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Área Básica

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO ANATÔMICO DENTÁRIO NA REABILITAÇÃO
ORAL
Matheus Zago, Danielle Portinho
Introdução: a anatomia dentária é o ramo da anatomia humana que visa o estudo dos
dentes em sua morfologia, função e desenvolvimento assim como de suas estruturas
adjacentes. Essencial para a odontologia, o conhecimento detalhado da anatomia dental
influencia diretamente na reabilitação oral. Estes procedimentos odontológicos visam
reconstruir tanto funcional como esteticamente o sorriso do paciente. Objetivo: assim,
este trabalho de revisão, se propôs a relatar a importância da anatomia dentária para a
reabilitação oral. Demonstrando como o conhecimento anatômico influencia nestes
tratamentos. Método: a revisão de literatura foi realizada com base na análise de artigos
extraídos das bases de dados PubMed, Scielo e LILACS, através dos seguintes
descritores: odontologia, estética, oclusão, reabilitação oral e a combinação dos termos.
Foram selecionados artigos que relacionam o conhecimento anatômico dentário com os
processos de reabilitação oral. Resultado: a dentição humana possui características
muito peculiares e podem sofrer variações anatômicas entre os indivíduos, portanto,
conhecer essas variações, assim como os padrões anatômicos mais frequentes, é de
suma importância para um bom planejamento e uma boa percepção estética do
cirurgião dentista em um procedimento de reabilitação. Conclusão: com base nos
achados, conclui-se que o conhecimento amplo da anatomia dentária é essencial para
um bom planejamento e realização de tratamentos de reabilitação oral, evitando erros
que possam levar insatisfação estética do paciente da mesma maneira que podem levar
a maiores problemas como: mobilidade dental, perdas ósseas, movimentação dentária,
DTMs, dentre outros.

Palavras-chave: Anatomia dentária, reabilitação oral, oclusão dentária, estética do
sorriso, odontologia.
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Área Básica

ALTERAÇÕES DA GLÂNDULA TIREÓIDE E ODONTOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DO
ESTUDO SISTÊMICO PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA
Jullya Nairne Negrão, Danielle Portinho
Introdução: Localizada na região anterior do pescoço, a glândula tireoide é responsável
pela produção e secreção dos hormônios Triiodotironina (T3) e tiroxina(T4), os quais
regulam diversos fatores no metabolismo em geral, tais como consumo de oxigênio,
produção de hormônios e proteínas e formação de tecidos. Deste modo, patologias
ligadas à essa glândula podem levar a manifestações gerais no organismo, incluindo
áreas de atuação e atenção especial do cirurgião-dentista. Objetivo: Sendo assim, esse
trabalho teve como objetivo revisar a fisiologia e patologia desse órgão relacionadas
com a área odontológica. Método: O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases
de dados PubMed,Scielo e EBSCO, através dos descritores: odontologia, alterações
bucais, alterações orais, hipertireoidismo, hipotireoidismo e a combinação dos termos.
Resultados: As patologias mais comuns relacionadas à esta glândula estão ligadas ao
excesso ou deficiência em sua produção hormonal, hipertireoidismo e hipotireoidismo,
respectivamente. Essas alterações podem levar a manifestações bucais como:
alterações em tecidos ósseos, troca precoce de dentição, propensão a lesões cariosas e
doença periodontal, no caso do hipertireoidismo. Já a hipoplasia condilar, maloclusão,
prognatismo maxilar, hipoplasia em dentina e esmalte, hipossalivação e retardo na
reparação de tecidos podem estar presentes em quadros de hipotireoidismo.
Conclusão: Deste modo, os achados demonstram a importância da atenção
odontológica especial a esses pacientes, uma vez já diagnosticados com tais patologias,
ou quando suspeitos, encaminhá-los ao endocrinologista.

Palavras-chave: Hipertireoidismo, hipotireoidismo, doenças sistêmicas, alterações
bucais, odontologia.
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Área Básica

BIOETICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE DE OODNTOLOGIA DE LA FOUNC
Emilia Ramona Bazán Chávez, Jorge Coronel, Lucas Quevedo
Introducción: La bioética es una disciplina que ha emergido para clarificar valores y
elecciones, tanto de pacientes como de profesional les de la salud. Objetivo: Describir
la bioética desde la perspectiva del estudiante de odontología de la FOUNC en el año
2019. Metodología: Es un trabajo de tipo descriptivo, cuantitativo de corte trasversal y
prospectivo. La muestra la constituyeron 70 estudiantes del 3er al 6to curso de la carrera
de Odontologia de la Universidad Nacional de Concepción en el periodo 2019, mediante
un instrumento de tipo cuestionario auto administrado de registro digital. Resultados:
El 60% de los encuestados conoce la bioética y considera que se respeta los derechos
humanos de los pacientes. El 80% siempre explica al paciente el procedimiento a realizar
y las consecuencias tanto positivas como negativas de los mismos, utilizan siempre
consentimiento informado. El 60% atiende la queja principal del paciente en primera
instancia, no solamente busca el llenado de cuadros de trabajos, el 74,3% siempre se
esmera en satisfacer las necesidades del paciente sin importar que esto le lleve más
tiempo y esfuerzo, el 45,7% nunca solicita colaboración económica para cubrir gastos
de tratamiento realizado. Conclusión: Los estudiantes de la FOUNC realizan atenciones
teniendo en cuenta los aspectos básicos de la bioética, respetando al paciente dentro
de este contexto.

Palavras-chave: bioética, ética, estudiantes, atención odontológica.
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Área Básica

COLETA DE CÉLULAS TRONCO EM DENTES DECÍDUOS
Katlheen Mayara de Souza, Karina Fideli Kassab, Ana Cecília Lautério Coelho, Marciel
Sabatovytch de Oliveira, Letícia Cuba Guerra
Introdução: As células-tronco são capazes de auto rrenovação, diferenciação e são
altamente especializadas, sendo assim, são divididas em embrionárias e adultas.
Podendo ser encontradas em células mesenquimais indiferenciadas presentes na região
periodontal e na polpa dental de dentes decíduos. Com o intuito de uma possível
diferenciação das células-tronco, é necessária uma matriz associada aos fatores de
crescimento. As células-tronco da polpa são de origem mesenquimais. Igualmente,
essas células possuem a mesma origem das células do cordão umbilical, todavia a
extração e manejo das células pela polpa dentária são mais acessíveis. Resultados: Os
centros de pesquisas seguem protocolos que precedem à profilaxia, bochecho com
Clorexidina 0,12%, extração e secção do dente, a polpa coletada é imersa em meio de
cultura antibiótica. O acesso pulpar é realizado com discos diamantados e irrigação,
retirado com cureta e lima endodôntica. O tecido obtido é imediatamente
acondicionado em garrafas de cultura, com meio Eagle modificado por Dulbecco
(DMEM) suplementado com 10% de soro bovino fetal e armazenadas em estufa a 37ºC
e 5% de CO2, para proliferação celular e aderência à garrafa. A cada 3 dias ocorre a
troca do meio e durante aproximadamente 10 dias a cultura obtém 80-90% de
confluência, sendo acompanhada por meio de microscópio óptico invertido.
Conclusão: As células-tronco podem ser utilizadas em processos de regeneração, não
obstante resultados e avanços seguem limitados pelo alto custo de armazenagem.

