioria dos casos é de fissura transforame unilateral, com prevalência no sexo masculino, 

oriunda de Cascavel/PR. 

 

INTRODUÇÃO: As fendas lábio-palatais (FL/P) são as malformações congênitas mais 

recorrentes das anomalias faciais, e ocorrem em virtude da ausência de fusão dos processos 

médio-nasal e maxilar. As causas são multifatoriais, como fatores genéticos e ambientais. O 

tratamento pelo qual os pacientes são submetidos é longo, e envolve múltiplos procedimentos 

cirúrgicos, tendo início na infância, e se estendendo até a vida adulta, com o término do 

crescimento craniofacial. (Moore, Persaud, 2008). 

Grande parte dos pacientes não possui nenhuma outra malformação associada, fissura 

labiopalatina não sindrômicas. Enquanto uma minoria apresenta a FL/P sindrômica, relacionada 

a outras anomalias, como a síndrome de Van der Woude, caracterizada por fissura lábio/palatina 

e fossetas labiais. (Oliveira, 2014). 

É diversa a ocorrência das fissuras orofaciais, as quais se modificam de acordo com a 

localização geográfica, etnia e condição socioeconômica da população estudada. As fissuras 

labiais /ou palatais não sindrômicas são de maior prevalência no gênero masculino e grande 

parte dos casos corresponde à fissura labiopalatina. Entre as mulheres, há maior frequência das 
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fissuras palatinas isoladas. Em relação ao lado acometido, a região esquerda é a mais frequente. 

(Oliveira, 2014). 

A influência da ancestralidade é um dos fatores de confusão dos estudos que envolvem 

polimorfismos genéticos, visto que a depender da hereditariedade, um mesmo polimorfismo 

pode proporcionar proteção em uma população e risco em outra. É necessário, portanto a 

análise da ancestralidade dos pacientes com FL/P sindrômicas e não sindrômicas. (Oliveira, 

2014). 

A assistência ao portador de FL/P no Brasil é realizado principalmente por instituições 

públicas e com atendimento gratuito. Além de portar um serviço de qualidade é importante 

conhecer o perfil do paciente com fenda lábio-palatal e conhecer as principais informações a 

respeito dele (idade da primeira consulta, sexo, tipo de fissura, anomalia congênita associada, 

procedência e residência), possibilitando assim a construção de estratégias e protocolos da 

equipe multidisciplinar na melhoria da qualidade de vida do paciente e das famílias. 

Dessa forma, é necessário conhecer o perfil epidemiológico dos portadores de fissuras 

labiopalatais que está sendo atendido no Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias 

Craniofaciais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. 

 

OBJETIVOS: Elaborar o perfil dos pacientes com fissuras labiopalatinas na população de 

pacientes atendidos no Centro de Atenção e Pesquisa em anomalias Craniofaciais da Unioeste, 

a partir de prontuários do local. Identificando o perfil sociodemográfico do mesmo, a 

prevalência dos tipos de fissuras, bem como a presença/ausência da associação da fenda com 

alguma síndrome, além de conhecer o histórico familiar dos pacientes para identificar a 

ancestralidade de agravo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal retrospectivo foi desenvolvido a partir da 

coleta da análise de prontuário físico e eletrônico de pacientes atendidos pelo Centro de Atenção 

e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais – CEAPAC – Hospital Universitário de Cascavel – PR, 

nos anos de 2013 a 2018. E se deu conforme as norma estabelecidas pelo comitê de ética da 

instituição. 

As informações coletadas correspondem a análise de dados demográficos (idade, gênero, 

procedência, residência), tipo de fissura que apresenta, anomalias genéticas associadas, 

histórico familiar de fissuras orofaciais. A classificação das fissuras foi feita a partir do modelo 

de Spina et al. (1972). 

Os dados obtidos foram tabulados no Microsoft Excel 2010 e analisados a partir de 

cálculos matemáticos simples (média aritmética, percentuais) e análises estatísticas, com a 

finalidade de obtenção de variáveis quantitativas e qualitativas. 

As variáveis qualitativas foram avaliadas por meio de frequências absoluta e relativa. Sendo 

as categorias comparadas entre si por meio de teste de Qui quadrado para aderência. Em casos 

em que a s frequências forem inferiores a 1, foi aplicado o método permutacional de 

Monte Carlo. Em caso de significância estatística (p<0,05), será realizado o teste de 

acompanhamento de Marascuilo. 

As variáveis quantitativas forma avaliadas por meio de estatísticas descritivas (média, desvio 

padrão e coeficiente de variação). 

 

RESULTADOS: No período de agosto a outubro de 2018, foi realizada uma amostra por 

conveniência dos prontuários disponíveis e completos dos pacientes atendidos no CEAPAC 

entre os anos de 2013 a 2018, obtendo uma amostra de 198 pacientes de um total de 636. Desta 

análise, obtivemos mais de 50% dos pacientes apresentando algum tipo de fissura de zero a 20 

anos de idade, sendo maior para a categoria de 0 a 10 (35%) e 11 a 20 anos (28%), seguidas do 

grupo ente 21 a 30 anos (14%), 31 a 40 anos (9%), 51 a 72 anos (7%) e 41 a 50 anos (6%; 
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p<0,0001). Um grupo heterogêneo, sendo a maior a porcentagem de pacientes do sexo 

masculino (61%) e menor do sexo feminino (39%; p=0,002). Quanto a naturalidade dos 

pacientes há registro de 64 diferentes locais, sendo a maioria dos pacientes avaliados natural de 

Cascavel – PR (42,6%; p<0,0001). Os dados referentes a atual residência mostram que a 

maioria dos pacientes residem atualmente em Cascavel (49%; p<0,0001), dentre os 53 

municípios que se tem registro, pertencentes a macrorregião do Oeste do Paraná. 

A fissura mais frequente foi a transforame unilateral completa (8,6%), seguida da fissura 

transforame bilateral completa (7,6%), fissura pré-forame unilateral incompleta (7,1%), fissura 

palatal (7,1%) e fissura transforame unilateral (6,1%). Quanto a associação de fissura 

labiopalatal com alguma síndrome foi possível observar que não houve diferença significativa 

quando comparados aos grupos dos pacientes que apresentaram outra anomalia congênita e os 

que não apresentaram outra anomalia congênita associados aos pacientes com fissura lábio 

palatal, indicando ausência de associação entre a presença de fenda lábio palatal com alguma 

síndrome genética. 

A grande maioria dos pacientes não apresentam antecedentes familiares, e no CEAPAC não 

houve diferença significativa quando comparados os grupos de pacientes que apresentavam 

registro de alguma anomalia no histórico familiar e os que não apresentaram registro de 

ancestralidade do agravo associados a presença de fissura lábio palatal, indicando ausência de 

associação entre a presença de fenda lábio palatal com registro de anomalias congênitas no 

histórico familiar. 

 

CONCLUSÃO: O CEAPAC é centro de referência em FLP e anomalias crânio faciais, que 

atende pacientes de Cascavel e região, sendo a maioria de seus pacientes atendidos ainda na 

infância, a grande maioria é do gênero masculino e a predominância é de fissuras do tipo 

transforame unilateral completa, não havendo relação significativa com outra anomalia 

congênita ou ancestralidade de agravo. Ainda oferece atendimento multiprofissional, com 

profissionais capacitados e treinados para amparar a família em todos os estágios do tratamento 

do paciente fissurado, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a população. 
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PROJETO DE EXTENSÃO “FILHOS PREDILETOS” 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Extensão 
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Palavras-chave: Extensão; Saúde; Odontologia. 

Resumo 

O “Projeto Filhos Prediletos” tem o principal objetivo de colaborar na recuperação de 

indivíduos em processo terapêutico de recuperação de dependências químicas da 

“Fraternidade O Caminho", bem como voluntários, familiares e demais envolvidos. Durante 

o atendimento na Clínica Odontológica da UNIOESTE – Campus de Cascavel - com 

orientação de higiene bucal e procedimentos restauradores, curativos e reabilitadores, 

pretende ajudar na melhora da autoestima, saúde e da reinserção dos mesmos na sociedade. 

Introdução 

O projeto “Filhos Prediletos” oportuniza a seus participantes (acadêmicos dos diversos anos) 

a prática de atividades clínicas supervisionadas, desenvolvendo uma visão global de 

planejamentos e tratamentos integrados, diagnosticando e executando procedimentos 

odontológicos multidisciplinares, sempre sob orientação de docentes e mestrandos do Curso 

de Odontologia. Para promover a saúde bucal aos pacientes, são desenvolvidas atividades 

curativas e de orientação quanto à prevenção de patologias buco-dentárias, abrangendo as 

diferentes especialidades da odontologia: odontologia preventiva, estomatologia, dentística, 

endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e implantodontia. Portanto, com caráter 

transformador e curativo, o projeto justifica-se como coadjuvante no processo de recuperação 

desses cidadãos. 

Atualmente, tem sido priorizada a Odontologia Preventiva, com o objetivo de diminuir a 

incidência de patologias bucais, bem como a necessidade de tratamentos curativos mais 

complexos e invasivos. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), droga pode ser 

conceituada como “qualquer substância natural ou sintética que, administrada por qualquer 

via no organismo, afeta sua estrutura ou função”. 

Adicionalmente, informa que a pessoa com menor probabilidade de consumir drogas é aquela 

que é bem informada, bem integrada na família e sociedade, como à saúde, qualidade de vida 

satisfatória e com difícil acesso às mesmas. Uma larga variedade de fatores pode influenciar 

na progressão de determinadas alterações patológicas na mucosa bucal, como características 

individuais, fatores sociais e comportamentais, fatores sistêmicos, fatores genéticos e 

composição da microbiota bucal. O consumo de drogas pode ser incluído nos fatores sociais e 

é considerado prejudicial à saúde bucal (COSTA et al).1 

Segundo PEDREIRA, ET AL (2013), constatou-se que a dependência química se mostrou 

associada a ocorrência de xerostomia, cárie de superfícies lisas e cervicais, inflamação 

gengival, retardo do processo de reparo, além de estomatites, polidipsia, infecções 
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endodônticas e periapicais e outros quadros infecciosos. Concluiu-se que a necessidade de 

tratamento restaurador e cirúrgico entre os pacientes dependentes é maior, em comparação 

com demais pacientes. Cada substância tem seu poder devastador sobre os tecidos bucais. Na 

literatura por exemplo o álcool, além de causar doenças gastrointestinais, distúrbios 

vasculares e desordens no sistema nervoso central, facilita a penetração de carcinógenos na 

mucosa bucal (LÍBER, 1993). 

Outro aspecto levantado é a maior permeabilidade de mucosa não queratinizada, como o 

bordo lateral da língua e da mucosa jugal, comparada a tecidos queratinizados existentes nas 

mucosas de revestimento do palato e da gengiva (WIGHT, 1998). A Odontologia, além de 

aliviar a dor, pode contribuir para a reabilitação desses pacientes, auxiliando no 

desenvolvimento da autoestima e ampliando a interação social, já que a recuperação implica 

o resgatar do ser humano em todos os aspectos, eliminando o significado psicológico das 

drogas. 

A comunidade Fraternidade Missionária “O Caminho” está presente em nove estados do 

Brasil - São Paulo, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Paraná, Amazonas e Minas 

Gerais, com participação de 300 membros entre religiosos e leigos. No Paraná, Campo 

Mourão foi a primeira cidade a receber a Fraternidade “O Caminho”. Em seguida, vieram 

Corbélia onde existem 2 casas, Cascavel e Foz do Iguaçu. A chácara da Fraternidade acolhe 

mulheres dependentes químicas, para tratamento reabilitador. O tratamento consiste em 

orações, diálogos, trabalhos e dinâmicas em grupo, sendo que nenhum medicamento é usado 

durante o tratamento das pacientes. 

Tendo em vista a necessidade de tratamento odontológico das internas, surgiu o Projeto de 

Extensão Filhos Prediletos, visando o tratamento adequado e humanizado. O Projeto conta 

atualmente com 31 graduandos, 4 mestrandos e 2 docentes colaboradores que, em conjunto, 

atendem as pacientes uma vez por semana, realizando anamnese e exame físico detalhados, 

planejamento dos casos e tratamento adequado e viável. 

O projeto oportuniza a seus participantes (acadêmicos dos diversos anos) a prática de 

atividades clínicas supervisionadas, desenvolvendo uma visão global de planejamentos e 

tratamentos integrados, diagnosticando e executando procedimentos odontológicos 

multidisciplinares, sempre sob orientação de docentes do Curso de Odontologia e mestrandos 

do Programa de Mestrado em Odontologia da UNIOESTE. Para promover a saúde bucal aos 

pacientes são desenvolvidas atividades curativas e de orientação quanto à prevenção de 

patologias buco-dentárias, abrangendo as diferentes especialidades da odontologia: 

odontologia preventiva, estomatologia, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e 

implantodontia. Portanto, com caráter transformador e curativo, o projeto justifica-se como 

coadjuvante no processo de recuperação desses cidadãos. 

Objetivos 

O projeto tem como metodologia o atendimento de pacientes em processo terapêutico de 

recuperação de dependências químicas, da “Fraternidade O Caminho", bem  como 

voluntários, familiares e demais envolvidos. São realizados procedimentos preventivos e 
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reabilitadores, por meio de alunos e mestrandos, orientados por professores de diversas áreas. 

Dentro da odontologia preventiva, são realizados procedimentos de instrução de higiene oral 

com macromodelos odontológicos (técnica de escovação adequada para cada paciente, uso do 

fio dental, tipo de escova adequada, dentifrício ideal) e profilaxias, buscando a prevenção das 

doenças bucais/dentais. Dentro da cirurgia são realizados procedimentos de extração de raízes 

residuais, terceiros molares e elementos dentais condenados, bem como regularização de 

rebordo alveolar com finalidade protética, dentre outros (necessários a cada paciente). 

Na estomatologia são realizados procedimentos de diagnóstico, biópsias, excisão de lesões 

(quando se aplica) e tratamento das mesmas, visando à saúde bucal de cada paciente. Na 

dentística restauradora são realizados os procedimentos restauradores (remoção de tecido 

carioso e restauração da cavidade com resina composta ou amálgama) buscando reestabelecer 

a função e estética dos elementos dentais. A especialidade de prótese dental busca 

reestabelecer a função e estética dos dentes por meio de próteses totais, parciais e unitárias, 

fixas ou móveis. Dentro da endodontia são realizados os tratamentos de canal. Na periodontia 

são realizadas raspagem de tártaro dental subgengival e supragengival, assim como cirurgias 

de aumento de coroa. Por fim, a implantodontia, onde são realizados implantes dentais a fim 

de devolver função e estética. 

Materiais e Métodos 

São realizadas consultas com os pacientes em período noturno uma vez por semana, durante 

o período letivo, desde o ano de 2016. As consultas são realizadas de forma individualizada, 

buscando atender com respeito e compreensão as necessidades de cada paciente. A 

UNIOESTE oportuniza esse projeto reconhecendo-o como um projeto de extensão de caráter 

permanente, fornecendo toda estrutura de Clínica Odontológica (triagem, esterilização e 

clínicas), além de transporte para os pacientes da Chácara da Fraternidade “O caminho” até a 

universidade. 

Resultados 

Este projeto está em andamento desde o ano de 2016 e, até o presente momento, vem 

conquistando a satisfação de contribuir na reabilitação bucal de pacientes em processo 

terapêutico de tratamento da dependência química, devolvendo autoestima e confiança com o 

reestabelecimento da função e estética dental/bucal. 

Conclusão 

O “Projeto Filhos Prediletos” auxilia na recuperação de dependentes químicos, oportunizando 

o reestabelecimento da saúde bucal, assim como autoestima. Possibilita, ainda, a interação de 

alunos de diferentes anos, mestrandos e professores de diversas áreas, proporcionando a troca 

de experiências dentre os envolvidos nos atendimentos. Além disso, oportuniza a destaca o 

papel social da UNIOESTE na sociedade, atendendo pacientes de Cascavel e outras regiões 

que buscam essa comunidade terapêutica da Fraternidade “O Caminho”. 
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Resumo 

Entre 2016 e 2018 foram realizados levantamentos epidemiológicos em uma escola na cidade 

Cascavel, numa área que demonstrou alta prevalência de cárie. Optou-se, então, pela 

implementação de um projeto de extensão: tratamento restaurador atraumático (TRA), em 

crianças de 4 a 12 anos matriculadas no período vespertino na escola. Essa atividade baseou-se 

por 4 fases: higienização bucal supervisionada, avaliação da saúde bucal, TRA em escolares 

selecionados e autorizados pelos pais e oficinas e dinâmicas. Todos os 170 alunos matriculados 

foram avaliados e participaram das atividades, destes, 30 tiveram indicação de TRA, das quais 

11 tiveram o tratamento concluído, totalizando 22 dentes. Os resultados encontrados sugerem 

uma importante contribuição deste tipo de programa realizado com escolares. Entretanto, a 

continuidade dessas ações coletivas torna-se imprescindível na disseminação destas 

informações, para fortalecer e reiterar procedimentos que melhorem as condições de saúde 

bucal de escolares com acesso limitado a serviços odontológicos, pois, quanto mais 

esclarecimento, informação e orientação forem repassados, mais próximo se chegará ao 

controle consciente das doenças bucais biofilme dependentes. 

 

Introdução 

Entre os anos de 2016 e 2018 foram realizados levantamentos epidemiológicos sobre as 

condições bucais de escolares da Escola Municipal Irene Rickli, localizada no bairro Cascavel 

Velho. Os resultados deste levantamento demonstraram uma alta prevalência do componente 

cariado. Tendo em vista as limitações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cascavel 

Velho e a grande demanda por tratamento odontológico, optou-se por desenvolver um projeto 

de extensão que pudesse somar com os trabalhos odontológicos já ofertados pela UBS. Este 

projeto inseriu técnicas que pudessem ser realizadas no ambiente escolar sem a necessidade dos 

equipamentos odontológicos como cadeira odontológica e equipo para sua execução. Foram 

desenvolvidas atividades como escovação supervisionada, bochechos fluoretados e o 

tratamento restaurador atraumático (TRA), que é considerado uma técnica indolor, rápida, 

eficiente, pautada nos princípios da odontologia minimamente invasiva e ajuda na aproximação 

entre crianças e dentistas, o que favorece o crescimento de adultos sem medo de enfrentar um 

atendimento odontológico (FRENCKEN et al. 1997). Cabe ressaltar que o TRA é considerado 

pelo  Ministério  da  Saúde  protocolo  para  atendimentos  individualizados  extra  clínicos, 

acamados, institucionalizados e de forma universalizada para dentes decíduos com 
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monitoramento. Como abordagem coletiva, pode ser empregado para diminuir a complexidade 

dos tratamentos e prevenir perdas dentárias em populações com alta prevalência de cárie, até 

que esses indivíduos possam ser agendados para o atendimento programado na UBS e 

receberem o tratamento convencional. (SB BRASIL 2006). 

 

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de extensão implantado, 

demonstrando suas etapas operacionais, bem como, os resultados do seu andamento no controle 

da cárie em escolares da Escola Municipal Irene Rickli situada no Bairro do Cascavel Velho- 

PR. 