Palavras-chave: Células, tronco, coleta, dentes, decíduos.
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EFEITO ANTIBACTERIANO DA ÁGUA OZONIZADA SOBRE S. mutans e E. faecalis
Karina Fedrigo, Anna Caroliny Detogni, Poliana Maria de Faveri Cardoso, Brenda
Matsunaga Laurindo, Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: O ozônio possui efeito antimicrobiano e antisséptico, sendo que sua forma
aquosa tem maior biocompatibilidade em comparação a outros agentes
antimicrobianos tornando-se uma alternativa no tratamento de várias patologias orais.
Objetivos: Avaliar o efeito antibacteriano da água ozonizada sobre Streptococcus
mutans e Enterococcus faecalis em comparação a diferentes soluções antissépticas.
Método: O cálculo amostral do experimento foi realizado no programa GPower. A
solução de água ozonizada foi preparada no aparelho gerador de ozônio com
concentração de 16 ppm. As cepas foram reativadas, semeadas e incubadas em estufa
a 37°C por 24 horas. Em seguida, colônias de bactérias foram transferidas para tubos
contendo solução fisiológica de 0,9% obtendo uma suspensão bacteriana de 1,5 x 108
UFC mL-1. Posteriormente, foram adicionados separadamente 0,5mL de EDTA,
hipoclorito de sódio, clorexidina, água ozonizada e soro fisiológico. Com uma alça
calibrada estéril, 10 µl de suspensão com cada solução foram adicionadas em placas
contendo ágar Cromo para E. faecalis e ágar sangue para S. mutans nos tempos T0, T10,
T20, T30 e T60, sendo cada placa dividida em 10 áreas, com 10 repetições. As placas
foram colocadas em estufa a 37ºC por 48 horas. Após, foi avaliada a inibição do
crescimento bacteriano. Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk e teste
de ANOVA com probabilidade de 5%. Resultados: Não houve crescimento bacteriano
para todas as soluções nos dois meios de cultura utilizados. Conclusão: A água ozonizada
possui efeito semelhante as demais soluções antissépticas.

Palavras-chave: Ozônio, soluções antissépticas, crescimento bacteriano.
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EL INGLÉS COMO PRECEDENTE DE LA ODONTOLOGÍA DE EXCELENCIA
Jefferson Alves Freitas, Rafael Bezerra dos Santos, Jadna Silva Franco, Guereth
Alexsanderson Oliveira Carvalho
Introducción: En Odontología, el inglés es el idioma más utilizado para transmitir
conocimientos, y con la inmersión de los estudiantes de pregrado en proyectos de
iniciación científica y en la búsqueda de maestrías, becas y doctorados, el mercado ha
demandado competencia. Objetivo: Discutir la importancia del inglés durante la
graduación para obtener mejores oportunidades en el mercado laboral. Metodología:
Se trata de una revisión sistematizada de la literatura que incluyó 08 artículos científicos
publicados entre 2010 y 2020 en las bases de datos: PubMed, Scielo y LILACS, en inglés,
español y portugués. Se excluyeron monografías, anales de hechos, disertaciones, tesis
y libros. Resultados: En cuanto a la producción científica: Odontología tiene 1413
revistas indexadas por CAPES, donde solo 341 tienen Qualis A1, y todas contienen
artículos en inglés. La mayoría de las instituciones de educación superior en Brasil no
cuentan con inglés instrumental en su plan de estudios, lo que, combinado con la falta
de tiempo o recursos de los académicos, dificulta el acceso a información actual y
relevante. A pesar de las barreras, las instituciones que imparten clases de inglés han
utilizado estrategias de aprendizaje, como English for Specific Purposes (ESP) y English
Adapted for Specific Purposes, agregando valor a los estudiantes. El mercado requiere
calificación, y países como Cuba y Colombia requieren el dominio del idioma inglés para
obtener la certificación de pregrado, capacitando a profesionales calificados para la
población mundial. Conclusión: Aprender inglés es fundamental en la formación de
académicos para el mercado laboral mundial.

Palavras-chave: Educación dental, dominio limitado del inglês, investigación en servicios
de salud.
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL EN IMPRESIONES REALIZADAS CON SILICONAS POR
CONDENSACIÓN Y SILICONAS POR ADICIÓN
Analía Suárez, Rocío Ramos, Olivia Coronel, Azucena Medina
Introducción: La fabricación de un modelo es uno de los pasos más importantes en
muchos procedimientos dentales, pudiendo implicar el fracaso o el éxito de los
mismos. Objetivo: El objetivo de este estudio es comparar los cambios dimensionales
en milímetros de la silicona por adición y por condensación en los lados longitudinal y
ancho en función tiempo de vaciado. Método: La muestra de estudio estuvo
representada por 60 impresiones, divididas equitativamente en dos grupos (A y B) de 30
impresiones cada uno. El grupo “A” corresponde a las impresiones con Siliconas por
Condensación y el grupo “B” a las siliconas por Adición. Ambos grupos fueron vaciados
por igual en 3 momentos: 10 impresiones a las 1 hora, 10 a los 3 días y los últimos 10 en
7 días; se procedió a medir con un calibrador digital de alta precisión, los diferentes
modelos obtenidos y realizar el análisis correspondiente. Resultados: En los modelos
obtenidos con silicona por condensación y por adición se notaron cambios en alto y
ancho en función del tiempo. Los moldes obtenidos con silicona por adición, vaciados a
los 3 y 7 días presentaron una dilatación considerable, no así en los moldes cuyos
vaciados se realizaron después de 1 hora de la toma de impresión. Conclusión: Esta
investigación constituye un estudio piloto, a partir del cual se podrían realizar
investigaciones más elaboradas e ir comparando con otras, debido a que existen marcas
comerciales donde el fabricante indica que el vaciado se puede retrasar hasta 15 días.

Palavras-chave: Siliconas, estabilidad dimensional, impressiones, modelos.
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FOTOBIOMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DE PTOSE PALPEBRAL CAUSADA POR
TOXINA BOTULÍNICA: RELATO DE CASO
Ana Claudia Kamimura Furlan, Celia Marisa Rizzati Barbosa, Liciane Toledo Bello
Introdução: Ptose pode ser definida como flacidez ou queda de um órgão ou tecido do
corpo. A ptose da pálpebra superior caracteriza-se pela fraqueza dos músculos
envolvidos em sua elevação ou por patologias que acometem os nervos que os
controlam. A ação da toxina botulínica sobre o músculo de Müller e/ou sobre o músculo
elevador da pálpebra superior resultam em uma ptose palpebral que pode ser tratada
através da fotobiomodulação. Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever
o protocolo utilizado na execução do caso clínico e a evolução do tratamento. Relato de
Caso: Uma paciente de 24 anos, submetida à aplicação de toxina botulínica em terço
superior da face, apresentou-se com ptose palpebral no 14º dia após o procedimento.
Utilizou-se um aparelho de laser semicondutor de InGaAlP e GaAlAs, de comprimentos
de onda de 660nm (laser vermelho) e 808nm (laser infravermelho), respectivamente. O
protocolo adotado envolveu irradiações de 3J a cada 48h. Resultados: Observou-se
reversão completa da ptose adquirida, ao final de 06 sessões. Conclusão: A
fotobiomodulação mostrou-se uma terapia eficiente no tratamento da ptose palpebral
ocasionada pela toxina botulínica, atendendo às expectativas do paciente e do
profissional. Relatos de caso como este podem reforçar sua indicação na resolução desta
complicação.