 

Materiais e métodos 

O projeto Tratamento Restaurador Atráumatico no Controle da Cárie em escolares do 

Cascavel Velho – PR contempla crianças de 4 a 12 anos do período vespertino matriculadas na 

Escola Municipal Irene Rickli e iniciou suas atividades em Abril de 2017. No primeiro 

momento do projeto as crianças receberam um kit de saúde bucal contendo um porta escova 

individual e escova dentária que ficaram armazenados na escola, em um porta escova coletivo. 

As crianças foram orientados e a atividade de escovação bucal supervisionada foi realizada 

junto a aplicação tópica de flúor. Foi realizado um levantamento epidemiológico utilizando o 

Índice de condição dental e necessidade de tratamento, seguindo os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (OMS 1987), o qual foi realizado com auxílio de sonda, espelho, luz natural 

e uma lanterna para melhorar o diagnóstico. Nessa triagem, foram utilizados critérios de seleção 

que incluem dentes com cárie cavitada em fase intermediária, que tinham acesso por oclusal ou 

proximal, cavidade que possibilitassem a inserção do instrumento manual, sem extração 

indicada e ausência de exposição pulpar, fístula, abcesso, bem como ausência de sintomatologia 

dolorosa que pudesse caracterizar pulpite irreversível. As informações obtidas foram anotadas 

em fichas clínicas idealizadas para o projeto. As crianças selecionadas para participarem do 

projeto tiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encaminhado aos pais 

ou responsáveis, para que autorizassem, ou não, o tratamento. As crianças que retornaram com 

TCLE devidamente assinado começaram a receber o tratamento. O atendimento aconteceu em 

locais bem iluminados nas dependências da escola, utilizando-se de carteiras, bancos, mesas, 

colchonetes e o que mais se fez necessário para a melhor acomodação dos envolvidos. 

A execução da técnica do TRA se deu com a remoção de toda a dentina amolecida (infectada) 

fosse retirada, permanecendo apenas a dentina afetada, que é passível de remineralização. 

Acavidade foi condicionada com ácido poliacrílico 11,5% e o excesso de ácido foi removido 

com algodão e a cavidade foi lavada com água com auxílio de uma seringa. O CIV foi 

introduzido na cavidade, exercendo-se pressão digital sobre ele, e quando esse perdeu o brilho, 

foi aplicado sobre ele um isolante para proteção superficial, a vaselina, com o objetivo de evitar 

sinérese e embebição. O cimento ionomérico de escolha foi o Maxion R. (Frencken et al., 1996, 

Frencken et al. 1994). 

 

Resultados 

Todos os alunos matriculados, em torno de 170, no turno matutino, foram examinados e 

receberam um kit, que continha uma escova dental e um porta escova para armazenamento. 

Os grupos de alunos receberam orientações sobre técnicas de escovação e tiveram sua 

escovação supervisionada, juntamente com a aplicação tópica de flúor (em conformidade com 

a avaliação do risco de cárie). 

Foi realizada uma triagem com o objetivo de selecionar as crianças com necessidade de 

tratamento e que se encaixavam nas indicações do TRA, as quais receberam o TCLE. 

Trouxeram o TCLE devidamente assinado 51 crianças, sendo que 21 não puderam receber o 
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tratamento devido a ausência nos dias de atendimento ou transferência de escola ou turno. As 

30 crianças que que trouxeram o TCLE foram submetidas a um novo exame clínico com a 

finalidade de preenchimento de uma ficha individual com as condições dentais e necessidades 

de tratamento. Através deste exame foi possível identificar o total de dentes atacados pela cárie, 

sendo 107 dentes para dentição decídua e 43 para dentição permanente, uma média de 5 dentes 

por criança. A maioria da composição dos dentes atacados pela doença cárie eram cavidades 

abertas, sendo 73,8 % e 62,7 respectivamente para a dentição decídua e permanente. 

Das 30 crianças com indicação de TRA, duas foram encaminhadas para o tratamento 

odontológico na clínica da disciplina de odontopediatra. Tiveram concluído o seu tratamento 

11 crianças, totalizando 22 dentes submetidos ao TRA. Outras 17 crianças começaram a receber 

o tratamento, entretanto, não foram concluídas. Considerando o alto número de dentes com 

necessidade de tratamento é de extrema importância a continuidade do projeto com a finalidade 

para que pudesse somar com os trabalhos odontológicos já ofertados pela UBS. Além disso, o 

projeto desenvolve na criança a capacidade de se tornar um agente multiplicador, contribuindo 

para a promoção da saúde bucal e mudanças de comportamentos no ambiente familiar, escolar 

e desmistificando o medo do dentista. (GARBIN et al. 2009). 

 

Considerações Finais 

A respeito do curto tempo de observação, os resultados encontrados sugerem uma 

importante contribuição deste tipo de programa realizado com escolares. Entretanto, a 

continuidade dessas ações coletivas torna-se imprescindível na disseminação destas 

informações, para fortalecer e reiterar procedimentos que melhorem as condições de saúde 

bucal de escolares com acesso limitado a serviços odontológicos, pois, quanto mais 

esclarecimento, informação e orientação forem repassados, mais próximo se chegará ao 

controle consciente das doenças bucais biofilme dependentes. 
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RESUMO 

Fissuras labiais e/ou Fendas Palatinas, são deformidades anatômicas que ocorrem nos bebês 

durante a gestação. Essa patologia traz muito desconforto para o bebê e dificuldade para a mãe 

alimentá-lo. Além da alimentação, a criança tem comprometimento da fala, do 

posicionamento dentário, da estética e frequentemente compromete os padrões respiratórios. 

Além da fisiologia afetada, a criança fissurada enfrenta com seus familiares, problemas 

psicológicos, por isso, é imprescindível o acompanhamento de multiprofissional durante 

todo o tratamento. A fim de minimizar o sofrimento na vida do bebê, alguns tratamentos são 

realizados em centros especializados com profissionais da área de saúde de forma e 

abordagem multidisciplinar. Os profissionais envolvidos são médicos pediatra, 

otorrinolaringologista, geneticista, cirurgião dentista, cirurgião plástico, assistente social, 

psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e enfermeiros. Para os bebês que possuem fissura 

labial incompleta e deformação nasal de menor severidade, a modelação nasal é uma 

alternativa. Os modeladores nasais são rápidos e fáceis de serem confeccionados, para o 

processo são necessários os seguintes materiais: fio ortodôntico 08mm; alicate ortodôntico 

139, alicate de corte; fita veda rosca; elástico ortodôntico 16/8 e I. V. Fix 3M (fixador estéril). 

Assim, esse aparelho deve ser confeccionado antes da queiloplastia; ele permite que o 

paciente respire e se alimente melhor, uma vez que são elevados os tecidos moles da narina. 

 

INTRODUÇÃO 

A ausência da fusão dos processos faciais embrionários e dos processos palatinos leva à 

formação das fissuras de lábio e palato. Essa má formação possui uma etiologia multifatorial, 

tal como agentes ambientais e agentes genéticos. Além disso, é importante destacar que as 

fissuras labiopalatinas são responsáveis por levar a criança a possuir alterações anatômicas 

e fisiológicas comprometendo a alimentação, a fala, o posicionamento dentário e a estética 

(KUHN, 2009). 

Os problemas causados pelas fissuras labiopalatinas são enormes, uma vez que englobam, além 

da fisiologia, o emocional do paciente e dos familiares. A criança com fissura 

labiopalatina além das dificuldades supracitadas, também poderá ter obstrução 

respiratória, e quanto ao aleitamento, o leite pode regurgitar pelo nariz, tornando a 

amamentação muito difícil de ser realizada com sucesso, ademais, a audição também pode 

ser afetada (BRUSNICKI, 2018). 

Ao passo que a criança vai crescendo, mais dificuldades vão surgindo. Dentre os 
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principais problemas que aparecem ao longo do crescimento, destacamos a fala 

comprometida, e, quanto mais consciência que a criança adquire ao longo dos anos, mais o seu 

emocional é afetado. Os pais e familiares responsáveis são atingidos psicologicamente desde 

o início, eles precisam de um grande suporte psicológico (BRUSNICKI, 2018). 

É notório que em pacientes que têm um diagnóstico pré-natal, observa-se uma melhor e mais 

precoce aceitação pelos pais, bem como da precocidade da elaboração de condições ideais para 

a cirurgia, possibilitando assim uma maior naturalidade de integração social. Possuir a 

informação referente ao tamanho do defeito e a ausência de anomalias é determinante 

para que se consiga traçar uma estratégia de orientação à família com suporte em 

programas de tratamento e sua equipe multidisciplinar (MAZZETTI, 2009). 

Segundo Brusnicki (2018) e Tuji (2009) quando a fissura é detectada ainda no feto, o 

geneticista, psicólogo e assistente social farão um atendimento aos pais, orientando-os sobre 

as etapas do tratamento. Da 1ª semana ao 3º mês de vida, o bebê será acompanhado pelo 

pediatra, o qual fará avaliação da saúde em geral, ainda nesse período, a fonoaudiologia 

trabalha com a sucção da criança, a odontopediatria fará orientação preventiva e o 

terapeuta ocupacional em conjunto com o nutricionista passará técnicas de alimentação. 

Do 3º ao 6° mês, o cirurgião plástico fará a queiloplastia. Do 6º ao 12º mês, a terapia 

clínica básica segue com a nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

odontopediatria, periodontia, pediatria, enfermagem, psicologia, assistência social e a cada 

seis meses serão feitas avaliações da audição com o otorrinolaringologista. Do 12º ao 15º mês 

a palatoplastia será realizada pelo cirurgião plástico. 

Do 15º mês ao 5º ano será feito o acompanhamento da criança pelos seguintes profissionais: 

pediatria, psicologia, fonoaudiologia (laboratório de voz), nutrição, periodontia, prótese, 

odontopediatria, ortodontia, enfermagem, otorrinolaringologia e o refinamento da cirurgia. 

Do 7º ao 8º ano, será a vez do ortodontista realizar procedimentos preventivos, visto que o 

paciente chegou a dentição mista. 

Do 7º ao 9º ano a criança possui a maior parte do crescimento craniofacial concluído, então 

há a oportunidade de o cirurgião bucomaxilofacial fazer o enxerto ósseo secundário. 

Do 9º ao 16º ano o ortodontista inicia o tratamento corretivo. E por fim, do 13º ao 18º ano, 

se necessário, o cirurgião bucomaxilofacial realizará a cirurgia ortognática. 

Dentre as possibilidades de intervenção para os bebês, vale salientar o estudo de Cruz 

(2010), o qual propõe que a modelação nasal é uma alternativa para os pacientes que 

apresentam fissura labial incompleta e deformação nasal de menor severidade. Essa 

modelagem compreende na manipulação apenas das estruturas nasais. Para isso, os 

recém-nascidos precisam ser avaliados o mais precocemente possível. 

 

OBJETIVOS 

Diante das ideias supracitadas, temos por objetivo demonstrar a importância do modelador 

nasal no tratamento dos bebês com fissuras labiopalatinas e identificar a evolução do 

tratamento da fissura labiopalatina por meio do uso do modelador nasal, uma vez que ele 

promove exponencialmente a facilidade de novas intervenções após o seu uso. 

Além disso, objetiva-se apresentar os materiais necessários para a confecção dos 

modeladores nasais usados no CEAPAC, produzir um exemplar de modelador nasal com a 

finalidade de concretizar os conceitos explanados e demonstrar a aplicação do tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Esse trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura nas bases de dados 

Medline, Lilacs, Embase e ISI, no período entre1990 e 2018. As palavras-chave utilizadas 

foram modelador nasoalveolar; fissuras lábio palatinas e modelação nasal. Foram critérios de 

exclusão os artigos publicados antes de 1990. 

Para a confecção de modeladores nasais são utilizados os seguintes materiais: fio ortodôntico 

08; alicate ortodôntico; fita veda rosca; elástico ortodôntico 16/8 e I. V. Fix 3M (fixador 

estéril). 

 

DISCUSSÃO 

Até o momento não há um consenso literário sobre como deve ser realizado o tratamento das 

crianças com fissuras de lábio e palato. No entanto, o que se sabe é que é imprescindível um 

acompanhamento com profissionais da área da saúde a exercerem uma abordagem 

multidisciplinar. Como o crescimento fácil só se completa aos 18 anos de idade, isso 

dificulta a escolha das intervenções. Assim, alguns protocolos foram criados para guiar os 

procedimentos que devem ser realizados (CRUZ, 2010). O modelador nasal deve ser 

confeccionado antes da queiloplastia. Esse aparelho pode reduzir o custo geral do 

tratamento, além disso, ele pode reduzir a necessidade de novas correções da deformidade 

nasal. Responsável por aproximar os tecidos da fenda, o modelador nasal também permite 

que o bebê respire melhor, uma vez que ele eleva os tecidos moles da narina (BRUSNICKI, 

2018). 

O modelador nasal é um aparelho simples e de fácil confecção, utiliza materiais comuns e de 

baixo custo, e tem como finalidade alongar a cartilagem nasal para obtenção de melhores 

resultados cirúrgicos. Possibilita também classificar os resultados da queiloplastia e da 

rinoplastia primária, diminuindo no futuro, o número de cirurgias de revisão labial e nasal 

(CRUZ, 2010). 

O modelador nasal não produz obstrução da narina, e a intensidade da tração pode ser 

regulada facilmente, podendo ser utilizado como modelador pré e pós cirúrgico, aliviando a 

caída nasal que é observada frequentemente depois da cirurgia primária (CRUZ, 2010). 

Os modeladores nasais atuam beneficiando a morfologia nasal e melhorando a estética nasal, 

além do segmento labial e do diâmetro da narina. Alguma irritação dos tecidos moles pode 

ser notada raramente, mas se bem administradas não prejudicam o sucesso do tratamento 

(PUNGA, 2013). 

 

CONCLUSÃO 

A fenda labial palatina é a mais frequente das fendas labiais, acontece que os pacientes com 

fendas, passam por problemas tanto físico como emocional e a reabilitação desses pacientes 

levam anos de tratamento multidisciplinar; haja vista que eles precisam de profissionais 

especializados de várias áreas da saúde trabalhando em conjunto. 

A modelagem nasal pré-cirúrgica é fundamental no tratamento integral da fissura 

labiopalatina; Sendo o modelador nasal um aparelho de fácil confecção e simples de usar, e 

também, é acessível, uma vez que apresenta baixo custo. Dessa forma, pode ser indicado para o 

tratamento pois apresenta a finalidade de alongar a cartilagem nasal, culminando em um 

excelente resultado, cujo melhora a estética e anatomia pré-cirúrgicos do paciente. 
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MODALIDADE: Pós-Graduação 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde, Saúde Coletiva 

 

Reghiany Cristhiany Brachtvogel1; João Vitor Encinas Audibert2; Pablo Guilherme 

Caldarelli3 

 

Palavras-chave: Odontologia; Saúde Pública; Saúde Bucal; Equipe Multiprofissional. 

Resumo: A saúde no Brasil adquiriu visibilidade com a Constituição Federal de 1988, a qual 

instituiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado, operada por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Os gestores desse sistema vêm atribuindo ênfase à mudança do 

modelo de atenção à saúde, priorizando a atenção básica. Nessa perspectiva de construção de 

políticas públicas de saúde que possam garantir a integralidade do atendimento, todas as ações 

relativas à atenção básica confluem para o processo de expansão da Estratégia Saúde da 

Família (ESF). As Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) podem ser consideradas 

com um dos principais dispositivos para se repensar o processo de formação em saúde, 

fortalecendo as ações para a integração ensino-serviço-comunidade. Nas RMS busca-se a 

articulação dos conhecimentos adquiridos na graduação com o saber e a intervenção sobre os 

determinantes do processo saúde-doença. Nesse contexto, destaca-se a importância da 

interprofissionalidade para o estabelecimento do cuidado resolutivo e humanizado. Sob esta 

ótica, o objetivo deste estudo foi apresentar um relato de experiência sobre a contribuição do 

núcleo de Odontologia no trabalho interprofissional da Residência Multiprofissional  em 

Saúde da Família (RMSF) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), enfatizando as 

potencialidades e os desafios desta prática. Os residentes de Odontologia, de forma integrada, 

desenvolvem atividades diversas, tais como: atendimentos clínicos individualizados, ações 

coletivas em grupos variados, visitas domiciliares, consultas compartilhadas, matriciamentos 

da equipe, gestão da clínica, organização da demanda, entre outras. Observa-se que há grande 

demanda por atendimentos individualizados, contudo, ressalta-se que é possível e necessário 

que esses profissionais estejam presentes nos diferentes espaços, transpondo o campo 

meramente biológico e técnico da profissão, garantindo assim a qualidade e a integralidade 

no atendimento. 

 

Introdução: 

O sistema público de Saúde resultou de décadas de luta de um movimento que se 

denominou: “Movimento da Reforma Sanitária”. Foi instituído pela Constituição Federal 

(CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e 8.142 o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2004). Nesse cenário, a Atenção Básica (AB) se caracteriza por um conjunto de 

ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, sendo desenvolvida sob a forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações. A AB é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde, 

orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, 
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do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social (CARVALHO, 2013). 

De acordo com MATTOS (2014), a Odontologia na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

recebeu maior estímulo a partir da criação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) 

em março de 2004. Esta política ampliou significativamente a capacidade e a qualidade de 

atendimento, por meio de incentivos globais às Equipes de Saúde Bucal (eSB). 

Conforme a Resolução da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(CNRMS), as Residências multiprofissionais em área profissional da saúde, existentes desde 

1975, tiveram sua regulamentação em 2005, com a Lei nº 11.129. São orientadas pelos 

princípios e diretrizes do SUS. Os programas de Residência Multiprofissional em Saúde 

podem contribuir com a reorganização do modelo assistencial, na medida em que formam um 

novo perfil do profissional de saúde, humanizado e preparado para responder às reais 

necessidades de saúde dos usuários, família e comunidade. Além disso, contribuem para a 

assistência à saúde, melhorando a resolutividade da ESF e do Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família e Atenção Básica (Nasf-AB) (CALDARELLI, 2018). 

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) é uma modalidade de pós-graduação lato sensu cuja finalidade é 

desenvolver competências dos profissionais de saúde para o trabalho no SUS. A RMSF é 

composta por duas equipes, cada uma contendo: dois enfermeiros, dois cirurgiões-dentistas, 

um psicólogo, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um 

nutricionista e um assistente social. Os residentes atuam em duas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) de alta vulnerabilidade no município de Londrina-PR. 

 

Objetivos: 

O objetivo deste estudo foi apresentar um relato de experiência sobre a contribuição do 

núcleo de Odontologia no trabalho interprofissional da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família da  Universidade Estadual de Londrina (UEL), enfatizandoas potencialidades 

e os desafios desta prática. 