Palavras-chave: Terapia com luz de baixa intensidade, blefaroptose, toxinas botulínicas
tipo A.
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PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS DENTÁRIAS EM PACIENTES DE 4 A 12 ANOS DE IDADE:
UM ESTUDO RADIOGRÁFICO
Karine Lucena Mota, Bianca Leandro Sousa
Introdução: As anomalias dentárias são resultados de desvio no processo normal de
crescimento do dente, seja na fase de desenvolvimento ou na diferenciação celular.
Nesse contexto, a radiografia panorâmica se destaca, pois, em apenas uma tomada
radiográfica, é possível visualizar tanto a mandíbula quanto a maxila. Desse modo,
permite-se identificar as alterações decorrentes de malformações genéticas e dentárias.
Objetivos: Verificar, por meio de radiografias panorâmicas, a prevalência de anomalias
dentárias em crianças entre 4 e 12 anos de idade, atendidas no Centro Universitário
Doutor Leão Sampaio. Método: Estudo transversal retrospectivo, referente ao período
de janeiro de 2017 a setembro de 2019, realizado por meio de radiografias panorâmicas.
Estas foram obtidas por aparelho de modelo HF 100 EAGLE (Dabi Atlante), instalado no
laboratório de Imagenologia Odontológica da instituição supracitada. A amostra de 111
pacientes teve como critério de seleção, crianças de 4 a 12 anos de idade, de ambos os
sexos, que nas radiografias apresentaram boas condições de análise, com contraste e
densidade médios, e sem distorções. Resultados: 12 pacientes apresentaram anomalia
dentária de desenvolvimento, sendo 9 meninas e 3 meninos. Os dentes com agenesia
dentária representam um total de 83,33%, seguido pelos dentes supranumerários
16,66%. Os dentes com maior incidência de anomalias foram o incisivo lateral superior
esquerdo (16,66%), o segundo pré-molar inferior esquerdo (16,66%) e o canino inferior
esquerdo (8,33%). Conclusão: Agenesia foi a anomalia prevalente com predileção ao
sexo feminino. Em relação à arcada, a mandíbula foi a mais acometida.

Palavras-chave: Anomalias dentárias, prevalência, radiografia panorâmica.
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PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS DE DTM E SUA ASSOCIAÇÃO COM FATORES
EMOCIONAIS E IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA EM GRADUANDOS DE
FISIOTERAPIA
Bianca Leandro Sousa, Karine Lucena Mota
Introdução: O termo disfunção temporomandibular (DTM) é utilizado para reunir um
grupo de doenças que acometem os músculos mastigatórios, ATM e estruturas
adjacentes. Os principais sinais e sintomas clínicos são a presença de ruído, dor na
cabeça e/ou na face, crepitação, movimentos reduzidos durante a mastigação e
abertura bucal, zumbido, dor no ouvido, fadiga durante a mastigação e desgastes
dentários. Objetivo: Verificar prevalência de sinais e sintomas de DTM, sua associação
com fatores emocionais e impactos na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal
(QVRSB) entre graduandos de fisioterapia. Método: O estudo foi realizado com 250
estudantes de uma faculdade do Juazeiro do Norte/CE. Para a coleta dos dados foram
utilizados questionários. Os dados foram registrados na forma de banco de dados no
programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para Windows®, versão 22.0, e
analisados por meio de estatística descritiva e inferencial sendo utilizados os testes
estatísticos Qui- Quadrado, Exato de Fisher e Test t para Amostras Independentes.
Resultado: O estudo mostrou que 93,2% dos universitários foram identificados com
algum nível de DTM, sendo a DTM leve a mais prevalente (43,2%). No que se refere ao
impacto na QVRSB, houve relação estatisticamente significativa entre a presença de
sinais e sintomas de DTM e maiores escores do domínio Desconforto Psicológico.
Conclusão: A alta prevalência de DTMs, com maior percentual para o tipo leve. Houve
uma relação significativa entre DTMs e tensão. Houve maior impacto na QVRSB no
domínio específico “Desconforto pscicológico” entre os graduandos.

Palavras-chave: Transtornos da articulação temporomandibular, estresse psicológico,
ansiedade, qualidade de vida.

21

Clínica Cirúrgica

A CIRURGIA ORTOGNÁTICA NO TRATAMENTO DA SINDROME DA APNEIA
OBSTRUTIVA DO SONO: REVISÃO DE LITERATURA
Lucas Bartnik Neckel, Lucas Zuse
Introdução: A Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é caracterizada por
episódios recorrentes de obstrução parcial ou total da via aérea superior durante o sono,
sendo definida pela American Academy of Sleep Medicine como uma doença crônica,
incapacitante e com alta mortalidade, devido as consequências sistêmicas refletidas no
paciente afetado. Sabendo-se que a SAOS é, via de regra, provocada pelo colabamento
das paredes faríngeas, a cirurgia ortognática vem se mostrando um método cada vez
mais eficaz na ampliação diametral das vias aéreas, reestabelecendo o bem-estar do
paciente. Objetivo: Analisar a eficácia da cirurgia ortognática no tratamento da
síndrome da apneia obstrutiva do sono. Método: Foram pesquisados nas bases de
dados PubMed, SciELO e Medline, artigos científicos contendo as palavras-chave do
estudo em questão, sem período delimitado de tempo, obtendo-se um total de 43
resultados, onde foram selecionados apenas os artigos que apresentassem relação
direta entre a cirurgia ortognática e o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do
sono. Resultado: Dos 8 artigos selecionados, 4 deles indicaram, comparadas
polissonografias pré e pós-cirurgia ortognática, diminuição no número de eventos/hora
de apneia durante a noite, com, por exemplo, reduções expressivas de 73 para 6,9. Além
de todos demonstrarem melhorias significativas nas porcentagens de oximetria noturna
e expansão do diâmetro das vias aéreas. Conclusão: A cirurgia ortognática é uma
solução eficaz a longo prazo no tratamento da SAOS, ampliando as vias aéreas do
paciente, promovendo uma diminuição nos episódios de apneia e, consequentemente,
um repouso adequado, beneficiando o bem-estar geral do indivíduo.