 

Relato de Experiência: 

Os residentes de Odontologia da RMSF da UEL, em conjunto com a eSB desenvolvem 

atividades diversas na UBS, bem como nos espaços disponíveis no território, como 

igrejas, praças, escolas, centros de educação infantil, centros de convivência e complexos 

esportivos. A UBS a qual está inserida a equipe deste estudo se localiza na região Sul da 

cidade, sendo uma região de alta vulnerabilidade social. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: atendimentos clínicos individualizados 

(agenda programada contendo, dois atendimentos de urgências, quatro atendimentos a 

pacientes eletivos e quatro prioritários, diariamente), participação nos grupos de melhora de 

hábitos de vida (“Londrina In forma”, “Grupo infantil Patrulha da Saúde”), grupos 

variados (“Grupo de cessação do tabagismo”, “Grupo de gestantes: Pequeninos”, “Grupo 

de Reforço Escolar”), visitas domiciliares, matriciamentos da equipe e gestão da clínica 

odontológica. 

Além disso, nas ações coletivas realiza-se a escovação supervisionada em escolas 

(“Programa Saúde na Escola - PSE”) e a participação em projetos de convivência (“Grupo de 

alongamento”, “Dançaterapia” e “Grupo de caminhada”). Nas atividades coletivas são 

abordados temas acerca da importância da higiene bucal. Os profissionais da Odontologia 

ainda atuam na em consultas e nas puericulturas compartilhadas. 

 

Discussão: 

As RMS foram idealizadas a partir da expansão da ESF, que tem como alvo a reorganização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm
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da AB, priorizando as ações de promoção, prevenção e as práticas interprofissionais em 

saúde. Nesse cenário, a grande demanda de atendimentos individuais, por vezes, dificultam 

a participação contínua dos residentes em determinadas atividades que surgem. Contudo, 

ressalta-se que é possível e necessário que esses profissionais estejam presentes nos 

diferentes espaços, transpondo o campo meramente biológico e técnico da profissão, 

garantindo assim a qualidade no atendimento interprofissional. 

Para Gonçalves e Ramos (2010), quando se pensa no trabalho do cirurgião-dentista, 

muitos imaginam um profissional fechado dentro de seu consultório, realizando 

exclusivamente atividades clínicas. Essa é a imagem que se consolidou como o papel social 

do cirurgião-dentista. Assim, um profissional de saúde bucal que não esteja, exaustivamente, 

trabalhando na sua cadeira, atendendo pacientes, não estaria correspondendo ao que é 

esperado dele. A inserção dos profissionais nas atividades de grupo, nas visitas domiciliares e 

em tudo que remeta à saída do consultório – atividades essas previstas nas atribuições dos 

cirurgiões-dentistas na ESF - ainda causa estranheza e desconfiança. 

De acordo com Oshima et. al. (2018), na perspectiva de um trabalho 

multi/interprofissional, as RMS visam a integralidade do cuidado e o gradativo abandono da 

visão curativista e individualista. Assim, as RMS surgem como uma importante estratégia 

para o rompimento de antigas práticas e a introdução de uma nova visão para os profissionais 

da Odontologia e de outras áreas da saúde, que tem por objetivo superar a segmentação do 

conhecimento e do cuidado em saúde. 

As RMS fundamentam-se na interprofissionalidade como facilitadora da construção do 

conhecimento ampliado de saúde, em resposta ao desafio de atuar nas coletividades, 

visualizando as dimensões objetivas e subjetivas dos sujeitos do cuidado. Busca não somente 

o crescimento profissional dos residentes, mas também promover a transformação do serviço 

de saúde que os recebe, incentivando a reflexão sobre a prática desenvolvida e as 

possibilidades e limites para transformá-la (NASCIMENTO & OLIVEIRA, 2010). 

 

Conclusão: 

A presença da equipe multiprofissional, bem como dos cirurgiões-dentistas nela inseridos, 

oportuniza a melhora nos processos de trabalho da AB e visam garantir a proteção e 

promoção à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades de forma integral e 

contínua. 

Conclui-se que embora exista a grande demanda por atendimentos individualizados, 

ressalta-se que é extrema importância que os profissionais da Odontologia estejam presentes 

nos diferentes espaços, executando as atividades propostas pela ESF, transpondo o campo 

meramente biológico e técnico da profissão, garantindo assim a qualidade, integralidade e 

resolutividade no atendimento a população. 
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RESUMO 

Introdução: Atualmente, observa-se um intenso crescimento na preocupação com a 

prestação de um cuidado qualificado e com a segurança do paciente, em todos os níveis de 

atenção à saúde. Dentro dos cuidados com o paciente encontra-se a correta prescrição e 

administração medicamentosa, práticas comuns dentro do campo de atuação da odontologia. 

Objetivo: Relatar a experiência de residentes de um programa de residência multiprofissional 

na elaboração de um Protocolo Prescrição Segura de Antimicrobianos para auxiliar na prática 

odontológica dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica no município de Cascavel – PR, 

usando como referência os medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos 

– REMUME. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre a elaboração de um 

Protocolo de Prescrição Segura de Antimicrobianos realizado durante a disciplina de 

Segurança do Paciente de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

no período de junho a julho de 2019. Resultados: Obtiveram-se dois protocolos de prescrição 

de antimicrobianos, um para adultos e outro para pediatria nos quais constam informações 

que auxiliam na correta prescrição dessas substâncias. Conclusão: os protocolos propostos 

podem auxiliar na prática diária dos cirurgiões-dentistas no momento da prescrição de 

antibióticos buscando uma maior qualidade e segurança no processo de assistência à saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cirurgião-dentista foi inserido no serviço público de saúde a partir do ano 2000, 

através das Equipes de Saúde Bucal (EqSB) no programa Estratégia Saúde da Família. Dentro 

da atuação destes profissionais, além do conhecimento técnico e teórico, alguns 

medicamentos são utilizados em sua rotina com o intuito de auxiliar tratamentos e recuperar o 

estado de saúde de seus pacientes. Porém, para lançar mão de terapêuticas complementares, 

são necessários diagnósticos corretos sobre as patologias presentes, características fisiológicas 

das populações e também comorbidades sistêmicas que podem proporcionar complicações em 

casos de má administração (LEONARDO; LEAL, 1998; GARBIN et al., 2007). Os principais 

medicamentos utilizados na odontologia são os antimicrobianos, antiinflamatórios não- 

esteróides e os analgésicos (CASTILHO; PAIXÃO; PERINI, 1999). Considerando apenas a 

classe dos antimicrobianos, uma das maiores preocupações com a prescrição correta destes 

deriva-se da capacidade que as bactérias apresentam de desenvolver resistência. Assim, o 

cirurgião-dentista deve ter domínio teórico suficiente para indicar corretamente esses 

medicamentos (BAUMGARTNER; XIA, 2003). 

 

OBJETIVO 

 

 
1 Residente do primeiro período do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
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Relatar a experiência de residentes de um programa de residência multiprofissional na 

elaboração de um Protocolo Prescrição Segura de Antimicrobianos para auxiliar na prática 

odontológica dos cirurgiões-dentistas da Atenção Básica no município de Cascavel – PR, 

usando como referência os medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos 

– REMUME. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência sobre a elaboração de um Protocolo de Prescrição 

Segura de Antimicrobianos realizado durante a disciplina de Segurança do Paciente de um 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família no período de junho a julho 

de 2019. 

A proposta de elaboração do protocolo emergiu das discussões sobre as vivências dos 

residentes e demais profissionais da área e as dificuldades que encontram na prescrição 

medicamentosa de antimicrobianos em sua prática clínica. Foram realizados três encontros 

entre os residentes para a formulação do protocolo, nos quais levantaram-se dados da 

literatura acerca das medicações constantes na REMUME, suas principais características, 

indicações, forma de prescrição e dosagens. Os resultados da pesquisa foram sintetizados em 

tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da proposta inicial obtiveram-se dois protocolos para prescrição de 

antimicrobianos de uso odontológico, um para pacientes adultos e outro para pediátricos. Para 

os pacientes adultos foram elencadas sete medicações padronizadas, sendo elas: amoxicilina, 

amoxicilina com clavulanato de potássio, cefalexina, eritromicina, metronidazol, azitromicina 

e ampicilina. Para os pacientes pediátricos: amoxicilina, amoxicilina com clavulanato de 

potássio, cefalexina, eritromicina e metronidazol. 

Foram discriminadas nas tabelas a especialidade farmacêutica, apresentação, posologia, 

espectro de ação e indicações. Para os pacientes pediátricos foi disponibilizada a fórmula 

para o cálculo da dosagem conforme o peso da criança. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as infecções causam 25% das 

mortes em todo o mundo e 45%, nos países subdesenvolvidos. Em contrapartida mais de 

50% das prescrições de antimicrobianos é feita de maneira inapropriada, corroborando com o 

aumento do número de casos de resistência bacteriana (WANNMACHER, 2004). 

Por sua vez, a resistência microbiana é também um problema de saúde pública apontada 

como uma das grandes ameaças à saúde humana, tornando-se relevante considerar de 

forma multidisciplinar o maior número possível de pontos estratégicos de ação, 

contemplando desde a natureza das doenças infecciosas, os procedimentos 

farmacoterapêuticos existentes, os fatores ambientais, políticos e sócio-econômicos 

pertinentes à questão, visto que não há uma solução definitiva para a resistência microbiana 

em função da dinamicidade da evolução biológica dos organismos vivos (COSTA; JÚNIOR, 

2017). 

Nesse sentido, o protocolo elaborado tem como uma das finalidades diminuir possíveis 

erros e danos decorrentes da má administração e prescrição medicamentosa como um dos 

princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente, o protocolo de Segurança na 

Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos que preconiza as atitudes corretas para 

promoção de práticas seguras neste quesito em todos os estabelecimentos de saúde, quer 

públicos ou privados, incluindo assim, os consultórios odontológicos (BRASIL, 2013). 

É consensual que as infecções bacterianas são comuns na cavidade oral e, 
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consequentemente, o uso de antibióticos para combate-las também é frequente. Em pesquisa 

realizada na Espanha contatou-se que as infecções odontogênicas são a causa de pelo menos 

10% de todas as indicações de antimicrobianos (RODA et al., 2007). 

No Brasil, em estudo realizado com cirurgiões-dentistas clínicos gerais da região de Belo 

Horizonte constatou-se que a classe medicamentosa mais prescrita era a dos 

antimicrobianos, sendo a amoxicilina o mais usado (CASTILHO; PAIXÃO; PERINI, 1999). 

Contribuindo com isso ao avaliar o conhecimento dos dentistas com relação aos 

antimicrobianos especificamente, concluiu-se que, tanto em acadêmicos quanto em 

profissionais da área há desconhecimento sobre a diferença entre antibioticoterapia, profilaxia 

antimicrobiana e terapêutica medicamentosa, corroborando com a necessidade encontrada em 

instituir medidas que facilitem a prescrição de antibióticos (TRENTO et al., 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

A correta prescrição medicamentosa mostra-se ainda um problema na prática clínica 

odontológica e apesar de extensa literatura a respeito, poucas medidas são tomadas no intuito 

de facilitar esta parte do processo de trabalho do cirurgião-dentista. Todos os esforços na 

promoção da segurança do paciente visam qualificar o cuidado e zelar pela integridade do 

paciente e do próprio profissional de saúde. 

Dessa forma, o Protocolo Prescrição Segura de Antimicrobianos é uma ferramenta que 

auxilia na prática clínica do profissional dentista no momento da prescrição de antibióticos 

otimizando o seu trabalho e promovendo um cuidado de maior qualidade dentro da Atenção 

Básica em saúde. 
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QUALIDADE DE VIDA A CRIANÇAS DE UMA COMUNIDADE VULNERÁVEL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Caso clínico 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Suzana Goya2, Mitsue Fujimaki2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Saúde Bucal, Política de Saúde. 

 

INTRODUÇÃO – A vulnerabilidade social tem sido ressaltada como importante 

determinante das condições de saúde bucal em crianças e seu agravo está associado à 

exposição mais intensa a fatores de risco. O município de Sarandi possui um IDH-M de 0,695 

considerado médio, e um PIB per capita de R$15.514,11 (IBGE, 2016), representando uma 

área de pobreza do Paraná. Nesse sentido, a saúde bucal das crianças necessita de atenção 

para melhor qualidade de vida, o que torna a atuação dos profissionais de saúde de 

fundamental importância. OBJETIVOS – Descrever as atividades do Projeto Sorrir com 

Saúde que visa promover saúde bucal, prevenir e tratar doenças bucais em crianças de um 

centro religioso no município de Sarandi. RELATO DE CASO – Com o apoio de 

acadêmicos de Odontologia da UEM, residentes da Saúde Coletiva e docentes da UEM são 

realizados: levantamento epidemiológico, escovação supervisionada, estímulo ao uso de fio 

dental, palestras, conversas com as famílias e atendimento odontológico das crianças 

utilizando o Tratamento Restaurador Atraumático, uso de selantes, aplicações de verniz 

fluoretado, remoção de dentes decíduos e cálculo dental. Os casos de maior complexidade são 

encaminhados para o atendimento na Unidade Básica de Saúde. RESULTADOS – Apesar da 

alta prevalência e severidade de cárie e pouco acesso ao serviço odontológico, as ações 

propostas têm apresentado um impacto muito positivo na condição de saúde, na compreensão 

da doença e na percepção da importância do autocuidado. Verificou-se em algumas crianças a 

eliminação da dor, a melhoria da autoestima e benefícios no convívio familiar. 

CONCLUSÃO – As ações realizadas mensalmente têm auxiliado famílias em 

vulnerabilidade social na identificação de doenças bucais, de hábitos inadequados, 

estimulando a incorporação de condutas saudáveis e conferindo qualidade de vida. Além 

disso, esta experiência tem contribuído para a formação humanista dos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação envolvidos, oportunizando a criação da consciência social. 
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A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ESCOLARES PARA A 

MELHORIA DA SAÚDE BUCAL 

 

MODALIDADE:  Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Clodoaldo Penha Antoniassi2, Mitsue 

Fujimaki3 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Saúde Bucal, Educação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO – A perda da saúde bucal das crianças nas primeira e segunda infâncias está 

principalmente relacionada à cárie dentária, já que esta doença é muito prevalente em idades 

precoce. A escola é um espaço adequado para auxiliar no desenvolvimento de hábitos 

saudáveis de autocuidado com o corpo e alimentação saudável e por isso, estratégias de 

promoção da saúde podem levar ao bem estar e formação de atitudes e valores. A utilização 

de atividades lúdico-educativas para promover a educação em saúde possibilita a 

sensibilização da criança à incorporação de hábitos saudáveis, podendo ser transportado para 

o ambiente familiar. OBJETIVOS – O objetivo deste trabalho é relatar as atividades 

educativas preventivas desenvolvidas num Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em 

Maringá visando a promoção de saúde bucal. REATO DE CASO – O CMEI Nilza de 

Oliveira Pipino atende crianças até 6 anos. Acadêmicos do 4o. ano do Curso de Odontologia 

da UEM realizam as seguintes atividades educativo-preventivas em saúde bucal: escovação 

supervisionada, jogos, contação de história, desenhos para colorir, teatro, dentre outras. Estas 

são adaptadas a cada faixa etária, com linguagem e materiais adequados, abordando os 

seguintes temas: alimentação saudável, higiene bucal, doenças cárie, hábitos deletérios (uso 

de chupeta e mamadeira). RESULTADOS – Verifica-se uma participação ativa das crianças, 

que demonstram interesse nas atividades propostas e realizam mudanças positivas no 

conhecimento e comportamento. Além disso, é possível identificar grupos de risco e a 

necessidade de intervenção clínica e familiar. CONCLUSÃO – Políticas educativas para a 

promoção de saúde bucal devem ser valorizadas e incorporadas em escolas como medidas que 

incentivem a incorporação de hábitos saudáveis desde a infância. Desta maneira, visa-se a 

melhora na qualidade de vida das famílias e comunidade, uma vez que a criança pode ser 

considerada uma multiplicadora de conhecimento para amigos e familiares. 
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RELATO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO PACIENTE PORTADOR DE 

DIABETES MELLITUS EM UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CASCAVEL-PR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Extensão 
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Henrique Cerqueira Vila Verde1, Paulo Guilherme Bittencourt Marchi3, Daniele Dondoni4 

Palavras-chave: Doença Periodontal, Diabetes Mellitus, Educação em Saúde, Atenção 

Primária à Saúde. 

INTRODUÇÃO A educação para a saúde bucal surge como um desafio aos cirurgiões-

dentistas (CDs) haja vista a necessidade de substituição de um modelo assistencial curativo, 

de baixo impacto epidemiológico, ainda vigente em diversos municípios. A saúde bucal 

ocasiona vários impactos na qualidade de vida, de suma importância saber identificar as 

afecções mais comuns nos pacientes diabéticos, para desenvolver o melhor tratamento, pois 

a odontologia mostra-se importante em função de que diabéticos apresentam algumas 

manifestações orais que podem ser diagnosticadas e tratadas por CDs. A literatura ainda 

ressalta que as principais alterações bucais em diabéticos são a doença periodontal (DP), 

candidíase, xerostomia e lesões ocasionadas pelo uso de próteses, pois os pacientes possuem 

informações limitadas e má higiene bucal. Estudos afirmam haver pouca informação sobre 

a inter-relação entre o Diabetes e as DP e em sua maioria os indivíduos não são 

acompanhados pelo cirurgião-dentista. OBJETIVOS Divulgar a experiência de uma 

educação em saúde bucal, bem como a importância de se instituir uma atividade educativa e 

esclarecedora tanto no âmbito da coletividade quanto no da individualidade, aos portadores de 

Diabetes. RELATO DE CASO Primeiramente foi realizada uma educação em saúde 

coletiva na unidade, com solicitação de exame de hemoglobina glicosilada a fim de 

conhecer o controle glicêmico, necessidade de anitibioticoprofilaxia prévia e tratamento 

odontológico com cuidado longitudinal de acordo com a gravidade da DP e demais agravos. 

RESULTADOS Os pacientes tem se mostrado motivados e esclarecidos sobre a 

importância do tratamento periodontal coadjuvante ao tratamento médico, para melhor 

controle glicêmico, aderindo a proposta do tratamento. CONCLUSÃO Espera-se 

melhorar a saúde periodontal, controlar os casos de xerostomia e contribuir para o aumento do 

controle glicêmico sempre coadjuvante ao tratamento médico. 
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CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR SOBRE TRAUMATISMO 

ALVÉOLO-DENTÁRIO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Palavras-chave: Traumatismo dentário; Saúde bucal; Crianças. 

 

INTRODUÇÃO: As lesões traumáticas alvéolo-dentárias são consideradas em algumas 

partes do mundo um importante problema de saúde pública, não somente por sua prevalência 

elevada, mas também porque resulta em impacto considerável na qualidade de vida das 

crianças. OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento dos professores da rede de ensino 

pública e privada de ensino fundamental do município de Cascavel-PR sobre traumatismo 

alvéolo-dentário. MATERIAIS E MÉTODOS: Aplicou-se um questionário aos 

participantes, com perguntas de nível pessoal e profissional, e também sobre traumatismo 

alvéolo- dentário. Participaram da pesquisa 79 professores, na faixa etária entre 18 e 64 

anos. Destes, 87% possuíam ensino superior e 47% cursaram pós-graduação. 

RESULTADOS: Dos entrevistados a maioria (70%) já ouviu falar sobre o tema, porém 

uma parcela considerável (67%) afirma não ter tido informação alguma sobre o assunto. 

Uma parte dos professores (38%) afirmou já ter presenciado um traumatismo alvéolo-

dentário e a maioria (76%) deles seguiram o protocolo correto em caso de avulsão, ou 

seja, pegaram o dente e levaram até algum cirurgião dentista. Quanto ao meio de 

estocagem, alguns (42%) responderam que manteriam o dente em um recipiente contendo 

soro fisiológico, enquanto outros (16%) manteriam em um recipiente contendo água ou 

álcool, ou ainda embrulhado em papel. Poucos professores (18%) disseram ter presenciado 

acidentes que envolveram traumatismo alvéolo-dentário em ambiente escolar e ainda 51% 

afirmaram que em caso de avulsão saberiam diferenciar entre dente decíduo e permanente. 

CONCLUSÃO: O conhecimento dos professores sobre traumatismo alvéolo-dentário é 

muito limitado, visto que a maioria afirmou jamais ter recebido informações sobre o tema. 

Além disso, uma parcela considerável não teria a conduta correta quanto a estocagem de um 

dente após uma avulsão. 
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MULTIDISCIPLINARIEDADE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM 

LIMITAÇÕES NEURO MOTORAS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou Extensão 
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INTRODUÇÃO – Pacientes com limitações neuro motoras  demandam cuidados 

multidisciplinares na integralidade da assistência à saúde. Dessa forma, a “Ação 

interdisciplinar em promoção de saúde bucal” realizou orientações à  pacientes, que 

fazem tratamento no setor de Neurologia na Clínica Escola do Curso de Fisioterapia e 

acompanhantes. A inclusão do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar vem a 

contribuir na prevenção e controle de complicações decorrentes do déficit motor e 

cognitivo do paciente, podendo vir a desenvolver infecções, dificuldades na alimentação e 

comunicação. OBJETIVOS - Apresentar os êxitos obtidos com o desenvolvimento de 

palestras, orientações individuais voltadas para a promoção em saúde bucal, desenvolvidas 

por alunos do curso de Odontologia. RELATO DE CASO – Foi utilizada a sala de espera 

do ambulatório da Clínica do Curso de fisioterapia como espaço alternativo e dinâmico para 

trabalhar as orientações de saúde bucal. Foi feita a demonstração de higienização em 

próteses e macromodelos, sendo que ao final de cada atividade, foram entregues folders 

complementando os temas abordados. RESULTADOS Durante o desenvolvimento do 

projeto de extensão foi abordado 15 pacientes na faixa etária de 18 a 75 anos. Foi possível 

observar o interesse por parte dos pacientes e seus acompanhantes, resultando na melhoria de 

técnicas de escovação dental, higienização de próteses e mudanças de hábitos que irão 

contribuíram na prevenção de doenças bucais. Esse resultado comprova que os mesmos 

estavam receptivos e dispostos a cuidar da saúde e que muitas vezes o que falta são 

oportunidades de receber informações. CONCLUSÃO – A atividade multidisciplinar de 

odontologia e fisioterapia permitiu aos alunos de odontologia aprender mais sobre as 

limitações neuro motoras dos pacientes atendidos no setor de neurologia e os pacientes 

tiveram acesso a informações que podem contribuir na mudança de hábitos e autocuidados em 

saúde bucal. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DE 

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA 

UNIOESTE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou Extensão 

 

André Luiz Marçal Terreri1, Dhienara Sgarbosa Tomin2, Helenara Salvati Bertolussi 

Moreira3, Luana Assunção Delgado4, Maria Goreti Weiand Bertoldo5, Natália Magagnin 

Silva6 

Palavras Chave: Gestantes, Saúde Bucal, Interdisciplinar. 

 

INTRODUÇÃO - O período gestacional tem diversas peculiaridades e os cuidados 

demandados devem proporcionar a integralidade da saúde da mulher grávida. Dessa forma, a 

“Ação interdisciplinar em promoção de saúde bucal” realizou orientações de saúde à 

gestantes, durante atividades no Centro de Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE. 

OBJETIVOS – Apresentar os resultados obtidos com palestras e orientações voltadas 

para a promoção e educação em saúde bucal, desenvolvidas pelos alunos da graduação do 

curso de Odontologia, à pacientes gestantes durante atividades hidroterapêuticas. 

MATERIAIS E MÉTODOS – Foi utilizada a piscina de hidroterapia do CRF como um 

espaço alternativo e dinâmico para o repasse de orientações acerca da saúde bucal da 

gestante e do bebê. Através de palestras, demonstração de higienização oral, em 

macromodelos, e distribuição de folders expositivos, sobre os temas abordados, ao fim de 

cada atividade. RESULTADOS – Durante o desenvolvimento do projeto de extensão 

foram abordadas dez gestantes que realizam acompanhamento no CRF com idade 

gestacional de 3 a 8 meses. Foi possível analisar o interesse intenso por parte destas, levando 

ao aprendizado sobre técnica de escovação e mudanças de hábitos benéficos a saúde bucal. 

Após as orientações, as pacientes procuraram a Clínica Odontológica da Gestante na 

UNIOESTE e o Banco de Leite Humano do Hospital Universitário. Ademais, verificou-se o 

aprendizado pelos próprios participantes da equipe como, o desenvolvimento da 

apresentação oral, a interação com esses pacientes e a aquisição de um perfil 

comportamental para os futuros atendimentos com gestantes. CONCLUSÃO - O projeto 

“Ação interdisciplinar em promoção de saúde bucal” teve grande importância para as 

mulheres grávidas que frequentam o Centro de Reabilitação Física (CRF), bem como 

para os graduandos  participantes,  os  quais  adquiriram  conhecimentos  por  meio  da 

interdisciplinaridade entre os cursos de Odontologia e Fisioterapia. 
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CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENETAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR SOBRE TRAUMATISMO 

ALVÉOLO-DENTÁRIO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Vanessa Maria Lopes Dan1; Rafaelly Barcelos Estevão da Silva1; Beatriz Melo¹; Ana 

Karolyna Damaso Tavares1; Helen Cristina Lazzarin2; Juliana Garcia Mugnai Vieira 

Souza2 

Palavras-chave: Traumatismo dentário; Saúde bucal; Crianças. 

 

INTRODUÇÃO: As lesões traumáticas alvéolo-dentárias são consideradas em algumas 

partes do mundo um importante problema de saúde pública, não somente por sua prevalência 

elevada, mas também porque resulta em impacto considerável na qualidade de vida das 

crianças. OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento dos professores da rede de ensino 

pública e privada de ensino fundamental do município de Cascavel-PR sobre traumatismo 

alvéolo-dentário. MATERIAIS E MÉTODOS: Aplicou-se um questionário aos 

participantes, com perguntas de nível pessoal e profissional, e também sobre traumatismo 

alvéolo- dentário. Participaram da pesquisa 79 professores, na faixa etária entre 18 e 64 

anos. Destes, 87% possuíam ensino superior e 47% cursaram pós-graduação. 

RESULTADOS: Dos entrevistados a maioria (70%) já ouviu falar sobre o tema, porém um 

a parcela considerável (67%) afirma não ter tido informação alguma sobre o assunto. Uma 

parte dos professores (38%) afirmou já ter presenciado um traumatismo alvéolo- dentário e 

a maioria (76%) deles seguiram o protocolo correto em caso de avulsão, ou seja, pegaram 

o dente e levaram até algum cirurgião dentista. Quanto ao meio de estocagem, alguns 

(42%) responderam que manteria o dente em um recipiente contendo soro fisiológico, 

enquanto outros (16%) manteriam em um recipiente contendo água ou álcool, ou ainda 

embrulhado em papel. Poucos professores (18%) disseram ter presenciado acidentes que 

envolveram traumatismo alvéolo-dentário em ambiente escolar e ainda 51% afirmam que 

em caso de avulsão saberia diferenciar entre dente decíduo e permanente. 

CONCLUSÃO: O conhecimento dos professores sobre traumatismo alvéolo-dentário é 

muito limitado, visto que a maioria afirmou jamais ter recebido informações sobre o tema. 

Além disso, uma parcela considerável não teria a conduta correta quanto a estocagem de um 

dente após uma avulsão. 
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CENTRO DE ATENÇÃO E PESQUISA EM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS 

(CEAPAC)- RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

ÁREA TEMATICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Extensão 

 

Mônica Vitória Bondarenco1, Brenda Rex Machado2, Daniela Pereira Lima3, Marina 

Berti3, Francielle Carneiro Hirata4, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar3 

 

Palavras-chave: Fissura palatina; Fenda labial; Política de saúde. 

 

RESUMO 

As fissuras de lábio e/ou palato são alterações que resultam de falhas na fusão dos 

processos de formação nasal e da maxila, sendo consideradas as anomalias congênitas 

faciais mais frequentes. As causas são multifatoriais, envolvendo fatores genéticos e 

ambientais, podendo ser diagnosticadas ainda durante a gestação. Tais alterações possuem 

ampla variação sendo as mais comuns: de lábio, palato, de lábio e palato, uni ou bilateral. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda a descentralização das ações aos portadores de 

FL/P como melhoria na qualidade dos serviços e atendimentos ofertados. Pensando em uma 

solução, em 2005 um grupo de professores, das diferentes áreas da saúde, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, reuniram-se em torno da ideia de diminuir as distâncias 

percorridas pelos pacientes até os grandes centros de Curitiba e Bauru. Partindo disso, os 

trabalhos no CEAPAC (Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais) foram 

iniciados em fevereiro de 2013, tendo como objetivo o acompanhamento multidisciplinar de 

profissionais da saúde ao paciente, realizando procedimentos que resultam na melhoria da 

qualidade da vida dos fissurados. Para isso, é importante um diagnóstico precoce, visando 

estabelecer um plano de tratamento com intervenções desde os primeiros meses de vida, 

atenção contínua e um conjunto de atendimentos diversos, com vistas à redução da perda 

da funcionalidade do indivíduo, à melhoria da qualidade de vida e à inclusão social. Desde 

2013, mais de 22.309 atendimentos e 85 cirurgias foram realizadas no hospital Universitário 

do Oeste do Paraná (HUOP). Atualmente, há 1.095 pacientes em atendimento. Diante disso, o 

CEAPAC é a concretização de um trabalho na busca dos sonhos e da necessidade em ter 

este serviço implantado no Oeste do Paraná, possibilitando famílias dos portadores de 

fissuras respostas completas e eficazes o mais próximo possível de seus lares. 
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HIGIENE BUCAL DE PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS 

MENTAIS E COMPORTAMENTAIS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Welingthon de Oliveira Gracia1, Juliana Garcia Mugnai Vieira Souza2, Helen Cristina 

Lazzarin2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde Bucal; Saúde Mental; Placa Dentária. 

 

INTRODUÇÃO: Os portadores de transtornos mentais e comportamentais podem ser 

classificados como pacientes especiais porque grande parte apresenta comprometimento 

intelectual e motor e precisam de assistência transitória ou definitiva. As doenças bucais mais 

prevalentes nestes pacientes são a cárie dentária e a doença periodontal. Os profissionais da 

saúde bucal devem ser incentivados a atender pacientes com transtornos mentais e 

comportamentais, preconizando ações de educação e promoção para melhorar a saúde bucal 

destes pacientes. OBJETIVOS: Avaliar a higiene bucal de pacientes com transtornos mentais 

e comportamentais na rede pública do município de Cascavel – PR. MATERIAIS E 

METÓDOS: O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos (CEPEH) sob o parecer: 1.566.179. A população alvo deste estudo foram 

crianças e adolescentes com a faixa etária entre 04 e 21 anos atendidas no o Centro de 

Atendimento de Saúde Mental Infantil (CAPSi). Foi aplicado o IHOS (índice de higiene oral 

simplificado) para que fosse possível a avaliação da higiene bucal. Em um segundo momento 

foi reavaliada a higiene bucal dos mesmos, reaplicando o mesmo índice. RESULTADOS: O 

IHOS no primeiro momento teve como resultado: 6% fraco, 57% regular e 39% bom. No 

segundo momento da avaliação o resultado final foi de 3% fraco, 71% regular e 26% bom. 

CONCLUSÃO: Os pacientes de menor faixa etária apresentaram pior índice IHOS e menor 

entendimento quanto à importância da higiene bucal. Considera-se então que ações de 

promoção em higiene bucal devem ter maior incentivo dentro desses centros. 
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O PAPEL DO PROJETO RONDON NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DO 

UNIVERSITÁRIO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou extensão 

 

Poliana Maria de Faveri Cardoso1, Adriane de Castro Martinez2 

 

DESCRITORES: Projeto Rondon; Extensão universitária; Rondonista. 

INTRODUÇÃO: A extensão universitária tem grande importância na formação acadêmica, 

visto que, além dos conhecimentos adquiridos nas Universidades é de extrema importância a 

interação entre o acadêmico e a comunidade. Dessa forma, o Projeto Rondon, maior projeto 

de extensão universitária do Brasil, atua fomentando a humanização de estudantes 

universitários, uma vez que propõe que estes executem trabalho voluntário, multidisciplinar 

e de integração social com o objetivo de melhorar a condição de vida da população. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência da discente do curso de Odontologia da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná na Operação Parnaíba do Projeto Rondon, realizada no Estado 

do Piauí em Janeiro de 2019. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A equipe composta por oito 

acadêmicos e dois professores, realizaram suas atividades no município de Nossa Senhora 

dos Remédios juntamente com uma equipe da Universidade Federal de Viçosa. Ao chegar ao 

município encontramos ruas de paralelepípedo, ausência de saneamento básico e casas de 

pau a pique que formavam o cenário do interior do Piauí, realidade diferente do Sul do país. 

Além disso, era notável a precariedade de cuidados básicos de saúde. Dessa forma, oficinas 

sobre saúde bucal, saúde da mulher, saúde geral e boas práticas de manipulação de alimentos 

foram aplicadas tanto para a população quanto para multiplicadores, na sua maioria 

servidores municipais da saúde e educação. Por outro lado, apesar da cultura diferente, 

identificamos que alguns problemas são idênticos aos demais estados do país, como a 

violência, e desta forma, surgiu a necessidade do desdobramento da equipe de acadêmicos 

para uma atuação multidisciplinar e interdisciplinar para atuar nas oficinas de 

empoderamento feminino, comunicação não violenta e identificação de violência infantil. 

CONCLUSÃO: Com isso, têm-se que o Projeto Rondon atua na transformação do 

acadêmico, permitindo-lhe conhecer diferentes realidades, exercer diferentes habilidades e 

contribui para a construção de uma sociedade mais justa. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO TRATAMENTO RESTAURADOR 

ATRAUMÁTICO NO CONTROLE DA CÁRIE EM ESCOLARES DO CASCAVEL 

VELHO – PR 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Extensão 
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Palavras-chave: TRATAMENTO, ATRAUMÁTICO, SAÚDE BUCAL, EPIDEMIOLOGIA. 

 

RESUMO: Em 2016 os acadêmicos do segundo ano do curso de odontologia da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Cascavel, realizaram um levantamento 

epidemiológico sobre as condições de saúde bucal em crianças da Escola Municipal Irene 

Rickli, o mesmo demonstrou situação de grande carência no quesito saúde bucal, além de uma 

área vulnerável socialmente. Constatado tais fatos, surgiu o projeto denominado “Tratamento 

restaurador atraumático no controle da cárie em escolares do Cascavel Velho – PR”. Este 

trabalho objetivou relatar a experiência de uma ação coletiva realizada por estudantes de 

Odontologia da UNIOESTE. O projeto composto por quatro fases incluiu: escovação 

supervisionada, manutenção da saúde bucal, fluorterapia e tratamento restaurador atraumático 

(ART). Os critérios para o procedimento ART foram: dentes com cárie cavitada em fase 

intermediária, dentes que apresentaram acesso por oclusal ou proximal ao tecido cariado, 

cavidade que possibilitaram a inserção do instrumento manual, dentes sem indicação de 

extração, ausência de exposição pulpar/fístula/abcesso e ausência de sintomatologia dolorosa 

que possa caracterizar pulpite irreversível. Desde o início do projeto em 2017, 256 crianças 

foram contempladas com atividades de orientação em saúde bucal, higienização bucal 

supervisionada, evidenciação da placa bacteriana, distribuição de kits de higiene bucal e 

aplicação tópica de flúor. No que se refere ao procedimento ART o mesmo já foi realizado em 

52 crianças e até o final de 2019 esse número irá aumentar e mais crianças serão beneficiadas. 

O desenvolvimento de projetos de extensão em áreas mais carentes, são de extrema importância. 

Pois, além de motivar as crianças em fase escolar para mudanças de hábitos, estimulando as 

mesmas para o cuidado com sua saúde bucal, pode-se aumentar a cobertura de serviços 

restauradores, promovendo restaurações atraumáticas, auxiliando no controle e prevenção da 

doença cárie reestabelecendo a saúde bucal desta parcela da população. 
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A VALORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ESCOLARES PARA A 

MELHORIA DA SAÚDE BUCAL 

 

MODALIDADE:  Caso clínico 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Clodoaldo Penha Antoniassi2, Mitsue 

Fujimaki3 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Saúde Bucal, Educação em saúde. 

 

INTRODUÇÃO – A perda da saúde bucal das crianças nas primeira e segunda infâncias está 

principalmente relacionada à cárie dentária, já que esta doença é muito prevalente em idades 

precoce. A escola é um espaço adequado para auxiliar no desenvolvimento de hábitos 

saudáveis de autocuidado com o corpo e alimentação saudável e por isso, estratégias de 

promoção da saúde podem levar ao bem estar e formação de atitudes e valores. A utilização 

de atividades lúdico-educativas para promover a educação em saúde possibilita a 

sensibilização da criança à incorporação de hábitos saudáveis, podendo ser transportado para 

o ambiente familiar. OBJETIVOS – O objetivo deste trabalho é relatar as atividades 

educativas preventivas desenvolvidas num Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em 

Maringá visando a promoção de saúde bucal. RELATO DE CASO – O CMEI Nilza de 

Oliveira Pipino atende crianças até 6 anos. Acadêmicos do 4o. ano do Curso de Odontologia 

da UEM realizam as seguintes atividades educativo-preventivas em saúde bucal: escovação 

supervisionada, jogos, contação de história, desenhos para colorir, teatro, dentre outras. Estas 

são adaptadas a cada faixa etária, com linguagem e materiais adequados, abordando os 

seguintes temas: alimentação saudável, higiene bucal, doenças cárie, hábitos deletérios (uso 

de chupeta e mamadeira). RESULTADOS – Verifica-se uma participação ativa das crianças, 

que demonstram interesse nas atividades propostas e realizam mudanças positivas no 

conhecimento e comportamento. Além disso, é possível identificar grupos de risco e a 

necessidade de intervenção clínica e familiar. CONCLUSÃO – Políticas educativas para a 

promoção de saúde bucal devem ser valorizadas e incorporadas em escolas como medidas que 

incentivem a incorporação de hábitos saudáveis desde a infância. Desta maneira, visa-se a 

melhora na qualidade de vida das famílias e comunidade, uma vez que a criança pode ser 

considerada uma multiplicadora de conhecimento para amigos e familiares. 
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A ERGONOMIA NO ATENDIMENTO LABORAL ODONTOPEDIATRICO 

 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Monica Cristiane Alves Xavier1, Najara 

Barbosa da Rocha2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia, Odontopediatria, Doenças Ocupacionais. 