Palavras-chave: Cirurgia ortognática, síndrome da apneia obstrutiva do sono, SAOS.
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A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE
GARDNER
Ana Vitória Machado Duarte, Stanley Keynes Duarte dos Santos
Introdução: A síndrome de Gardner (SG) é uma desordem hereditária autossômica
dominante decorrente do gene supressor do tumor do colo polipoide adenomatoso
(APC), caracterizada pelo aparecimento de pólipos gastrointestinais, múltiplos
osteomas, cistos epidérmicos ou sebáceos, dentes impactados e supranumerários, além
de tumores dermoides. Objetivos: O presente estudo objetiva demonstrar a relevância
do diagnóstico da SG pelo cirurgião-dentista através de manifestações buco-maxilofaciais, visando uma identificação precoce e melhoria do prognóstico. Método: Foi
realizada uma revisão de literatura nos bancos de dados PubMed e SciELO, utilizando
como descritores “Odontoma”, “Osteoma” e “Síndrome de Gardner”, selecionando
artigos nas línguas inglesa e portuguesa, publicados entre os anos de 2012 e 2020 com
pertinência temática. Resultado: As principais manifestações buco-maxilo-faciais da SG
incluem osteomas mandibulares e anomalias dentárias como odontomas, dentes
supranumerários e dentes impactados. A radiografia panorâmica é eficiente no
diagnóstico precoce da SG, mas a tomografia computadorizada de feixe cônico fornece
melhor caracterização das estruturas ósseas da base do crânio e do esqueleto facial,
possibilitando a visualização transversal dos osteomas. A literatura relata altos índices
de malignidade da SG e seu diagnóstico precoce possibilita monitorar a evolução dos
sinais clínicos e favorece o prognóstico a longo prazo. Conclusão: Em vista do
apresentado, pode-se inferir que o cirurgião-dentista é de extrema importância para o
diagnóstico precoce da síndrome de Gardner, mas o tratamento deve ter enfoque
multidisciplinar para possibilitar um prognóstico favorável ao paciente. Além disso, para
diagnóstico da SG é necessário conhecimento do quadro clínico da patologia.

Palavras-chave: Odontoma, osteoma, síndrome de Gardner.
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A SÍFILIS NA ODONTOLOGIA: SUAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES NA CAVIDADE ORAL,
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Katia Cristina de Carvalho, Jeniffer Degasperi, Luiza Sanzovo, Letícia Cuba Guerra
Introdução: A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum, sua
transmissão pode ser vertical ou sexual, é dividida em três fases: primária, secundária e
terciária. Estas se diferenciam clinicamente e apresentam manifestações bucais
relevantes. É indispensável ter conhecimento sobre a patologia a fim de realizar um
diagnóstico diferencial e proporcionar tratamento de qualidade. Objetivo: Entender a
doença e os mecanismos que causam a sífilis classificando suas principais manifestações
bucais. Método: Estudo realizado através de uma revisão de dados bibliográficos.
Resultados: A sífilis primária apresenta cancro, lesão vermelha, única, firme e indolor, e
se desenvolve na área de inoculação. A secundária apresenta linfadenopatia, cefaléia,
dor de garganta, mal-estar e febre acompanhado de múltiplas lesões. Em cavidade oral
se manifestam como placas mucosas esbranquiçadas que se fundem com placas
adjacentes formando o aspecto “caminho de caracol”, são frequentes em superfície da
mucosa e lábio, podem acometer também mucosa jugal e palato. Após a sífilis
secundária os portadores entram em um período de latência. Na sífilis terciária as lesões
apresentam-se crônicas destrutivas, chamadas de gomas sifilíticas possuem coloração
branca acinzentadas, podem ser únicas ou múltiplas variando de tamanho. Suas
manifestações bucais apresentam-se como lesão endurecida. A sífilis congênita possui
manifestações bucais como dentes de hutchison, é o crescimento de incisivos pequenos
em forma de chave de fenda ou molares de Mulberry que são dentes em forma de
amora. Conclusão: Mediante ao exposto nota-se que é de extrema importância que o
cirurgião dentista conheça a fundo as características clinicas e suas manifestações.

Palavras-chave: Sífilis, doenças transmissíveis, manifestações orais, Treponema
pallidum.
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ABORDAJE Y TRATAMIENTO DE MIASIS ORAL. RELATO DE UN CASO
Marcelo Lezcano, Jorge Coronel
Introducción: La mala higiene, la condición socioeconómica y la pérdida de capacidad
motriz por la edad, son los factores preponderantes en el caso presentado.
Caso clínico: mujer, 91años, concurre de urgencia, refiriendo dolor y molestias, 10días
de evolución, antecedentes de exodoncia en región posterior-derecha, tratamiento con
Enalapril 10mg y AAS 125mg, HTA y antecedente de IAM. Al examen regional
sin particularidades, SV estables. Examen intraoral, higiene deficiente, enfermedad
periodontal generalizada, policaries, múltiples RR, sarro e intensa halitosis. En región
maxilar derecha presenta herida compatible con exodoncia previa, edentación parcial y
restos radiculares rodeados por encía edematizada, totalizando tres focos cubiertos por
múltiples larvas de color blanco-grisáceo, de cuerpo segmentado, 10mm de longitud
promedio con movilidad. En la mandíbula, se observa RR, sin presencia de larvas. El
diagnóstico es miasis oral, se realizó TAC descartando afectación ósea, nasal y de senos
maxilares. El tratamiento inmediato consistió en anestesia local, lavado con solución
Dakin modificada (suero fisiológico-NaClO-Vinagre blanco), remoción mecánica,
totalizando 80larvas y RR de las piezas 2.4 y 2.5. Se indicó internación para monitoreo
durante el periodo de remoción, ketorolac 60mg, Amoxicilina+IBL, Ivermectina 6mg,
alfa amilasa 3000UI, con protocolo de higiene hospitalar básica y clorhexidina 0,12%,
controles cada 4hs, alta a las 48hs con medicación AAA, indicaciones de higiene y orden
de exodoncia de RR. Resultado: buena cicatrización a los 5días, ausencia de larvas,
posteriormente se pierde contacto con el paciente. Conclusión: una buena terapia
farmacológica, remoción mecánica y buen protocolo de higiene hacen posible que se
pueda obtener resultados satisfactorios.

Palavras-chave: miasis oral, larvas, abordaje, tratamiento.
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ANÁLISE DAS BROCAS DE IMPLANTODONTIA APÓS PREPARO EM LEITO ÓSSEO
BOVINO ASSOCIADO À ESTERILIZAÇÃO
Diogo Loureiro de Freitas, Eduardo Kailan Unfried Chuengue, Júlio César Joly, Cecília
Pedroso Turssi
Introdução: Brocas cirúrgicas utilizadas no preparo do leito receptor de um implante
podem sofrer desgaste e perda de eficiência de corte ao longo de múltiplos usos e do
processo de esterilização, podendo causar elevação da temperatura óssea e
comprometer o sucesso da reabilitação. Objetivo: Monitorar a geração de calor e
caracterizar morfologicamente brocas para preparo em tecido ósseo receptor de
implantes osseointegráveis, submetidas a sequências de 20 e 50 perfurações e
esterilização em autoclave. Método: Doze brocas revestidas com carboneto de
tungstênio (Intra-oss) dos tipos lança, 2.0, 2/3, 2.8, foram utilizadas sequencialmente
em osteotomias realizadas em costelas bovinas, sob refrigeração com soro fisiológico a
0,9%, utilizando-se motor elétrico e um contra-ângulo com redutor 20:1, que foi
acoplado a um braço mecânico que mantinha rotação e força axial constantes. Durante
todas as osteotomias as temperaturas ósseas foram aferidas por um termopar.
Finalizadas as respectivas perfurações (20 ou 50), as brocas foram analisadas em
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Resultados: Em todas as brocas, houve
aumento da temperatura em função do número de perfurações e esterilizações. Para a
broca lança (p = 0,004), escores significativamente maiores foram encontrados após 20
e 50 perfurações e esterilizações em relação àquelas sem uso. Para as demais brocas
(2.0, 2/3 e 2.8), não se observou diferença nos escores em relação às brocas
novas. Conclusão: Concluiu-se que a geração de calor no leito ósseo aumentou
progressivamente, apresentando maior intensidade na broca lança, a qual também foi
a que se mostrou com maiores alterações morfológicas.