 

INTRODUÇÃO - Devido à vulnerabilidade a riscos ocupacionais por profissionais da 

odontologia é essencial adotar princípios ergonômicos, principalmente na área pediátrica onde 

o comportamento da criança sugere que pode atrapalhar a correta ergonomia no atendimento e 

com isso estes profissionais terem maiores problemas posturais. OBJETIVO - Para verificar 

esta suposição, realizou-se uma revisão de literatura sobre a aplicação da ergonomia no 

tratamento odontológico infantil. MATERIAIS E METODOS - Realizou-se uma revisão de 

literatura, por pesquisadores independentes utilizando as palavras-chave: ergonomia, 

odontopediatria e doenças ocupacionais, na base de dados Bireme e Google Acadêmico 

utilizando o operador booleano “and”. A análise foi realizada em duas fases, primeiro os 

resumos e títulos foram selecionados e depois os textos completos dos títulos selecionados 

foram obtidos e lidos para determinar o conjunto de amostra final (n=2). A síntese dos dados 

foi realizada por cada pesquisador que preencheu um formulário padronizado no programa 

Microsoft Excel. Foram selecionados 2 artigos, estudos observacionais por meio de fotos 

obtidas pelo acompanhamento de estudantes na disciplina de odontopediatria. 

RESULTADOS - Os dois estudos foram realizados por alunos de graduação da Faculdade de 

Odontologia de Araraquara – UNESP, com o objetivo de analisar as posturas e posições 

adotadas para o atendimento de bebês e foi visto que não houve associação significativa entre 

as posturas e posições de trabalho e o comportamento dos bebês e em relação aos diferentes 

tipos de procedimentos, mostrando que a dificuldade de adequação da postura dos alunos 

avaliados não esteve relacionada às dificuldades impostas pelo tratamento dos pacientes, mas 

aos hábitos posturais inadequados adquiridos por eles. CONCLUSÃO - Sugere-se que os 

problemas na ergonomia não estavam relacionados com o fato da dificuldade do atendimento, 

mas com os vícios que os estudantes adquiriram durante sua vida acadêmica, porém necessita 

de mais estudos em torno deste tema devido sua escassez. 
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OS PRINCÍPIOS QUE OS DISCENTES DE ODONTOLOGIA PRECISAM TER 

COMO INFORME SOBRE AS DIRETRIZES ERGONÔMICAS 

 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Monica Cristiane Alves Xavier1, Najara 

Barbosa da Rocha2 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Prática Profissional, Engenharia Humana. 

 

INTRODUÇÃO - Adotar princípios ergonômicos na prática odontológica é essencial, pois 

profissionais desta área são indivíduos vulneráveis a riscos ocupacionais. Quanto mais 

precoce o conhecimento e aquisição de uma correta postura ergonômica no atendimento 

odontológico, o cirurgião-dentista terá menor ou nenhuma ocorrência de problemas posturais 

na sua vida profissional. OBJETIVO – Relatar normas e diretrizes ergonômicas na área 

odontológica relacionadas especificamente à postura de trabalho, a fim de conscientizar os 

discentes de Odontologia sobre o tema. MATERIAIS E METODOS – Realizou-se uma 

revisão de literatura utilizando palavras-chave odontologia, prática profissional e engenharia 

humana (ergonomia) na base de dados Lilacs, Medline e Scielo (Bireme). Foram utilizados 

como critérios para seleção dos artigos: estudos relacionados à odontologia, todo tipo de 

estudo, cenários brasileiros e texto completo disponível. Primeiramente foram selecionados os 

títulos e resumos e posteriormente os textos completos foram lidos para determinar o conjunto 

da amostra final. RESULTADOS – Dentre as normativas, destacam-se: o modo de sentar-se 

no mocho simetricamente ereto e o mais para trás possível; a inclinação do tronco para frente 

a partir da sua união com o quadril deve ser aproximadamente 20° e devem ser evitadas 

inclinações para os lados/lateralmente e rotações. A cabeça do dentista pode ser inclinada para 

frente até no máximo 25° e a distância entre boca do paciente e olhos do operador deve ser 35 

a 40cm. O ângulo entre a parte posterior da coxa e a panturrilha, com a perna levemente 

esticada, deve ser 110°, é necessário posicionar o feixe de luz paralelo à direção de 

observação para obter iluminação livre de sombra e o manuseio de instrumentos manuais até 

25cm e dinâmicos 40cm de distância. CONCLUSÃO – O conhecimento sobre diretrizes 

ergonômicas é importante para prevenção de postura de trabalho inadequada, sendo uma 

maneira eficaz de se garantir a salubridade, produtividade e satisfação  na  prática 

odontológica. 
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IMPORTÂNCIA DA HOMEOSTASIA NA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Letícia Cristina Müller1, Rebecca Fávero Lemke1, Solange Amaral Jak1, Fabiana Scarparo 

Naufel2, Eduardo Benassi dos Santos3 

Palavras-chaves: Unidade hospitalar de odontologia, saúde bucal, placa dentária, infecção 

hospitalar. 

Introdução: A odontologia hospitalar é um ramo de atuação do cirurgião dentista, que visa 

a qualidade de vida e um melhor prognóstico aos pacientes. A mesma, tem como função a 

obtenção do diagnóstico e tratamento de alterações bucais, que podem estar diretamente 

relacionadas às disfunções de ordem sistêmicas (TORRES, 2018). Objetivo: Revisar a 

literatura sobre a importância da saúde bucal em pacientes hospitalizados. Materiais e 

métodos: Utilização de artigos do Google Acadêmico para a revisão de literatura. 

Discussão/Resultados: O sistema estomatognático,  está continuamente exposto à 

colonização de grandes variedades de microrganismos, que geralmente vivem em equilíbrio 

com o hospedeiro (MORAIS et al.,2006), entretanto, o rompimento dessa harmonia, pode 

favorecer a proliferação de espécies patogênicas e, assim, possibilitar o desenvolvimento de 

doenças tanto na cavidade oral, quanto em outros sistemas (JÚNIOR; IZABEL,2019). Os 

indivíduos hospitalizados podem em sua maioria apresentar má higiene bucal, isso se 

explica tanto pelo seu estado de saúde debilitado, quanto pelos fatores associados que 

podem prejudicar a qualidade da higienização (tubos endotraqueais, dependência de 

profissionais, limitações físicas ou falta de orientação) (ARAÚJO,2019). Através dessas 

restrições, facilita-se o acúmulo de biofilme na cavidade oral desses pacientes, ao qual, 

conforme a alteração de sua microbiota, pode tornar-se mais patogênico (TULIO et 

al.,2018), possibilitando assim, a ocorrência de gengivites, periodontites, cáries dentárias, 

infecções dos sistemas de canais radiculares, aos quais, são capazes de ocasionar ou se 

associar a outros processos infecciosos, que, quando não tratados, podem ser disseminados 

sistemicamente. Tendo um potencial de resultar em osteomielites, celulites faciais, 

abscessos cerebrais e nos espaços fasciais profundos, obstrução das vias aéreas, 

mediastinite, sepse, endocardite, como também, contaminar vias respiratórias, causando 

alterações pulmonares (ELLER et al.,2018). Conclusão: É de suma relevância a 

atuação de profissionais dentistas no âmbito hospitalar, principalmente com o intuito 

de realizar uma odontologia preventiva e multidisciplinar. 
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Título: PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE 

SÍFILIS ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde. 

 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Isabela Zibetti1, Eloisa Mafalda Busanello1, Érica Bianca Back1, João Alberto Caus1, Ana 

Claudia Poletto2, Letícia Cuba Guerra2 

 

Palavras-chave: Sífilis; manifestações orais; diagnóstico. 

INTRODUÇÃO -O Brasil vive uma epidemia de Sífilis. De 2010 a junho de 2018, foram 

notificados no Sinan 479.730 casos de sífilis adquirida. Essa uma doença infecto-contagiosa 

causada pelo Treponema pallidum, transmitida pela via sexual e verticalmente durante a 

gestação - Sífilis Congênita. OBJETIVOS -Alertar Cirurgiões-Dentistas para lesões orais 

que podem ser identificados e, dessa forma, otimizar tal cenário epidêmico. 

DESENVOLVIMENTO- Diferentes lesões orais são encontradas nas fases da doença. A 

primária - caracterizada pelo cancro na área de inoculação; secundária clinicamente 

identificada de quatro a dez semanas após a infecção e um sinal característico é erupção 

cutânea maculopapular, difusa e indolor, inclusive a região palmo-plantar e também pode 

haver formação placas mucosas na cavidade oral. A sífilis secundária pode permanecer em 

latência ou evoluir para a fase terciária na qual pode agravar-se comprometendo o sistema 

vascular, nervoso e etc, sendo que na cavidade oral caracteríza-se por necrose e destruição 

tecidual. Ainda, em pacientes acometidos pela Sífilis congênita observa-se a tríade de 

Hutchinson; que consiste em Dentes de Hutchinson (incisivos em forma de chave de fenda e 

molares em forma de amora), Ceratite ocular intersticial e surdez associada ao 

comprometimento do oitavo par do nervo craniano. CONCLUSÃO - Diante disso, os 

profissionais da área odontológica devem participar ativamente do diagnóstico precoce da 

sífilis e, para tanto, devem reconhecer as manifestações orais da doença. 
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MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES GESTANTES: IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção a saúde 

MODALIDADE: Revisão literária 
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Palavras-chave: Saúde bucal; Gravidez de Alto Risco; Odontologia Preventiva; 

Assistência Odontológica. 

INTRODUÇÃO – Compreende-se que durante a gravidez, complicações orais podem 

ocorrer devido as alterações fisiológicas, neurológicas e hormonais do organismo feminino. 

Além disso, aspectos socioeconômicos, crenças e mitos envolvendo a saúde mãe-filho, 

contribuem a uma pobre higiene oral, ocasionando lesões intraorais. Tal situação impõe 

aos profissionais da saúde a necessidade de conhecimentos para uma abordagem 

diferenciada a essas mulheres. OBJETIVO – Revisar a literatura afim de orientar e 

incentivar cuidados odontológicos durante a gravidez, e instruindo a novos hábitos que 

culminarão a saúde bucal da mulher e de seu futuro filho. RESULTADOS 

– Dúvidas sobre a possibilidade de atenção odontológica durante o período gestacional 

podem estar relacionadas a insegurança quanto á indicação dessa prática e também a 

baixa percepção de necessidades, do comodismo, mitos, até mesmo o esquecimento. 

Constatamos que as lesões mais prevalentes na mucosa oral durante a gravidez são: 

Granuloma Piogênico Gravídico, Candidíase Oral, Gengivite Gravídica e a Cárie Dentária. 

CONCLUSÃO – Ao finalizar esta pesquisa, entende-se a importância de incentivar 

ações educativas, preventivas em saúde bucal em gestantes e consultas odontologia no 

mínimo, uma vez por trimestre durante a gravidez, para assim prevenir complicações 

futuras e possibilitando a inserção de novos hábitos e desmisticação de crenças que 

culminarão na promoção de saúde bucal da mulher e de seus futuros filhos. Isto deve ocorrer 

em conjunto com a equipe multidisciplinar, visando englobar a saúde geral da paciente. 
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CÁRIE DE ACOMETIMENTO PRECOCE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Tatiane Lorenceto Pergo; Maykon da Rocha Santos; Beatriz Melo; Kamyla Rafaelly 

Biazi de Oliveira; Juliana Garcia Mugnai Vieira Souza; Helen Cristina Lazzarin 

 

INTRODUÇÃO: A cárie de acometimento precoce é uma doença que ocorre durante a 

primeira infância, e tem como característica lesões de cárie dentária em crianças menores de 

05 anos. A alimentação é um dos fatores principais para o início desta doença, pois a 

amamentação prolongada e noturna causa a deposição de alimentos nos dentes das crianças, 

consequentemente as bactérias cariogênicas irão se aderir e gerar a desmineralização 

dentária. OBJETIVO: Realizar uma revisão de literatura sobre a prevenção da cárie de 

acometimento precoce. REVISÃO DA LITERATURA: A American Academy of Pediatric 

Dentistry (AAPD) classifica cárie precoce na infância como a presença de um ou mais 

dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou não), perdidos (devido à cárie) ou restaurados 

antes dos 71 meses de idade, qualquer sinal de superfície dentária lisa cariada, com ou 

sem cavidade, em crianças com menos de 3 anos de idade, é considerada cárie severa  na 

infância (LOSSO et al., 2009). Alguns cuidados são fundamentais previamente à erupção 

dos primeiros dentes decíduos, é importante que as gengivas sejam massageadas e a 

cavidade bucal limpa, visando à remoção de restos alimentares (MARTINS et al., 1998). 

Os pais também devem estar cientes sobre as consequências negativas da utilização da 

mamadeira noturna com líquidos açucarados, e que seguido da devida higienização, evitar-

se-á a doença cárie. Para que isto não ocorra faz-se necessário uma dieta equilibrada, 

visitas periódicas ao cirurgião dentista para profilaxia e, utilização de flúor. 

CONCLUSÃO: É importante que os pais iniciem a higiene bucal de seus filhos antes da 

erupção o primeiro dente decíduo. Assim, com atitudes corretas e conscientes da 

importância da adoção de hábitos de higiene regulares, as crianças terão melhor condição 

de saúde bucal e os hábitos adquiridos na infância serão levados à vida adulta. 

PALAVRAS-CHAVE: Cárie Dentária; Criança; Saúde Bucal. 
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL COLETIVA NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

Rebecca Fávero Lemke1, Solange Amaral Jak1, Letícia Cristina Müller1, Daniela de Cásia 

Faglioni Boleta Ceranto2, Eduardo Benassi dos Santos3 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde bucal, sistema único de saúde, promoção da saúde. 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos principais mecanismos onde é 

possível observar a equidade na realização de atenção à saúde, por isso, os cursos de 

Odontologia têm incluído aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais como forma de 

melhorar sua aplicação na realidade social. Dessa forma, a saúde bucal coletiva vem sendo de 

suma relevância para os acadêmicos de Odontologia por expor uma metodologia que integraliza 

um diagnóstico sobre o coletivo e suas intervenções (NORO;TORQUATO, 2010). 

OBJETIVO: Revisar a literatura a respeito da Saúde bucal coletiva informando a comunidade 

odontológica. METODOLOGIA: Revisão realizada através da literatura cinzenta existente, 

sendo artigos de 2006 a 2012. DESENVOLVIMENTO: O SUS foi criado no Brasil com o 

intuído de viabilizar atendimentos de saúde à população (MOIMAZ et al., 2010). Na 3ª 

Conferência Nacional de Saúde Pública foi evidenciado que a saúde bucal é um fator 

importantíssimo como influência na exclusão social. Visto isso, perceberam a necessidade de 

organizar a saúde bucal coletiva, como maneira imprescindível para o  acompanhamento 

profissional e integração de maneiras preventivas com base na promoção de saúde (NARVAI, 

2006). A Odontologia ao longo das últimas décadas focou em medidas curativas individualistas 

(FREITAS; CALVO; LACERDA, 2012), no entanto, havendo problemas no seu 

relacionamento com indivíduos que utilizavam a rede pública, por se tratar de um meio com 

medidas coletivas (ALMEIDA; ALVES; LEITE, 2010), almejou-se a necessidade de alterações 

que enriquecessem os resultados dos trabalhos e permitissem que os profissionais adquirissem 

uma postura de agentes sociais da mudança e da coletividade (GONSALVES; OLIVEIRA, 

2009). CONCLUSÃO: É clara a importância da Saúde Bucal Coletiva na graduação de um 

Cirurgião Dentista, visto que este poderá promover a saúde, além de transformar a realidade 

social conquistando a inclusão. Entretanto, é necessário o interesse e envolvimento do 

profissional à essa atuação e políticas governamentais. 
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DIFICULDADES ENCONTRADAS POR PACIENTES PORTADORES DE 

HIV/AIDS EM BUSCA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

Mariane Sanitá1, Pâmela da Silva Santos1, Aline de Mattos Bertolla1, Heloísa Berton da 

Silva1, Laiz Dening Brazão1, Letícia Cuba Guerra2 

Palavras-chave: odontologia, vírus HIV, AIDS, ética. 

 

INTRODUÇÃO - Pacientes portadores do vírus da imunodeficiência HIV/AIDS enfrentam 

impasses à procura de tratamento odontológico; OBJETIVOS - Considerando a 

relevância do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), o objetivo é revisar a literatura 

informando os cirurgiões dentistas, sobre a contrariedade que pacientes soropositivos 

encontram à procura de atendimento odontológico; MATERIAIS E MÉTODOS – Foram 

selecionados artigos científico nas plataformas PubMed, Scielo e Lilacs contendo as 

palavras-chave e que fossem considerados pertinentes ao assunto. RESULTADOS - A 

eclosão da AIDS, no início da década de 80, foi responsável por mudanças significativas em 

vários campos que não somente o da saúde, principalmente por combinar comportamento 

sexual e doença. A representação da AIDS como doença fatal, concentrou-se entre grupos 

marginalizados da sociedade, resultou em um medo equivocado e muito difundido dentro da 

população em geral. No Brasil, até 2015, foram registrados 830.000 casos de pessoas vivendo 

com infecção pelo HIV. Estudos revelam as dificuldades dos pacientes portadores de HIV 

ou AIDS em conseguirem atendimento odontológico quando relatam seu estado de 

soropositividade ou quando apresentam sinais clínicos da doença. O estado de 

imunossupressão leva o aparecimento de infecções oportunistas ou neoplasias que podem 

ser identificadas na cavidade bucal. A grande maioria dos cirurgiões-dentistas ainda não 

se sente suficientemente preparado para atender portadores do vírus HIV, principalmente 

quando já apresentam complicações clínicas. Os principais fatores associados com a 

disposição para o atendimento de pacientes com HIV/AIDS de acordo com a literatura 

revisada são: preconceito, medo de contágio, percepção sobre o risco ocupacional, idade e 

tempo de formado profissionalmente; CONCLUSÃO - Os profissionais devem atender 

tais pacientes com medidas de biossegurança adequadas, nas quais preconiza-se que todo 

indivíduo deve ser tratado como potencialmente infectado. 
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ABORDAGEM SOBRE AVULSÃO DENTAL – REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de Literatura 

 

Heloise Thereza Picinini1, Juliana Motta Da Silva1, Laura Dariva1, Daniela de Cássia 

Faglioni Boleta Ceranto2, Eduardo Benassi dos Santos3 

PALAVRAS-CHAVES: Avulsão dentária, Reimplante dentário, Odontologia 

comunitária. 

INTRODUÇÃO: O trauma dentoalveolar e à avulsão são problemas de saúde pública, com 

prevalência entre crianças e adolescentes. São consideradas uma das mais sérias formas de 

injúria dental, com o prognóstico dependendo diretamente das ações tomadas após a avulsão 

ou fratura, até a restauração ou reimplante (PERCINOTO et al., 2010). OBJETIVOS: 

Revisar a literatura cientifica sobre as consequências, diretrizes de tratamento e prognóstico 

da avulsão e traumas dentais. MATERIAIS E MÉTODOS: O trabalho utilizou artigos 

presentes na literatura cinzenta nos últimos 9 anos. 

DESENVOLVIMENTO: Após um trauma dentoalveolar o atendimento odontológico deve 

ser imediato (até 60 minutos), devido à ruptura do ligamento periodontal. As condições de 

armazenamento incluem segurar o dente pela coroa, lavar em água corrente e armazenar em 

solução de soro fisiológico, leite ou saliva até a chegada ao consultório. Na clínica 

odontológica, é necessário limpar o alvéolo com soro fisiológico para remoção de coágulos 

(JETRO et al., 2013). Para o reimplante devemos realizar uma contenção semi-rígida aliada à 

esplintagem. Quando não há fraturas, é indicado realizar procedimento endodôntico, evitando 

a perda total por reabsorção e escurecimento o dente, necrose pulpar. A proservação é feita 

com profilaxia, antibióticos e/ou antitetânico, orinentação de higiene e alimentação adequada. 

Com a manutenção inicialmente a cada 3 meses, realizando tomadas radiográficas para 

verificação da presença de reabsorção radicular (SILVA;SOARES; BOTELHO, 2017). Para 

dentes decíduos, não é indicado o reimplante, pois pode prejudicar o germe dental 

permanente, causando irrompimento retardado ou não irrompimento espontâneo 

(PERCINOTO et al., 2009);(RODRIGUES et al.,2018). CONCLUSÃO: a avulsão dental 

quando não tratada corretamente desde o trauma, armazenamento e reimplante correto pelo 

profissional. Pode trazer danos tanto às estruturas de suporte do elemento dental quanto às 

estruturas pulpares (RODRIGUES;RODRIGUES;ROCHA., 2010). REFERÊNCIAS: 
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ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL DE GESTANTES 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

Emily Cristina Ghiggi, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar, Daniela Pereira Lima, 

Brenda Rex Machado, Francielle Carneiro Hirata, Marina Berti. 

 

Palavras-chave: Gravidez; Assistência Odontológica; Alterações Fisiológicas. 

 

INTRODUÇÃO – Durante a gravidez, a mulher passa por diversas alterações 

fisiológicas, incluindo a cavidade bucal, a qual possui grandes chances de desenvolver 

gengivite e outras doenças periodontais. Essas doenças possuem relações diretas com 

parto prematuro e baixo peso da criança. Além de ocorrer a diminuição do pH e da 

capacidade tampão da saliva que em conjunto a hábitos deletérios, contribui para o 

acúmulo de biofilme e aumenta o risco de desenvolvimento da doença. OBJETIVOS- 

discutir as principais manifestações bucais que ocorrem durante o período gestacional bem 

como as particularidades do atendimento odontológico à gestante, ressaltando a 

importância do acompanhamento odontológico no pré-natal. MATERIAIS E MÉTODOS 

- Foram incluídos na pesquisa 45 artigos científicos referentes à saúde bucal durante a 

gestação redigidos em português, espanhol ou inglês com acesso ao texto na íntegra via 

eletrônica. As seguintes bases de dados foram consultadas: Cochrane Methodology Register, 

Cochrane Library, Medline, LILACS, Google Scholar, Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Os descritores 

utilizados foram: gravidez; assistência odontológica e alterações fisiológicas durante a 

gestação. CONCLUSÃO- Evidencia-se que a sociedade ainda possui muitas dúvidas em 

relação a gestação e tratamento odontológico. Assim, cabe ao cirurgião dentista desmitificar 

mitos e crenças, e também, educar a gestante em seus hábitos alimentares e higiene bucal. 
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A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA SAÚDE BUCAL DO 

IDOSO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Letícia Cristina Müller1, Ana Karolyna Damaso Tavares1, Geovane Capana Fideli1, 

Isabela Albônico Felisberto1, Jeniffer Urbano Degasperi1, Daniela de Cassia Faglioni 

Boleta Ceranto2 

Palavras-chaves: Odontologia geriátrica, saúde bucal, envelhecimento saudável, assistência 

odontológica para idosos, abordagem interdisciplinar. 

Introdução: O envelhecimento é um processo natural e gradual, que está cada vez mais 

presente devido ao aumento na expectativa de vida da população. O mesmo, é capaz de 

produzir limitações e alterações no funcionamento do organismo, possibilitando ao 

indivíduo ter maior susceptibilidade às doenças, inclusive na cavidade oral (PRESA; 

MATOS, 2019). Objetivos: Revisar a literatura, sobre a importância de o dentista cuidar e 

promover a saúde bucal do idoso. Materiais e métodos: Utilização de artigos do Google 

Acadêmico para a realização da revisão de literatura. Discussão/Resultados: O processo de 

envelhecimento causa mudanças fisiológicas e patológicas, assim como, modificações no 

aspecto psicossocial, que podem contribuir no aparecimento de alterações bucais 

(MORAES; ALBUQUERQUE; CHEVITARESE, 2017). A redução, composição e 

viscosidade do fluxo salivar é uma das consequências que pode aparecer com a idade, 

devido aos medicamentos utilizados e até mesmo de alterações provindas das glândulas 

salivares, que facilita o decréscimo da ação salivar, uma maior retenção de células 

epiteliais descamadas, restos alimentares e maior acúmulo de microrganismos, podendo 

levar ao aparecimento de cáries, sensação de boca seca, alterações gengivais, periodontais e na 

mucosa oral (MEDEIROS; JOST; BRÍGIDO, 2016). O envelhecimento pode acometer 

o periodonto, acarretando a redução da taxa de cicatrização e a progressão mais rápida da 

doença. Além de, alterações pela presença de irregularidades na superfície do cemento e do 

osso alveolar, alteração quantitativa de tecido mineralizado na cortical e no trabeculado 

ósseo, aumento da reabsorção e redução da formação óssea (MEIRA et al., 2018). A saúde 

bucal dos idosos pode ser influenciada pela presença de doenças neurológicas, sendo 

capaz de comprometer os cuidados pessoais, refletindo na higienização bucal dos mesmos 

(ALBENY; SANTOS, 2016). Conclusão: É importante a participação do dentista perante 

ao paciente idoso, fornecendo a concepção de um tratamento diferenciado, sugerindo 

meios de prevenção, higienização e ação multidisciplinar. 
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HIGIENE BUCAL DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Palavras-chave: Higiene Bucal; Paciente; Deficiente. 

 

INTRODUÇÃO: Os pacientes portadores de necessidades especiais (PNE) possuem um 

maior número de lesões cariosas, dentes perdidos e não tratados, devido a sua mobilidade 

reduzida, alto custo de tratamento e falta de profissionais capacitados. O atendimento para 

esses pacientes demanda uma atenção multiprofissional e familiar minuciosa, além de que na 

hora de realizar a anamnese deve-se considerar histórico médico, seus hábitos diários, 

capacidade motora e cognitiva para que haja a inclusão do mesmo. A proliferação de 

microrganismos formados no biofilme é decorrente, principalmente, do uso de medicamentos 

açucarados juntamente com a higienização deficiente, ocasionando dessa forma, as doenças 

bucais e dentais. OBJETIVO: Avaliar a higiene bucal de alunos portadores de necessidades 

especiais da APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais) de Braganey – PR. 

MATERIAIS E MÉTODOS: O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos (CEPEH) sob o parecer: 2.675.596. Foi utilizado o Índice 

de Higiene Oral Simplificado (IHOS) em duas etapas para melhor compreensão, a primeira 

sem orientação e o conseguinte com orientação do método de escovação adequado, que teve 

como objetivo mostrar a importância da higienização bucal para esses pacientes. 

Primeiramente, foi coletado o IHOS sem orientação de escovação, em seguida houve a 

instrução do método de escovação correto, e depois de 30 dias foi coletado novamente o 

índice dos mesmos pacientes. RESULTADOS: No primeiro momento os dados coletados 

mostraram o IHOS regular em 53,33% e fraco em 43,33%. Já no segundo momento  o 

resultado teve uma redução significativa no IHOS fraco, de 36,67% e aumento no IHOS bom 

em 40%. CONCLUSÃO: Diante dos estudos e análises feitos com os pacientes portadores de 

necessidades especiais, mostrou que quando devidamente orientados eles possuem crescente 

melhora na higiene bucal. 
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AS DIFICULDADES NO ACESSO A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pós-Graduação 

 

Saulo Vinicius da Rosa1, Laís Caroline Theis2, Juliana Schaia Rocha3, Samuel Jorge Moysés3 

 

Palavras-chave: sistemas de saúde, revisão sistemática, barreiras ao acesso aos cuidados de 

saúde. 

 

INTRODUÇÃO - Pessoas que possuem algum tipo de deficiência chegam a um bilhão 

no mundo e tendem a ter mais risco de desenvolver doença cárie e doença periodontal 

quando comparados a pessoas sem deficiência, devido à dificuldade nos cuidados da saúde 

da boca. OBJETIVOS - identificar na literatura cientifica mundial as barreiras e 

facilitadores do acesso aos serviços de saúde bucal pela pessoa com deficiência. 

MATERIAIS E MÉTODOS - As buscas ocorreram nas bases de dados MEDLINE via 

PubMeb, Scopus, Web of Science, base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Brasileira em Odontologia (BBO) e Literatura 

cinza. Os estudos foram selecionados independentemente por dois avaliadores e os dados 

extraídos foram sintetizados, ocorrendo as seguintes etapas: 1- leitura de títulos; 2- resumos; 

3- textos na integra. A qualidade dos estudos incluídos foi analisada a partir do 

instrumento de avaliação Downs and Black modificado; RESULTADOS - Foram 

incluídos 16 estudos, dos quais os níveis de qualidade variaram de oito a dezesseis pontos, 

quando o máximo era 17 (quanto maior a pontuação, menor o risco de viés do estudo). As 

informações sobre as barreiras encontradas no acesso a serviços de saúde bucal pela pessoa 

com deficiência foram extraídas e tabuladas. Entre as barreiras mais frequentes foram 

encontradas: formação inadequada durante a graduação para atendimento da pessoa com 

deficiência, falta de adaptações nas estruturas dos consultórios, a locomoção até o centro 

odontológico e a falta de necessidade percebida pela família/cuidadores de tratamento 

odontológico; CONCLUSÃO - Não foram encontrados facilitadores do acesso. As 

barreiras são a causa pela dificuldade do acesso a serviços de saúde bucal pela pessoa com 

deficiência, a formação do cirurgião-dentista é uma das causas dessa dificuldade, assim 

como a falta de cumprimento das leis de acessibilidade. (APOIO FINANCEIRO – 

CAPES). 
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CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA SOBRE A SAÚDE 

BUCAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: EDUCAÇÃO PERMANENTE NO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pós-Graduação 

 

Saulo Vinicius da Rosa1, Poliana Lara Braun2, Laís Caroline Theis3, Samuel Jorge Moysés4 

 

Palavras-chave: atenção primária à saúde, sistema único de saúde, educação permanente. 

 

INTRODUÇÃO - Durante o processo de trabalho em saúde de uma equipe, a educação 

permanente em saúde (EPS) faz com que haja uma reflexão, avaliação e reconstrução das 

ações planejadas e efetivamente realizadas. A EPS surge da necessidade diagnosticada de 

temas que tenham imprescindibilidade e que sejam aplicáveis no trabalho da equipe de saúde; 

OBJETIVOS 

- Avaliar a educação permanente de cirurgiões-dentistas do Sistema Único de Saúde - SUS e 

suas habilidades e competências desenvolvidas durante o Curso de Atenção e Cuidado da 

Saúde Bucal da Pessoa com Deficiência, realizado pela Universidade Aberta do SUS; 

MATERIAIS E MÉTODOS - A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da PUC-PR sob o parecer no 2.744.952. Foi empregada a técnica de autorrelato, utilizando 

um questionário semiestruturado, obtendo-se a resposta de 40 profissionais; 

RESULTADOS - Desses 90% do sexo feminino, com a média de idade de 40 anos. Após 

finalizar o curso, 90% continuaram a atuar no SUS, sendo que desses 82% trabalham na 

Atenção Primária. A maioria começou a atender pacientes com deficiência antes de iniciar 

o curso (82,5%). Ao serem perguntados se após a finalização do curso se sentiram aptos a 

atender pessoas com deficiência, 80% responderam que apenas em casos de menor 

complexidade. Ainda, 85% afirmam aplicar princípios da Política de Inclusão à Pessoa com 

Deficiência em seus atendimentos. Os casos não resolvidos são encaminhados para o Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO), na própria cidade ou em cidades vizinhas e alguns 

não têm para onde encaminhar. Durante a graduação, 67,5% não tiveram formação sobre o 

atendimento à pessoa com deficiência; CONCLUSÃO - Conclui-se que a maioria dos 

egressos do Curso consegue, em demandas mais frequentes e sem complexidade, responder 

com resolutividade aos atendimentos clínicos e permanece atuando na Atenção Primária. 

(APOIO FINANCEIRO – CAPES). 
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PROPOSTA DE ATUAÇÃO DA ODONTOLOGIA E ESTABELECIMENTO DE 

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA A PREVENÇÃODE 

PENUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAVM) 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Palavra-chave: Higiene bucal; Pneumonia associada a assistência à saúde; UTI; Equipe 

hospitalar de odontologia. 

 

Resumo - O atendimento odontológico nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) já é uma 

realidade em alguns hospitais brasileiros e tem o objetivo de prevenir não só as infecções 

bucais, que interferem na evolução das doenças dos pacientes acamados, mas como limitar a 

disseminação de microrganismos que colonizam desde a cavidade oral ao trato respiratório 

inferior desses pacientes. Pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV), principal 

patologia associada à má condição bucal de higiene, que pode interferir na recuperação do 

paciente, muitas vezes conduzindo-o a um desfecho fatal. Os cuidados com a saúde bucal 

podem diminuir o tempo de internação do paciente e os custos hospitalares. A equipe de 

odontólogos do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná/Cascavel (HUOP/Cascavel) propôs o atendimento multidisciplinar e descontaminação 

oral do paciente em UTI por meio de um Protocolo Operacional Padrão (POP). A atuação 

conta com a presença de um cirurgião dentista, que realiza o atendimento odontológico diário 

a beira leito, avaliando clinicamente o paciente e realizando a desinfecção mecânica e química 

da cavidade oral, com a utilização de escova dentária, gaze e solução de /clorexidina 0,12%. 

O ajuste do POP, a partir do POP sugerido pela AMIB tem contribuído no diagnóstico precoce 

de patologias bucais, bem como no controle da placa dental, e visando principalmente a 

diminuição dos casos de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica, o que resulta em 

menor tempo de internação para o paciente e menor gasto financeiro para o sistema de saúde. 

 

Introdução - O aumento da complexidade da placa bacteriana bucal em pacientes intubados 

da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) favorece a instalação de patógenos em vias aéreas 

superiores, que acabam invadindo o trato respiratório inferior por meio de aspiração de 

secreções da orofaringe ou inalações de aerossóis contaminados, dando origem à Pneumonia 

Associada à Ventilação Mecânica (PAVM). Desta maneira, o cuidado para com o paciente 

internado deve ser aplicado de modo multidisciplinar, com a inclusão de um cirurgião- 

dentista, para o estabelecimento da prevenção de infecções hospitalares. 

Objetivos - O trabalho da equipe de profissionais do Serviço de Odontologia Hospitalar do 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná/Cascavel (HUOP/Cascavel) objetivou, com base 

no protocolo pré-estabelecido  pela Associação  de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), 

desenvolver um protocolo do Procedimento Operacional Padrão (POP) para atendimento 

odontológico hospitalar, o qual lista uma sequência operacional dos procedimentos de 
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avaliação da cavidade oral, seguido de higienização e desinfecção do sistema estomatognático 

de pacientes internados em UTI adulto do HUOP, adaptá-lo e aplicá-lo a este ambiente. 

Materiais e métodos - Foi realizada avaliação da estrutura física, recursos humanos e os 

materiais disponíveis no HUOP/Cascavel durante o Estágio Supervisionado dos Acadêmicos 

do 5º ano neste local, no ano de 2016 e 2017. O Atendimento do paciente em UTI foi 

realizado em leito, semanalmente. Foram coletados dados sobre o perfil oral do paciente do 

setor de UTI do HUOP, patologias e necessidades terapêuticas mais comuns. Foram aplicadas 

as recomendações da AMIB e instituído o POP, de forma que o mesmo fosse adaptado às 

condições locais, sem afetar sua sistemática. 

Resultados - Realizadas as adaptações, o protocolo de atendimento preconiza as seguintes 

etapas: estudo do caso, incluindo história médica da patologia e motivo da internação, bem 

como o estudo das doenças de base, medicações em uso e restrições do caso; preparo do 

material que será utilizado para o atendimento odontológico, preparo do operador com 

paramentação adequada e lavagem de mãos e preparo do ambiente; monitoramento dos sinais 

vitais e da ventilação mecânica; aspiração da cavidade bucal com utilização de sugador 

odontológico; e remoção de próteses dentárias caso fosse detectada a presença. Procede-se a 

avaliação clínica dos tecidos orais do paciente, mucosas, lábios, língua, dentição e salivação, 

bem como a ocorrência de lesão traumática, candidíase ou outras decorrentes da Ventilação 

mecânica ou da própria condição patológica pregressa. Segue-se a higienização mecânica, 

removendo secreções e biofilme bucodental e no tubo orotraqueal, utilizando escova ou gaze, 

e descontaminação química com aplicação da solução de CLOREXIDINA 0.12%, com gaze 

ou swab, em toda cavidade bucal, sempre associado a aspiração de resíduos e secreções. 

Finaliza-se com hidratação dos lábios do paciente, avaliação dos sinais vitais, organização do 

ambiente, descarte do lixo contaminado e evolução em prontuário. 

Discussão - Barros et al. (2012) e Slawski et al. (2012) avaliaram a presença do cirurgião 

dentista em UTIs. Barros et al. demonstraram a importância da presença do cirurgião dentista 

neste local, enquanto Slawski et al. avaliaram a sua atuação. Ambos os estudos sustentam a 

necessidade do profissional da odontologia na área em questão. Morais et al. (2006) 

evidenciam que a participação da condição bucal no estabelecimento da pneumonia 

nosocomial não está totalmente definida. Pasetti et al. (2013) confirmaram a necessidade do 

cirurgião dentista em âmbito hospitalar, já que os pacientes não possuem uma higienização 

bucal adequada e controle de placa eficiente. Rabelo et al. (2006) relataram que a participação 

da Odontologia foi de fundamental importância para a terapêutica e ajuda dos casos 

abordados. 