Palavras-chave: Osteotomia, implantes dentários, desgaste da broca, geração de calor,
microscopia eletrônica de varredura.
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ANÁLISE HISTOLÓGICA DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO GENGIVAL E DUODENO DE
RATOS COM PERIODONTITE E DIABETES MELLITUS
Ediana Amanda Piana, Franciane Wachter, Iohana Ferreira Choptian Fiorese, Carlos
Augusto Nassar, Patrícia Oehlmeyer Nassar
Introdução: A periodontite é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte do dente,
com perda de inserção conjuntiva e osso alveolar. O diabetes mellitus tipo 1 (DMT1)
consiste no aumento do nível de glicose na corrente sanguínea e destruição das células
beta pancreáticas. A relação de risco entre essas doenças é bidirecional e ambas podem
ter influência na mucosa intestinal. Objetivo: Avaliar histologicamente o infiltrado
inflamatório gengival (contagem de células) e duodeno de ratos com periodontite e
DMT1. Método: 32 ratos Wistar divididos em: Grupo GC: sem indução de doenças;
Grupo DP: com doença periodontal (DP) e sem DMT1; Grupo DMT1: sem DP e com
DMT1; Grupo DMT1+DP: com DMT1 e DP. Para indução do DMT1 foi administrado
Streptozotocina 50 mg/kg de peso corporal via intraperitoneal durante 4 dias. Para
indução da DP foi colocada uma ligadura nos primeiros molares inferiores, como
irritante gengival, favorecendo o acúmulo de placa bacteriana. Após a eutanásia o
material foi coletado para análise. Resultados: O grupo DMT1+DP apresentou intenso
infiltrado inflamatório quando comparado ao GC e DMT1, a maioria polimorfonuclear
(PMN), rico em neutrófilos, com quantidade significativamente maior que no grupo DP,
o qual apresentou principalmente linfomononucleares com predomínio de linfócitos.
Ademais, o grupo DMT1+DP apresentou um aumento significativo na altura das
vilosidades e cristas do duodeno quando comparado aos demais grupos. Conclusão: A
associação entre periodontite e DMT1 propicia um intenso infiltrado inflamatório, a
maioria PMN. Tal associação também potencializa as alterações intestinais quando
comparadas aos efeitos de cada doença isolada no duodeno.

Palavras-chave: Periodontite, diabetes mellitus, mucosa intestinal, ratos.
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ALTERAÇÕES BUCAIS ASSOCIADAS Á SÍNDROME STURGE-WEBER
Matheus Rossi Dias, Luana Assunção Delgado, Rafaella Batista de Oliveira, Letícia
Timm da Costa, Fabiana Seguin
Introdução: A síndrome Sturge-Weber é uma desordem vascular congênita devido á
mutação do gene GNAQ sendo caracterizada por malformações venosas e capilares no
cérebro, nos olhos e na face conhecida popularmente como mancha de vinho do porto.
Na cavidade oral, as manifestações mais frequentes são lesões hemangiomatosas no
lábio, mucosa bucal, gengiva, lingua, palato e na morfologia da gengiva, polpa e
periodonto. Objetivos: Relatar um caso de síndrome Sturge-Weber a fim de que o
cirurgião-dentista possa conhecer as manifestações bucais e faciais dessa síndrome
contribuindo para o diagnóstico e conduta correta do paciente. Relato De
Caso: Paciente P.G.N, masculino, 11anos, compareceu a Clínica de Estomatologia da
UNIOESTE como queixa principal para a colocação de aparelho ortodôntico. No exame
clínico notou-se a presença de uma mancha unilateral direita avermelhada no terço
médio e inferior da face e na região de pescoço, edema no lábio inferior, hipertrofia
bilateral na mucosa jugal e metade da língua do lado direito hipertrófica. Resultados: O
diagnóstico do paciente já havia sido realizado pelo neurologista que confirmou a
síndrome de Sturge-Weber e no exame físico foram encontradas manifestações orais
provenientes dessa síndrome. O paciente é acompanhado pela clínica de Estomatologia
e foi encaminhado ao Centro de Atenção e Pesquisa em Anomalias Craniofaciais
(CEAPAC), para possivel tratamento ortodôntico. Conclusão: É de fundamental
importância que os cirurgiões-dentistas tenham o conhecimento das características
clínicas e das manifestações bucais dessa patologia a fim de evitar acidentes e
complicações nos procedimentos odontológicos.

Palavras-chave: Sindrome de Sturge-Weber, manifestações bucais, patologia bucal.
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AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO TECIDO ÓSSEO DE CAMUNDONGOS SUBMETIDOS A
IMPLANTES E SUPLEMENTADOS COM VITAMINA D
João Victor Santos Stroparo, Raphael Henrique Palczewski, Daniele Shima Luize,
Adriane Yaeko Togashi
Introdução: A vitamina D desempenha um papel chave na regulação do cálcio e
homeostase do fosfato com atividades sobre fígado, intestino, rim e osso. Cálcio e o
fosfato, obtidos por meio da dieta, são elementos ambientais necessários juntos com a
vitamina D para determinar se 1,25-hidroxivitamina D tem influência sobre o aspecto
mineral ósseo. Objetivo: Avaliar a influência da suplementação de vitamina D3 sobre a
densidade óssea do fêmur e mandíbula de camundongos C57BL/6 machos e fêmeas.
Materiais e Métodos: Camundongos divididos em dois grupos: grupo controle e grupo
experimental - submetidos à administração sistêmica por meio de gavagem na
concentração de 10.000 UI/500µL por 4 semanas, seguido de cirurgia para colocação de
implantes de titânio na região lateral da mandíbula e sacrificados num período de 7 e
21 dias após o procedimento cirúrgico. Foram realizadas análises histomorfométrica das
regiões de metáfise femoral e mandíbula. Para a análise estatística foram aplicados os
testes Anova, correlação múltipla de Bonferroni e Kruskall Wallis. Resultados: Na análise
histomorfométrica não mostrou diferenças nas estruturas ósseas da mandíbula
mediante a suplementação. No fêmur não houve diferença entre grupos ao longo do
tempo na região de metáfise e diáfise. Conclusão: Pela avaliação histomorfométrica, a
suplementação não influenciou os parâmetros ósseos da mandíbula e do fêmur,
inclusive ao redor do implante na mandíbula.