Conclusão - O controle de biofilme com clorexidina 0,12% assume papel preventivo contra a 

PAVM. O estabelecimento e a implantação de um protocolo de avaliação e higienização do 

sistema estomatognático é uma estratégia eficaz que pode ser 

executada por profissionais treinados, melhorando a qualidade de internação do paciente de 

UTI, bem como diminuindo gastos oriundos de infecções hospitalares. 
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ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DE ESTRANGEIROS E BRASILEIROS QUE 

RESIDEM NOS PAÍSES DE FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE FOZ DO 

IGUAÇU, PR: DEMANDA E IMPACTO FINANCEIRO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

GOMES, Sandra Palmeira Melo1; CARVALHO, Manoela de2; BALTAZAR, Mariângela 

Monteiro De Melo3; GOMES, Samuel Melo4 

 

Palavras-chave: Saúde Bucal; Saúde na Fronteira; Políticas de Saúde Bucal; Financiamento. 

 

Introdução: Foz do Iguaçu tem realizado o atendimento da população de brasileiros e 

estrangeiros residentes nos países vizinhos que buscam os serviços de saúde sem, entretanto, 

saber qual o impacto desta atenção no sistema de saúde local. Objetivo: analisar a demanda de 

estrangeiros e brasileiros residentes em países de fronteira com o município de Foz do Iguaçu- 

PR, para assistência Odontológica no SUS municipal. Materiais e métodos: Pesquisa 

descritiva, documental e de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada nos meses 

de 05-06/2017, e teve como fonte primária 751 prontuários odontológicos de estrangeiros e 

brasileiros residentes no Paraguai e na Argentina, atendidos nos serviços de Odontologia da 

unidade básica de saúde (UBS) Jardim América e Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) no período de 2010 a 2015. Foram analisados por meio de estatística descritiva simples. 

Resultados: Maioria do sexo feminino, predominantemente jovem com idade entre 15-19 anos, 

sendo em geral brasileiros residentes no Paraguai. O Ministério da Saúde repassou 

R$1.532.300,00 para o CEO no período de 2010 a 2015 e foram atendidos 21.691 usuários no 

mesmo período, correspondendo ao valor per capita R$70,64 ou em média R$11,77 per 

capita/ano. Dos 247 usuários encaminhados da UBS para o CEO foi gasto R$17.448,08, 

correspondendo a 1,14% do valor total do aporte federal. Conclusão: Barreiras burocráticas 

e/ou geográficas foram identificadas. A subnotificação de dados limitou a pesquisa evitando o 

estabelecimento de diagnósticos que subsidiem o planejamento das ações. Destacou-se que os 

serviços de saúde devem ser organizados de forma que possa atender o usuário, sendo ele 

residente na tríplice fronteira ou não. Sugere-se estudos futuros que possam aprofundar o 

conhecimento sobre os reais motivos de evasão ao tratamento, além dos processos de trabalho. 

Os resultados podem ser úteis à gestão e, num âmbito maior contribuir para práticas e políticas 

de saúde bucal. 
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A DEFICIÊNCIA DE TESTOSTERONA AUMENTA A TAXA DE REABSORÇÃO 

RADICULAR DURANTE A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA INDUZIDA EM 

ROEDORES 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Pesquisa 
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Palavras-chave: movimentação dentária, testosterona, reabsorção radicular 

 

INTRODUÇÃO: A movimentação dentária induzida é um processo biológico múltiplo, 

caracterizado por reações sequênciais nos tecidos periodontais em resposta às forças externas 

aplicadas sobre o dente. O risco de reabsorção radicular durante o tratamento ortodôndico 

pode ser aumentado devido a vários fatores, dentre os quais destacam-se as deficiências 

hormonais. É bem estabelecido na literatura que as deficiências de hormônios sexuais 

esteroides podem resultar em perda óssea. A perda óssea, desencadeada pela deficiência 

hormonal, afeta também o osso alveolar, podendo ocasionar doenças periodontais e a perda 

dentária. OBJETIVO: o objetivo do presente projeto foi avaliar a influência da deficiência de 

testosterona sobre a reabsorção radicular, durante a movimentação dentária, em molares 

superiores de ratos. MATERIAIS E MÉTODOS: foram utilizados 24 ratos machos, 

separados em quatro grupos experimentais (n=6/grupo): Grupo 1 (G1): controle; Grupo 2 

(G2): os animais foram submetidos a orquidectomia bilateral; Grupo 3 (G3): composto por 

animais que foram submetidos a movimentação dentária induzida (MDI) e Grupo 4 (G4): os 

animais que foram submetidos a castração e a MDI. Após o período experimental os animais 

foram eutanasiados e as maxilas retiradas, fixadas em formol a 10%, descalcificadas, 

incluídas em paraplast, cortadas a 5µm e corados com HE. RESULTADOS: os animais dos 

grupos G3 e G4, apresentaram maior taxa de movimentação, quando comparados aos animais 

dos grupos G1 e G2. Além disso, nos animais do grupo G4, a taxa de movimentação foi 

maior, quando comparado ao G3. Os animais submetidos a MDI (G3 e G4) apresentaram um 

aumento na área de reabsorção radicular, quando comparados aos grupos G1 e G2. Os 

maiores valores foram observados nos animais do grupo G4. CONCLUSÃO: conclui-se que 

a deficiência de testosterona e a movimentação dentária induzida aumentam o número de 

reabsorções radiculares e a associação destes fatores potencializa os efeitos observados. 
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RADIOPROTEÇÃO E O USO DE APARELHOS RADIOGRÁFICOS PORTÁTEIS: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Letícia Carvalho Lima Teixeira1, Gabriel Finkler1, João Paulo Gonçalves de Paiva2, Igor 

Henrique Silva Pinheiro3, Matheus Herreira Ferreira3, Elen de Souza Tolentino4 

Palavras-chave: Radiologia,  Radioproteção, Legislação odontológica 

INTRODUÇÃO - Os exames radiográficos são uma importante ferramenta no campo do 

diagnóstico e tratamento, tendo papel fundamental na odontologia. Os aparelhos 

radiográficos portáteis podem ser usados em campos de ajuda humanitária, ciência forense, 

atendimento à domícilio de idosos. Apresentam bom custo benefício, boa operacionalidade e 

conveniência ao paciente. Porém, o que mais preocupa quando se fala em unidades portáteis é 

a segurança do operador. OBJETIVOS - Revisar a literatura a respeito da radioproteção 

quanto ao uso dos aparelhos radiográficos portáteis. MATERIAIS E MÉTODOS - Foi 

realizada uma busca de artigos nas bases de dados (PubMed, Scielo, Google Acadêmico, 

Medline) sobre a radioproteção relacionada ao uso destes aparelhos. RESULTADOS - Os 

dispositivos portáteis existem há aproximadamente 30 anos e ultimamente têm sido mais 

utilizados, justamente por sua praticidade. A preocupação com a qualidade da imagem e a 

radiação de fuga são notáveis quando se trata do uso sem evidências científicas, considerando 

a escassez de estudos comparando os vários aspectos entre os aparelhos portáteis e fixos. O 

uso de qualquer equipamento radiográfico requer radioproteção do operador e paciente e, no 

caso dos portáteis, a segurança do operador deve ser maior ainda. No Brasil o órgão que 

fiscaliza o cumprimento dos requisitos básicos de radioproteção é a ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária). Por mais que a demanda tenha aumentado, a portaria 453 

de 01 de junho de 1998, que normatiza a proteção nas áreas odontológica e médica, ainda não 

incluiu diretrizes para uso desses dispositivos, sendo recomendável que os princípios básicos 

redigidos pela mesma sejam seguidos, independentemente de qual aparelho seja utilizado. 

CONCLUSÃO – Considerando o aumento do uso dos aparelhos radiográficos portáteis na 

rotina clínica, são necessários mais estudos em relação à radiação de fuga e também novas 

diretrizes e regulamentações para que, além de custo benefício, seu uso também seja seguro. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: SAÚDE BUCAL NA QUIMIOTERAPIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Pesquisa e/ou Extensão 
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Palavras-chave: Quimioterapia, Saúde Bucal, Odontologia Preventiva.  

 

Resumo 

A quimioterapia, uma das principais modalidades de tratamento antineoplásico, exerce 

efeitos nas células do sistema hematopoiético causando alterações, mas também age em 

outras células lábeis. Levando muitas vezes ao desenvolvimento de mucosites orais que 

acometem de 40% a 80% dos pacientes submetidos a quimioterapia, além de outras 

complicações bucais como candidose, hipossalivação, ardência bucal, disfagia e disgeusia. 

Este trabalho, realizado pelos acadêmicos do curso de Odontologia da UNIOESTE tem por 

objetivos orientar os pacientes submetidos a quimioterapia a respeito dos cuidados bucais a 

nível individual, realizar exames intra-orais, e em casos de detecção de alguma patologia, 

realizar o encaminhamento para que seja feito uma intervenção odontológica e o devido 

tratamento. Até o momento, o projeto já realizou um total de 

1.122 atendimentos, contribuindo com a saúde bucal dos pacientes e melhorando o 

conhecimento de seus cuidadores acerca das alterações que acometem esse público. 

Introdução 

Nas últimas décadas, o número de casos de neoplasias malignas tem aumentado, tanto no 

Brasil como em vários outros países ao redor do mundo. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a estimativa para o ano de 2030 será de 27 milhões de casos 

incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, 

anualmente, com câncer (INCA, 2011). 

Para tanto, a medicina conta com diferentes meios terapêuticos para combater o avanço desse 

tipo de doença, onde se destacam a cirurgia oncológica, radioterapia e a quimioterapia 

(Duarte et al., 2018). A quimioterapia, uma das modalidades mais empregadas, promove 

sua ação sob as células cancerígenas, mas exerce também efeito nas células do sistema 

hematopoiético causando alterações hematológicas e também em outras células lábeis como o 

epitélio, por exemplo (Osterne et al.,2008), trazendo vários efeitos colaterais sistêmicos 

(Bonan et al., 2005). 

Estudos relatados nos últimos 10 anos classificam a mucosite como não apenas um 

processo epitelial, mas uma interação complexa entre os compartimentos epitelial e do 

tecido conjuntivo, que leva a uma alteração desfavorável da microbiota oral, necessitando de 

um manejo terapêutico especial para que não comprometa o tratamento (Stringer & Logan, 

2014). 

O setor de Quimioterapia da UOPECCAN realiza em média, o atendimento de 30 pessoas por 

dia, que apresentam diferentes complicações neoplásicas e diferentes graus de morbidades 

que podem apresentar maiores chances de desenvolvimento de mucosites e outras alterações 

bucais, que podem comprometer a capacidade de fala, deglutição e mastigação deste 

indivíduo. 

Segundo um estudo realizado por Ohno et al. (2016), pacientes que não conseguem se 
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alimentar de forma normal apresentam problemas significativos quando comparados a 

pacientes que se alimentam de forma natural, problemas de deglutição, voz mais baixa e 

alterações em saliva e língua. 

Experiências acumuladas com a atuação do curso de odontologia da UNIOESTE presente no 

ambulatório da UOPECCAN nos últimos anos, mostram que a educação preventiva e a 

detecção precoce de lesões é um fator diferencial na qualidade de vida do paciente 

durante o tratamento, além de diminuir custos com possíveis internações ou medicações de 

suporte para dor decorrentes de complicações bucais. Dessa forma, o conhecimento da 

condição de saúde bucal do paciente que inicia o tratamento quimioterápico é de 

fundamental importância para que estratégias terapêuticas e preventivas sejam cada vez mais 

eficazes na prevenção de complicações bucais decorrentes desta modalidade de 

tratamento. 

Objetivos 

Geral: 

Orientar os pacientes que encontram-se em tratamento quimioterápico quanto aos cuidados 

bucais e quanto aos possíveis efeitos colaterais bucais que possam ocorrer. 

Específicos: 

a) Orientar os pacientes em quimioterapia individualmente a respeito dos cuidados 

bucais; 

b) Realizar o exame bucal e, em casos de necessidade de intervenção odontológica 

encaminhar o paciente para o devido tratamento. 

 

Materiais e Métodos 

As orientações e cuidados repassados aos pacientes são realizadas pelos acadêmicos do 2º, 

3º e 4º ano do curso de Odontologia da UNIOESTE, após instrução proveniente da 

coordenadora do projeto e da enfermeira-chefe do ambulatório da UOPECCAN. 

A orientação conta com instruções de higiene oral, limpeza e desinfecção de próteses 

quando presentes, cuidados com a escova dental, cuidados alimentares para evitar 

desconfortos que venham acometer a mucosa oral e orientações sobre as principais 

patologia e efeitos colaterais provenientes da quimioterapia, como alterações de paladar e 

saliva, mucosites e outras infecções oportunistas que possam aparecer. Além dessa troca de 

informações, é realizado um exame clínico e anamnese para confecção de um prontuário 

odontológico afim de avaliar estes indivíduos. 

Dessa forma, os procedimentos são realizados da seguinte maneira: 

1. Abordagem do paciente: no momento em que o paciente está recebendo a infusão do 

quimioterápico no ambulatório, o mesmo recebe informações e folder explicativo. 

2. Exame clínico: após instrução, é solicitado ao paciente permissão para a realização do 

exame clínico e anamnese com prontuário odontológico do próprio hospital. O exame 

clínico intra-oral é realizado com espátula de madeira descartável e lanterna, com os 

biombos fechados para evitar exposição do paciente. 

3. Conduta pós exame clínico: caso o paciente apresente alguma alteração que venha 

comprometer seu tratamento, o mesmo é encaminhado para avaliação odontológica com o 

dentista da instituição ou para o serviço de Odontologia da UNIOESTE, ou ainda para as 

unidades de saúde do município onde o paciente mora. Pacientes que necessitam de 

intervenção odontológica urgente, como mucosites, candidose oral, focos infecciosos 

agudos e crônicos são encaminhados para o serviço de Odontologia da UOPECCAN. Já 

pacientes que apresentam condições não urgentes como lesões não associadas ao tratamento 
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antineoplásico, cáries incipientes, necessidades de restaurações, próteses e reabilitações 

oclusais e estéticas são encaminhados ao serviço de Odontologia da UNIOESTE ou da 

Unidade Básica de Saúde de seu município. 

4. Registro de atividades: todo o atendimento, bem como anamnese, exame clínico e 

descrição de lesões e possíveis encaminhamentos são registrados em fichas odontológicas do 

próprio projeto em acordo com a UOPECCAN. 

Resultados 

Desde a sua criação em setembro de 2015, o projeto já realizou o atendimento de mais de 1.122 

pacientes, e a cada dia que passa esse número aumenta. Além disso, o serviço de 

Odontologia da UOPECCAN atende diariamente cerca de 1 ou 2 pacientes que apresentam 

condições de intervenção urgente, encaminhados via projeto de extensão, onde já se traçou 

quais as necessidades daquele indivíduo, bem como seus dados, doenças sistêmicas e qual sua 

necessidade de tratamento. 

Discussão 

Um trabalho publicado por Sebille et. al. (2015), relata que a presença de lesões bucais em 

pacientes em quimioterapia apresenta complicações que podem necessitar de interrupções 

no tratamento ou na redução da dose do quimioterápico, comprometendo assim os 

resultados da sobrevida. 

Portanto, o trabalho realizado pelos acadêmicos apresenta relevância científica, uma vez que 

acrescenta ao conhecimento teórico adquirido pelos alunos na graduação, permitindo uma 

vivência clínica com essa clientela que apresenta condições peculiares de atendimento. 

Possui relevância de cunho humano, pois permite uma atenção individualizada a cada 

paciente no momento em que o mesmo encontra-se realizando a terapia. 

Além disso, enriquece o conhecimento do próprio paciente acerca dos cuidados que o 

mesmo deve possuir para que evite desconfortos e possa continuar com o tratamento da 

melhor forma possível, sem interrupções e agravos. 

Conclusão 

A ação realizada já contou com mais de 50 acadêmicos do curso de Odontologia da 

UNIOESTE e beneficiou mais de 1.122 pacientes que realizam atendimento para a cura do 

câncer na UOPECCAN desde o início do projeto. 

Sendo assim, somou experiências ao longo dos anos que culminam em uma melhor 

abordagem e atendimento odontológico do paciente que encontra-se em tratamento 

quimioterápico, minimizando os custos com internamentos emergências provenientes de 

complicações bucais e gerando uma sobrevida para este indivíduo. 
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INFLUÊNCIA DA HIGIENE BUCAL NA REDUÇÃO DE LEVEDURAS NA 

CAVIDADE BUCAL DE PACIENTES EM HEMODIALISE 

 

MODALIDADE: Pesquisa 

ÁREA TEMÁTICA: Clinica cirúrgica 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Ana Carolina Guimarães Alves2, Neli 

Pielarisi3 

 

PALAVRAS-CHAVE: Candidíase bucal; Diálise renal; Higiene bucal. 

 

INTRODUÇÃO – A Doença Renal Crônica (DRC) é uma patologia decorrente da presença 

de anormalidades na estrutura e/ou função renal, com impacto sobre a cavidade bucal. Além 

disso, pacientes sob hemodialise (HD) e transplantados renais (TX) devido a  sua  pobre 

higiene bucal podem apresentar língua saburrosa (LS), que não consiste numa doença, mas 

um ambiente favorável ao desenvolvimento de microrganismos, em especial as leveduras do 

gênero Candida, que aliadas ao estado imunossuprimido favorece o aparecimento de 

candidose. OBJETIVOS – Avaliar o impacto da instrução de higiene bucal na redução da 

taxa de leveduras em pacientes em HD. MATERIAIS E MÉTODOS – Aprovado pelo 

comitê de ética a pesquisa foi realizada com 15 pacientes, maiores de 18 anos e que não 

haviam feito uso de algum antibiótico e/ou antifúngico de qualquer classe nos últimos 30 dias. 

A coleta de dados foi dividida em três tempos, desse modo a amostra da saliva foi obtida 

através de bochecho com água mineral. Já a amostra de língua, foi coletada através da fricção 

de uma escova cervical no centro posterior do dorso lingual. Em um primeiro momento (T0) 

as amostras foram coletadas, seguidas pela instrução de higiene dentária. Na semana seguinte 

(T1), os mesmos testes foram repetidos, antes que fosse orientada a higiene de língua. Na 

terceira semana (T2), novas amostras foram coletadas para avaliação final.  RESULTADOS 

– Na comparação das amostras nos três tempos, observou-se uma diminuição na quantidade 

de pacientes positivos para leveduras no exame de língua, além de redução na quantidade de 

unidades formadoras de colônias (UFC) nos pacientes positivos. CONCLUSÃO – A 

imunossupressão gerada pela DRC parece favorecer a colonização bucal por leveduras, porém 

a orientação de higiene bucal e de língua auxiliaram, na redução da taxa de leveduras em 

pacientes, mostrando a eficácia de ações preventivas nessa população. 
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INFLUÊNCIA DA INSTRUÇÃO DE HIGIENE BUCAL PARA PACIENTES EM 

HEMODIÁLISE 

 

MODALIDADE: Pesquisa 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

 

Thiago Alexandre Zilioli1, Isabela Lisboa Almeida1, Ana Carolina Guimarães Alves2, Neli 

Pielarisi3 

 

PALAVRAS-CHAVE: Odontologia, Saúde Bucal, Insuficiência Renal Crônica. 