Palavras-chave: Vitamina D, densidade óssea, remodelação óssea, suplementação.
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AVALIAÇÕES HISTOMÉTRICA E FUNCIONAIS EM RATOS WISTAR COM PERIODONTITE
E ARTRITE REUMATOIDE EXPERIMENTAL
Franciane Wachter, Ediana Amanda Piana, Thaís Caroline Schnaufer, Carlos Augusto
Nassar, Patrícia Oehlmeyer Nassar
Introdução: Estudos sugerem uma relação entre periodontite e artrite reumatoide,
mostrando que pacientes com AR têm maior probabilidade em desenvolver
periodontite quando comparado a pessoas saudáveis. Essa relação parece ser
bidirecional, pois mudanças nos marcadores bioquímicos foram observadas após o
tratamento periodontal, propiciando uma redução da inflamação produzida a nível
periodontal, repercutindo em modulação do processo inflamatório na
artrite. Objetivo: Avaliar os efeitos da associação da periodontite induzida e da artrite
reumatoide sobre o tecido ósseo periodontal e articulação do joelho de ratos
Wistar. Materiais e Métodos: 51 ratos Wistar foram divididos em seis grupos: grupo
controle (GC), grupo AR, grupo DP, grupo GP+AR, grupo doença periodontal e
intradérmica (GP+ID) e grupo doença periodontal e intra-articular (GP+IA). O grupo GPID
recebeu somente a injeção intradérmica na base da cauda de 50 µl de CFA, os grupos
GAR e GPAR foram pré-sensibilizados com essa mesma injeção e após 7 dias receberam
a injeção intra-articular de CFA. Os grupos DP, DPAR, GPIA e GPID foram induzidos a
doença periodontal. O grupo GPIA recebeu injeção intra-articular na articulação
tibiofemoral 50 µl de CFA. Após 36 dias de experimento, os animais foram eutanaziados
e foram realizadas análise histométrica da perda óssea alveolar e análise de edema e
nocicepção na articulação do joelho. Resultados: O grupo GP+AR apresentou a maior
perda óssea alveolar, porém nas análises funcionais não houve diferença estatística
entre os grupos. Conclusão: Na associação das patologias houve um efeito negativo
sobre o tecido ósseo periodontal sem ser prejudicial às articulações do joelho.

Palavras-chave: Periodontia, artrite reumatoide, rato wistar.
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ATENÇÃO ODONTOLÓGICA A PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA, ENTRE 2016
E 2019: PROJETO DE EXTENSÃO
Isabella Guideli Pereira, Alana Castilho de Souza
Introdução: No Brasil, aproximadamente 95 mil pessoas se encontram no estágio grave
da insuficiência renal, dependentes da hemodiálise ou de transplante do órgão. A
doença renal crônica (DRC), consiste na perda da capacidade fisiológica dos rins, que
refletem no meio bucal dos pacientes causando a mudança na composição da saliva e
no nível do fluxo salivar. Com o intuito de acompanhar pacientes DRC, o Departamento
de Odontologia da Universidade Estadual de Maringá, desenvolveu o projeto de
extensão “Atenção odontológica aos pacientes pré e pós transplantados
renais”. Objetivo: expor o papel do projeto na abordagem odontológica desses
pacientes
sistemicamente
comprometidos,
encaminhados
por
médicos
nefrologistas. Método: foi realizado uma revisão de literatura baseado em um
levantamento das atividades do Projeto, entre os anos de 2016 e 2019. Paralelamente,
ocorria uma pesquisa nas bases de dados: PubMed, SciELO e Lilacs, utilizando as palavras
chaves “renal insufficiency”, “dental care for chronically” e “education, dental”,
aplicando se os operadores booleanos “OR” e “AND” para uma busca
avançada. Resultados: 280 atendimentos foram realizados, sendo: 80 radiografias
periapicais, 21 radiografias panorâmicas, 2 tomografias computadorizadas, 5
clareamentos, 130 raspagens, 71 restaurações, 26 extrações e 1
endodontia. Conclusão: o projeto demonstrou importância ao colaborar para melhorar
a qualidade de vida desses pacientes ao mesmo tempo que destaca a relevância de uma
equipe multidisciplinar que enquadra a odontologia.
CAAE: 17297713.2.0000.0104

Palavras-chave: Renal insufficiency, dental care for chronically education, dental.
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AVULSÃO DENTÁRIA: CONDUTA CLÍNICA E TRATAMENTO
Filipe Rezende Melo Dias Lima, Adriano Silva Perez, Krícia Barreto Mascarenhas Dias
Introdução: Os traumas dento-alveolares envolvem as estruturas dentárias, o osso
alveolar e os tecidos periodontais, assim como a mucosa oral, tendo uma elevada
incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens. Esses traumas precisam de um
atendimento rápido, minucioso e eficaz, com o objetivo de evitar danos à estética e
função mastigatória do paciente. São classificados em concussão, subluxação, luxação e
avulsão. A avulsão é o tipo mais grave e caso não seja possível colocar o dente no alvéolo
em tempo hábil, o mesmo deve ser conservado em soluções como leite, saliva, água de
coco, Solução Salina Balanceada de Hank (HBSS) ou soro fisiológico para manter a
vitalidade dos remanescentes do ligamento periodontal aderidos à raiz
dentária. Objetivo: Esta revisão tem o intuito de que se tenha um entendimento bem
claro quanto à importância da rapidez e conduta clínica no tratamento da
avulsão. Método: Foram selecionados artigos, entre os anos de 2015 a 2020, no sites
Scielo e Google Acadêmico, com as palavras-chave Avulsão e Trauma. Resultados: A
avulsão é considerada o tipo de lesão mais grave e que se caracteriza pela deslocamento
total do dente de seu respectivo alvéolo. O reimplante imediato é o tratamento de
escolha, e caso não seja realizado o tratamento devido, pode causar problemas
funcionais e estéticos, apresentando prognóstico duvidoso e complicações. Conclusão:
O presente trabalho é uma revisão de literatura sobre avulsão dentária, por se tratar de
um dos tipos de traumas dento-alveolares mais graves, e que exige uma certa urgência,
abordando sua incidência, conduta mediata e imediata do profissional, tratamento de
escolha e suas complicações.

Palavras-chave: Avulsão, trauma dento-alveolar, tratamento.
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ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
NA DOENÇA PERIODONTAL
Gabriel José de Oliveira Batalha, Glória Raquel Santos São Mateus, Felipe Rodrigues de
Matos
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ocasionada pelo vírus
HIV, prejudica a eficácia do sistema imunológico e faz com que o organismo fique mais
suscetível a infecções. Assim, notam-se manifestações orais de doenças associadas à
AIDS, como é o caso da doença periodontal. Objetivo: Reunir informações relevantes
para compreender se a AIDS detém de qualquer interferência sobre a
periodontite. Método: Foi realizada uma busca de artigos que foram publicados a partir
de 2005 até 2020, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores HIV,
Síndrome da Imunodeficiência adquirida, Periodontite nas bases de dados Medline e
Scielo. Após uma leitura detalhada dos 126 artigos encontrados, 4 foram selecionados
para serem acrescentados ao trabalho. Resultados: A literatura apresenta pesquisas
que avaliam a relação entre a periodontite e a AIDS. 50% das pesquisas selecionadas
comparavam a quantidade de bactérias periodontopatogênicas na microbiota bucal de
pacientes com doença periodontal, os quais foram divididos em dois grupos: um grupo
soropositivo para HIV e outro imunologicamente saudável. Dentre estes, foi observado
um maior predomínio das bactérias Porphyromonas gingivalis e Tannerella forsythia nos
indivíduos portadores do vírus da AIDS, as quais fazem parte do complexo microbiano
subgengival vermelho, ou seja, são bactérias mais acometidas e encontradas nas
doenças periodontais. Entretanto, houve um menor número dessas bactérias nos
pacientes que estavam realizando tratamento para a AIDS. Conclusão: Dessa forma,
nota- se maior predominância de periodontopatógenos em pacientes que possuem
AIDS, o que pode influenciar no desenvolvimento e agravamento da periodontite nesses
indivíduos.

Palavras-chave: Periodontite, síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV.
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CARCINOMA ESPINOCELULAR EM LÁBIO INFERIOR - RELATO DE CASO
Renata Krutsch Bervian, Karina Fedrigo, Marlon Rosin, Adriane de Castro Martinez, Ana
Lúcia Carrinho Ayroza Rangel, Fabiana Seguin
Introdução: Dentre as lesões malignas de cabeça e pescoço o Carcinoma Espinocelular
é o tipo mais frequente na cavidade oral, com cerca de 90% dos casos. A idade média
dos pacientes é de 60 anos e 95% dos casos ocorrem após os 45 anos de idade. O
diagnóstico tardio é um desafio na qualidade de vida do paciente uma vez que com o
desenvolvimento da lesão a alimentação do paciente é comprometida, podendo causar
desfiguração, dor e reclusão social. Objetivo: Relatar a comunidade a importância do
diagnóstico precoce do Carcinoma Espinocelular oral, a partir da apresentação de um
caso clínico em lábio inferior. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, com 53 anos
de idade, branco, HIV+, tabagista há 27 anos e trabalha como pedreiro, compareceu ao
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO- Unioeste), com queixa de “nódulo que
apareceu há 15 dias”. Para a conclusão do diagnóstico foi realizado uma biópsia
incisional e enviada para o exame histopatológico onde foi confirmado o Carcinoma
Espinocelular. Resultado: O exame histopatológico mostrou fragmento de semimucosa
revestido por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado, acantótico e com
intenso pleomorfismo celular invadindo o tecido conjuntivo subjacente. O paciente foi
encaminhado para o Hospital Oncológico – UOPECCAN, onde iniciará o tratamento e
posteriormente será acompanhado pela equipe odontológica do mesmo
hospital. Conclusão: Concluímos que o conhecimento sobre as principais manifestações
clínicas do câncer bucal auxilia no diagnóstico precoce e proporciona ao paciente
melhores medidas terapêuticas e com maiores chances de cura.

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas, neoplasias bucais, biópsia.
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CARCINOMA ESPINOCELULAR: REVISÃO DE LITERATURA E LEVANTAMENTO
EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DO PROJETO LEBU-UEM
Giovana Felipe Hara, Mariliani Chicarelli da Silva, Vanessa Cristina Veltrini, Elen de
Souza Tolentino
Introdução: O câncer bucal é uma neoplasia maligna em boca ou em lábios e sua forma
mais comum é o carcinoma espinocelular (CEC), cuja prevalência é relativamente alta na
população. Objetivo: Realizar uma revisão integrativa da literatura e um levantamento
epidemiológico dos casos de carcinoma espinocelular dos 25 anos de vigência do projeto
intitulado “Diagnóstico, tratamento e epidemiologia das lesões da cavidade bucal –
LEBU”. Metodologia: Para isso, foi consultada a base de dados Pubmed e foram
analisados os dados das biópsias realizadas no projeto com diagnóstico definitivo de
CEC. Resultados: O CEC é caracterizado por possuir aparência clínica variável, mais
prevalente em homens acima de 40 anos e sua etiologia está relacionada com exposição
aos fatores de risco como o tabaco e álcool. Além disso, biópsia e exame histopatológico
são necessários para diagnosticar a lesão. Diante disso, por meio do levantamento
epidemiológico, notou-se que no período de 1995 à 2020, 158 (5,6%) lesões biopsiadas
tiveram, como resultado do exame histopatológico, o diagnóstico de lesão maligna,
sendo que, 140 (88,6%) corresponderam ao CEC. Em relação à distribuição do CEC
quanto ao sexo, 110 (74,1%) acometeram pacientes do sexo masculino, enquanto 30
(25,9%) foram encontradas em pacientes do sexo feminino. Ambos os dados
corroboram com a literatura. Conclusões: Sendo assim, é fundamental que o cirurgião
dentista saiba examinar e diagnosticar corretamente a presença de lesões malignas,
tendo em vista o fato de estarem frequentemente presentes na população, a fim de
garantir um bom prognóstico ao paciente.

Palavras-chave: Câncer bucal, carcinoma espinocelular, levantamento epidemiológico.
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CIRURGIA PARENDODÔNTICA E RECONSTRUÇÃO DE DEFEITOS ÓSSEOS ASSOCIADOS
À LESÃO PERIAPICAL: REVISÃO DE LITERATURA
Crystyan Yure Guedes de Souza, Jose Janio Eneas de Almeida, Claudia Leal Sampaio
Suzuki
Introdução: A cirurgia parendodôntica é um procedimento cirúrgico realizado como
alternativa em casos onde a endodontia convencional não teve capacidade de resolver,
ou para solucionar problemas e iatrogenias ocasionados durante a execução da mesma.
É possível optar principalmente por quatro tipos de técnicas distintas: apicetomia,
obturação retrograda, tratamento endodôntico via retrógrada e curetagem, cada uma
com sua indicação e com possíveis associações entre si. Objetivo: O objetivo do trabalho
é, apresentar uma revisão de literatura sobre as indicações da cirurgia parendodôntica
associada a reconstrução óssea dos defeitos. Assim como uma alternativa eficaz para a
resolução de uma iatrogênia associada a um processo infeccioso. Método: Os artigos
foram pesquisados no PubMed, Scielo e Bireme, dos 150 títulos obtidos na busca inicial,
após aplicados critérios de inclusão e exclusão, restaram 32 artigos dentro do assunto
de interesse do trabalho. A busca utilizou uma combinação de descritores controlados.
Resultados: Na literatura existem estudos que visam apresentar soluções na tentativa
de evitar perdas precoces de elementos dentários. A maioria dos autores concordam
que a cirurgia parendodôntica surge como alternativa para essas situações em que o
tratamento endodôntico convencional se mostrou ineficiente. Conclusão: Diante dos
estudos apresentados, pôde-se observar que a cirurgia parendodôntica é um
procedimento que requer embasamento cientifico, habilidades do operador e
conhecimento cirúrgico e endodôntico. Desta forma, para evitar a expansão do processo
infeccioso e inflamatório para outras regiões, a cirurgia parendodôntica pode ser
indicada para a resolução do problema, seguindo corretamente as etapas pré, trans e
pós-operatórias.