 

INTRODUÇÃO – A doença renal crônica (DRC) é tida como um conjunto de alterações 

clínicas e laboratoriais causadas por agressão persistente e irreversível ao rim. Os tratamentos 

atuais são as diálises ou o transplante e devolvem parte da qualidade de vida do paciente. 

Atualmente, a DRC é considerada um problema de saúde pública mundial e no Brasil, as 

taxas de incidência e prevalência dessa doença crescem de forma acelerada. O cirurgião 

dentista deve sempre procurar reduzir a carga inflamatória sistêmica que favorece o dano 

renal. Um exemplo disso é a associação entre DRC e doenças periodontais (DP), numa 

relação bidirecional. A DRC pode agravar a DP, que se constitui em uma fonte de inflamação. 

OBJETIVOS – Avaliar a influência da instrução de higiene bucal sobre o índice de placa 

bacteriana em pacientes sob hemodiálise. MATERIAIS E MÉTODOS – O Projeto aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de 

Maringá, incluiu no estudo 15 pacientes hemodialisados, atendidos no setor de nefrologia do 

Hospital Santa Casa de Maringá. A avaliação do índice de placa bacteriana visível (IPV) foi 

realizada durante três semanas consecutivas. Inicialmente, o índice foi coletado seguido de 

uma instrução de higiene bucal prévia. Sete dias após, o IPV foi obtido após instrução de 

higiene da língua. Na terceira semana, foi levantado o IPV final. RESULTADOS – Do total 

de pacientes avaliados, 13 tiveram uma diminuição do IPV. Dentre esses, seis alcançaram 

índice abaixo de 20%. CONCLUSÃO - A integração do cirurgião-dentista e às clínicas de 

diálise é de suma importância, uma vez que a orientação de higiene bucal mostrou-se eficaz 

para a redução de placa bacteriana para esses pacientes, o que trará impacto positivo na saúde 

bucal e sistêmica deles, diminuindo o risco de infecções. 
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ATUAÇÃO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA UTI DO HUOP 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Pesquisa 

 

Anna Kallyne Eberts Sebastiany1, Danielle Shima Luize2, Francielle Carneiro Hirata2, 

Patricia Oehlmeyer Nassar2, Tatiana Santos Assumpção2, Iris Sawazaki-Calone3 

 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Odontologia, Hospital 

 

INTRODUÇÃO: A atuação da odontologia em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é 

fundamental para a diminuição de focos infecciosos e dores provenientes da boca, além de 

realizar a manutenção da saúde bucal possibilitando a mastigação dos alimentos assim 

que sua dieta via oral é restabelecida. O dentista coopera com o menor tempo de 

internamento, desmame da ventilação mecânica e sedativos, prevenindo a ocorrência de 

pneumonia associação a ventilação mecânica (PAV), além de atuar na educação continuada 

da equipe multidisciplinar e incentivar a realização da higiene oral diária do paciente. O 

serviço é executado por uma equipe composta por 5 docentes do curso de odontologia da 

UNIOESTE, com atendimento diário de 6 horas de domingo a segunda. OBJETIVO: 

Traçar o perfil de atuação da equipe de Odontologia Hospitalar na UTI adulta do Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). MATERIAIS E MÉTODOS: Aprovação pelo 

CEP (CAAE: 98304618000000107). O levantamento de dados foi realizada através das 

planilhas de controle de procedimentos da Odontologia Hospitalar na UTI do período de 

Maio a Julho de 2019. RESULTADOS: 168 pacientes atendidos e 626 exames clínicos. 

Entre os procedimentos realizados destacam-se: higiene oral, controle de dor, tratamento e 

prevenção de úlceras traumáticas, lesões herpéticas e candidose, raspagem periodontal, 

exodontias e biópsia. CONCLUSÃO: Este serviço coloca este hospital na vanguarda do 

atendimento multidisciplinar em UTI no país oferecendo ao paciente um dos mais completos 

apoios assistenciais em UTI no Brasil. O serviço de Odontologia Hospitalar da UTI do 

HUOP atua na redução de focos infecciosos, diminuição da dor e desconforto do paciente, 

contribuindo com a melhoria do seu estado geral de saúde. 
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RELAÇÃO DE PACIENTES COM REFLUXO GASTROESÓFAGICO E A 

CORROSÃO DENTÁRIA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Reabilitação oral 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Isabela Nakatani Kunioka1;Eduardo Benassi dos Santos2 

 

Palavras-chave: Erosão dentária, Refluxo gastroesofágico, Odontologia. 

 

INTRODUÇÃO – O refluxo gastresofágico (GERD) é uma doença crônica muito 

comum, definida pela regurgitação involuntária do acido do estomago ou bile irritando a 

mucosa do esôfago (BADILLO; FRANCIS, 2014). Um dos sinais clínicos da doença é a 

perimólise, sendo assim o dentista pode ser um dos primeiros profissionais capacitados para 

diagnosticar a doença (O’SULLIVAN et al., 1998). OBJETIVOS -O presente estudo 

tem por objetivo informar o cirurgião dentistas e acadêmicos do curso de odontologia sobre 

a importância de um diagnostico correto de lesões acidas intrínsecas para realizar um 

encaminhamento eficaz, zelando pela integridade do paciente. MATERIAIS E MÉTODOS 

– A revisão utilizou artigos presentes na plataforma de dados Pubmed e Scielo nos ultimos 5 

anos. RESULTADO/DISCUSSÃO - Perimólise é definida pela perda de tecido duro devido 

a um processo químico de etiologia não bacteriana, causada pela exposição dos tecidos 

dentais à ácidos de origem do próprio organismo como o vômito(O’SULLIVAN et al., 

1998). A perda do esmalte com margem circular, superfícies incisais dos dentes anteriores 

superiores com aspecto serrilhado, restaurações de amálgama parecendo estar 

desprendidas das superfícies oclusais e perda de contorno de dentes hígidos são as 

principais manifestações clinicas bucais dessas doenças( NAVARRO et al., 2011), entretanto 

qualquer dente pode ser acometido dependendo dos movimentos da língua , bochecha e 

lábios (PICOS;BADEA; DUMITRASCU, 2018).O cirurgião dentista geralmente é o primeiro 

a perceber qualquer alteração dentaria, logo é de sua responsabilidade diagnosticar e 

investigar a origem dessa corrosão(LI et al., 2018). CONCLUSÃO – A identificação da 

corrosão no tecido dentário é de responsabilidade odontológica, devendo ser realizada 

uma investigação sobre a etiologia pois a corrosão ácida não é de origem bacteriana. O 

diagnostico precoce de GERD proporciona um melhor prognostico e melhora da qualidade 

do paciente afetado, o tratamento da doença portanto deve ser multiprofissional. 
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INFLUÊNCIA DA OSTEOPOROSE NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Letícia Cristina Müller1, Alice da Rosa Tormes1, Guilherme Luã Semim1, Laura Dariva1, 

Daniela de Cassia Faglioni Boleta Ceranto2 

Palavras-chaves: Cavidade oral, osteoporose, sistema estomatognático, manifestações 

bucais, odontologia. 

Introdução: A osteoporose é uma doença osteometabólica de ordem sistêmica, que pode 

acometer o organismo de maneira geral, assim como, o complexo maxilo-mandibular. A 

mesma, é caracterizada por uma redução da densidade mineral óssea (maior reabsorção do 

que formação), a qual resulta em perda de osso, deterioração da microarquitetura, 

fragilidade óssea e, maiores chances de ocorrências de fraturas (SPEZZIA, 2017). Objetivos: 

Revisar a literatura sobre a influência da osteoporose no sistema estomatognático. Materiais e 

métodos: Utilização de artigos do Google Acadêmico para a execução da revisão literária. 

Discussão/Resultados: A osteoporose é uma alteração esquelética sistêmica, que modifica o 

comportamento ósseo cortical e mais intensamente o tecido trabecular, acometendo 

indivíduos em qualquer faixa etária, porém, com maior prevalência em idosos (MIRANDA 

et al., 2018). Geralmente essa patologia, inicia-se com um comprometimento mais a nível 

sistêmico e no decorrer de sua evolução passa a englobar o sistema estomatognático, podendo 

manifestar-se através da redução do rebordo alveolar, diminuição da massa e densidade 

ósseo maxilar, redução da espessura óssea cortical, afilamentos na mandíbula, reabsorção na 

cortical inferior, edentulismo, disfunção temporomandibular (reabsorção dos componentes 

côndilar e temporal) e dores relacionadas ao seio maxilar (SPEZZIA, 2017). Além disso, 

nota-se dificuldades na osseointegração de implantes, reabsorções mais severas pós-

exodontias, problemas na fixação de próteses e alterações periodontais (VARGAS; 

SCHIMITT, 2016). A melhor forma de lidar-se com a osteoporose é através do tratamento 

preventivo, possibilitando minimização de possíveis danos, tendo o diagnóstico precoce como 

papel vital, inclusive em âmbito odontológico, principalmente pelo recurso do diagnóstico 

radiográfico (SPEZZIA, 2013). A doença, quando detectada em estágios iniciais, pode ser 

tratada no intuito de limitar o seu desenvolvimento (CHAIM et al., 2016). Conclusão: É de 

suma importância considerar o indivíduo como um todo, verificando que alterações sistêmicas 

podem manifestar-se no complexo maxilo-mandibular, influenciando no diagnóstico e 

tratamento do mesmo. 
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE BUCAL EM PACIENTES NA UTI COM 

TRAUMA NA ARCADA DENTÁRIA DECORRENTE DO USO DO 

LARINGOSCÓPIO 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Pâmela da Silva Santos1; Duani Cristina Bazzo1; Maria Clara Schmitt de Oliveira1; Daniela 

de Cássia Faglioni Boleta Ceranto2; Eduardo Benassi dos Santos3 

Palavras – chave: Higiene bucal. Unidade de terapia intensiva. Assistência odontológica. 

 

INTRODUÇÃO: A negligência com a higiene bucal torna a boca um reservatório de 

microrganismos, principalmente nos pacientes da UTI que usam laringoscópio, ficando 

impedidos de fechar a boca e em contato com o ar ambiente, ocasionando traumas  na 

cavidade oral, pois contêm microrganismos altamente infecciosos, a boca torna-se um 

ambiente propício para a proliferação microbiana, principalmente nos pacientes internados e 

que usualmente necessitem de ventilação mecânica (CALDEIRA; COBUCCI et al 2011). 

OBJETIVO: Revisar a literatura informando a importância da higiene bucal em pacientes na 

UTI, relacionado ao trauma da arcada dentária causado pelo procedimento do laringoscópio 

na intubação orotraqueal. MATERIAIS E MÉTODOS: Para o presente foram utilizados 

artigos publicados entre os anos de 2005 a 2019, presentes nas bases de dados: Scielo, 

Pubmed e Google Acadêmico. RESULTADOS: A higiene bucal e procedimentos 

odontológicos para a remoção de focos infecciosos bucais têm o objetivo de reduzir a 

quantidade de microrganismos bucais, proporcionando conforto ao paciente e qualidade de 

vida (FRANCO, et al 2014). A higienização do paciente torna-se um procedimento de 

importância para prevenção de possíveis alterações bucais tais como: cáries, necrose pulpar, 

dentes fraturados, lesões de mucosa entre outros, que podem ser causada pelo uso do 

laringoscópio (SOUZA, et al 2017). Na intubação endotraqueal o laringoscópio é utilizado 

para obter uma exposição adequada das cordas vocais facilitando a introdução de um tubo 

orotraqueal que é utilizado para ventilar o paciente. Infecções na mucosa que levam a 

periodontia atingindo o coração estão também intimamente ligadas com a falta de higiene 

bucal (MENDONÇA, et al 2017). CONCLUSÃO: A presença do cirurgião-dentista na UTI é 

de extrema importância, garantindo tratamento integral ao paciente, diminuindo os riscos de 

infecções e melhorando a qualidade de vida desses indivíduos. 
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A RELAÇÃO DA ODONTOLOGIA COM AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS 

COMPLEMENTARES 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Gabrieli Guilherme Pszebiszeski1, Ana Karolyna Damaso Tavares1, Djeice Diane Heck2, 

Ana Patricia Bobato3, Eduardo Benassi dos Santos4, Daniela de Cássia Faglioni Boleta 

Ceranto5 

 

Palavras-chave: Práticas, integrativas, odontologia. 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde incentiva, desde a década de 70, a inserção da 

Medicina Complementar e Alternativa nos Sistemas de Saúde (SOUZA e. al., 2012). As 

Práticas Integrativas e Complementares (PICS) foram regulamentadas no Brasil por meio da 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, em 2006 

(AZEVEDO; PELICIANE, 2012). Objetivo: O presente estudo objetiva revisar a literatura a 

respeito da relação das PICS com a Odontologia, a fim de esclarecer aos cirurgiões dentistas 

sobre possibilidades de terapias menos invasivas, mas não menos eficientes. Materiais e 

métodos: A revisão utilizou artigos presentes nas plataformas de dados Google Acadêmico e 

Scielo. Desenvolvimento: O investimento para estudos sobre as PICS são baixos, e não 

recebem a atenção devida pelas universidades, que pouco ou mesmo nunca abordam essas 

práticas durante a graduação. Porém, tais práticas estão recebendo maior atenção dos 

dentistas. Como é o caso da Fitoterapia com indicações relacionadas ao controle da dor, da 

inflamação e reparo tecidual. Um dos benefícios da Fitoterapia é o poder cicatrizante, podem 

combater também a mucosite e úlceras (ASSIS, 2009). Também são encontradas evidências 

para o tratamento de desordens temporomandibulares e bruxismo, utilizando terapia floral, 

laserterapia e a acupuntura para complementar o tratamento (TESSER et al., 2015). Ainda 

com relação à acupuntura, estudos mostram os bons resultados do uso da técnica no 

tratamento de dores orofaciais crônicas (FLORIAN et. al. 2011). Outra tendência é a adoção 

de métodos menos invasivos como a laserterapia, utilizada para minimizar dor e desconforto 

durante  e  após  procedimentos  odontológicos  (GOMES  et  al.  2013).  Conclusão:  É 

imprescindível que estudos científicos para comprovar a efetividade das PICS sejam 

realizados, pois sabemos que isso solidificará os resultados e permitirá que mais profissionais 

possam aderir ao seu uso para complementar os tratamentos odontológicos, o que beneficiará 

paciente e cirurgião dentista. 
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ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DIABÉTICOS- REVISÃO 

DE LITERATURA 

 

Gabriella Armstrong Quintana1, Darlan Lira1, Leticia Karoline Alencar1, Alice Da Rosa 

Tormes1, Rafael Marassi2 

Palavras-chaves: Diabetes, xerostomia, odontologia. 

Introdução: A diabetes mellitus representa um dos maiores problemas da saúde atualmente, 

que compromete a qualidade de vida e produtividade dos portadores. Calcula-se que 3 a 4% 

dos pacientes adultos que procuram tratamento odontológico são diabéticos, e grande parte 

deles desconhece ter a doença. Conforme Sousa et al. (2003), é fundamental o conhecimento 

das características clínicas apresentadas por estes pacientes, bem como a atuação do cirurgião- 

dentista em equipes multiprofissionais, assim possibilitando oferecer os cuidados adequados 

aos portadores do DM. Diante os referidos distúrbios, são citados a xerostomia, hálito cetônico, 

doença periodontal e dificuldades de cicatrização. Materiais e métodos: Foram utilizados 

artigos científicos dos últimos 10 anos para a execução da revisão literária. 

Discussão/Resultados: Os pacientes diabéticos apresentam as manifestações clínicas e a 

sintomatologia bucal de acordo com o estágio clínico da doença, que depende do tipo de 

alteração hiperglicêmica, do controle do tratamento e do tempo decorrido do descobrimento da 

doença. E para melhorar sua qualidade de vida é necessário que o profissional de saúde saiba 

diagnosticar, prescrever e cuidar, eliminando os riscos de complicações. Conclusão: O 

tratamento odontológico em pacientes diabéticos deve ser multiprofissional para melhor 

prognostico no tratamento. 
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR ASSOCIADO AO BRUXISMO: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

ÁREA TEMÁTICA: Promoção de Saúde 

MODALIDADE: Revisão de literatura 

 

Letícia Karoline Alencar Moreira1, Gabriel Canevese Weirich2, Larissa Vieira de Andrade2, 

Joao Emanoel Sampaio Dutra2, Gabriella Armstrong Quintana2, Sandro Henrique 

Batista Santos3 

Palavras-chaves: Bruxismo, disfunção, cavidade bucal, transtornos da articulação 

temporomandibular. 

Introdução: O Bruxismo é uma desordem funcional sendo caracterizado involuntário e 

estereotipados o apartamento dos dentes, mais comumente, durante o sono, é um dos distúrbios 

que mais contribui para o desgaste dos dentes e distúrbios temporomandibular (GAMA et al, 

2013). Objetivos: Revisar a literatura sobre a influência do Bruxismo em relação as desordens 

temporomandibular (RAFAEL et al, 2012). Desenvolvimento: O Bruxismo é uma alteração na 

disfunção temporomandibular (DTM) são alterações funcionais das articulações 

temporomandibulares (ATM) ou dos músculos de mastigação. O desencadeamento e a 

perpetuação das DTM estão condicionados à interação de fatores como trauma, estresse, hábitos 

parafuncionais, alterações sistêmicas, entre outros, (PEREIRA et al, 2006). A associação entre 

os distúrbios do sono e a sensibilidade à dor compreende que obtém uma desordem em função 

sistêmica com o comportamento involuntário obtido pelo paciente (ALOÉ et al, 2003). 

Geralmente essa alteração na disfunção temporomandibular, inicia-se com um 

comprometimento mais a nível de distúrbios articulares e no decorrer de sua evolução passa a 

englobar o sistema funcional e estético, podendo manifestar-se através de dentes desgastados, 

tensões sobre os ossos e dores musculares, (PEREIRA et al, 2006). Para melhor eficaz de um 

tratamento para o bruxismo devem ser tratados de forma multidisciplinar, não somente com 

terapias oclusais, mas com formas de tratamento que melhorem a qualidade do sono e qualidade 

de vida, aumentando o grau de percepção do comportamento. Esse distúrbio, quando detectada 

em estágios iniciais, pode ser tratada no intuito de preservar e reparar para não obter 

desenvolvimento, (MOLINA et al, 2002). Conclusão: É de suma importância considerar o 

indivíduo como um todo, verificando que as disfunções temporomandibular podem manifestar- 

se no complexo maxilo-mandibular, influenciando no diagnóstico e tratamento do mesmo, 

mantendo-se informado sobre o papel que representa nas abordagens terapêuticas para que 

possa atuar conscientemente. 
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