Palavras-chave: Cirurgia Bucal, apicectomia, retratamento, transplante ósseo.
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CONDUTA CIRÚRGICA PERANTE LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES
Marina Pereira Silva, Rafael Zenatti, Anna Carolina Jaccottet Oliveira, Geraldo Griza,
Eleonor Álvaro Garbin, Ricardo Augusto Conci
Introdução: Lesão de células gigantes (LCG) dos maxilares é benigna, intraóssea,
osteolítica, de etiologia discutível. Muitas LCG são assintomáticas e descobertas em
exame radiográfico de rotina. Entretanto, alguns casos podem estar associados a dor,
parestesia ou perfuração da tábua óssea, resultando em ulceração da mucosa. Devido
essas diferenças sintomatológicas, pode classificá-las como não agressivas e agressivas.
Radiograficamente apresentam-se radiolúcidas, uni ou multiloculares. Devido a
ausência de características patognomônicas, a histopatologia é a modalidade
diagnóstica. Histopatologicamente apresenta-se como células gigantes multinucleadas
em fundo de células mesenquimais. O tratamento da lesão geralmente é com
curetagem, em casos agressivos é necessária cirurgia mais radical. Objetivo: Apresentar
conduta cirúrgica de LCG. Relato de caso: Paciente de sexo masculino, 64 anos,
compareceu para atendimento no programa de residência em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, devido abaulamento em
fundo de vestíbulo e sensibilidade na região. Ao exame extraoral apresentava discreto
aumento de volume em região paranasal direito e parestesia do nervo infraorbital
direito. Intraoral apresentava abaulamento em fundo de vestíbulo direito, de
consistência endurecida, mucosas integras. Ao exame tomográfico observou-se imagem
de grande extensão, mista, multilocular, estendendo de parede anterior e posterior do
seio maxilar direito, envolvendo parede lateral da fossa nasal direita. Foi optado por
realizar enucleação da lesão com osteotomia periférica. Resultado: A lesão cicatrizou
bem durante o período pós-operatório, e o paciente permaneceu assintomático no
acompanhamento de 3 meses. Conclusão: O correto diagnóstico e o planejamento
cirúrgico da lesão são essenciais para o sucesso do tratamento.

Palavras-chave: Granuloma de células gigantes, patologia, seio maxilar.
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DISPLASIA CLEIDOCRANIANA
Milena Pizzi, Mariane Eduarda Recalcatti, Ana Cláudia Poletto, Leticia de Freitas Cuba
Guerra
Introdução: A displasia cleidocraniana (DCC) é uma desordem óssea congênita rara. A
prevalência é de um por milhão, não possui predileção por sexo ou raça e é causada por
mutações do gene de transmissão RUNX2, localizado no cromossomo 6p21. Objetivo: O
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a
Displasia Cleidocraniana, com ênfase nas manifestações bucais e papel do cirurgiãodentista no cuidado com os pacientes portadores dessa patologia. Método: O presente
trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica em artigos, resumos, dissertações e teses
publicados de 2008 a 2017, sobre Displasia Cleidocraniana obtidos através de sites
acadêmicos como Scielo e Google Acadêmico. Resultados: O RUNX2 atua no
desenvolvimento ósseo e dentário mediando interações entre células epiteliais e
mesenquimais durante a morfogênese. A DCC possui características exclusivas:
múltiplos dentes supranumerários, hipoplasia ou ausência das clavículas e suturas
sagitais e fontanelas abertas. Além dos múltiplos supranumerários, no que diz respeito
a nós dentistas, há: retenção na dentição decídua, impactação e atraso na erupção dos
dentes permanentes, palato estreito, arqueado e fundo, dentes ectópicos e hipoplasia
de esmalte e, em alguns casos a anadontia parcial pode estar presente. O tratamento
mais comum é exodontia dos dentes supranumerários e decíduos e tracionamento
ortodôntico dos permanentes. Conclusão: A DCC é uma condição rara e desafiante que
requer uma atenção multidisciplinar, principalmente dos cirurgiões dentistas; quanto
mais cedo o diagnóstico, mais eficaz será o tratamento e acompanhamento, visando
uma melhor qualidade de vida para o paciente.

Palavras-chave: Rara, dentes supranumerários, anomalia hereditária, atenção
multidisciplinar.
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EPÚLIDE CONGÊNITA - RELATO DE CASO
Bruna Luisa Koch Monteiro, Aracellys Menino Melo, Suéllen Trentin Brum
Introdução: A Epúlide congênita é uma lesão rara e benigna que acomete a cavidade
oral. Ela é comum no rebordo alveolar da maxila de recém nascidos e sua etiologia além
de incerta é controversa. As hipóteses da sua histogênese se baseiam nos diferentes
tipos celulares observados na histologia. Objetivo: O intuito deste trabalho é apresentar
um caso de Epúlide congênita. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, recémnascida, leucoderma, que apresentava duas lesões intra-orais nodulares e de base séssil,
de aproximadamente 30mm de diâmetro, de coloração avermelhada, uma na região de
rebordo alveolar maxilar esquerdo e outra na mandíbula próximo à linha média, sem
sintomatologia dolorosa. Diante dos achados clínicos a hipótese diagnóstica foi de
Epúlide congênita. Como tratamento, foi optado pela biópsia excisional em centro
cirúrgico e com anestesia geral. Resultados: No exame histológico foi possível observar
células arredondadas com abundante citoplasma granular, confirmando a hipótese
diagnóstica de Epúlide congênita. Conclusão: As complicações dessa lesão interferem
na qualidade de vida do paciente, pois há limitação do fechamento bucal, dificuldade
em se alimentar e respirar. O tratamento consiste em excisão cirúrgica, uma vez que sua
regressão é rara, e o prognóstico terapêutico é excelente.

Palavras-chave: Epúlide congênita, nódulo, excisão cirúrgica.
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EXOSTOSE ÓSSEA GIGANTE EM MAXILA: RELATO DE CASO INCOMUM
Maria Luiza Gioster-Ramos, Táfila Araújo Ávila, Cristiane Lopes Zordan-Bronzel, Ana
Terezinha Marques Mesquita, Luis Geraldo Vaz
Introdução: Exostoses são protuberâncias de tecido ósseo que se originam na cortical
óssea. Na cavidade bucal, as exostoses comumente acometem a linha média do palato
duro e a superfície lingual do processo alveolar da mandíbula, denominadas de toros
palatino e mandibular. Objetivo: Relatar um caso atípico de exostose em rebordo
alveolar da maxila. Relato de caso: Homem de 74 anos compareceu à Clínica de
Estomatologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
Diamantina – MG, devido à lesão antiga que começou a crescer e a apresentar
sintomatologia. O exame intraoral apresentou lesão nodular dolorida à palpação,
consistência pétrea, coloração normal, formato ovoide, fixa, superfície lisa, limites
nítidos, e localizada do lado direito do rebordo alveolar posterior da maxila. A
radiografia panorâmica revelou massa radiopaca com áreas radiolúcidas delimitada. A
tomografia computadorizada e reconstrução 3D mostraram imagem hiperdensa na
periferia e hipodensa no centro, expansiva, proliferativa próximo à área correspondente
aos pré-molares e molares, mostrando aspecto de proliferação óssea tecidual e sem
características invasivas. Foi realizada biópsia incisional para análise histopatológica que
revelou fragmentos de tecido conjuntivo celularizado, com colagenização variável,
presença de tecido ósseo maduro organizado em trabéculas. O diagnóstico foi exostose
óssea. Para remoção da lesão foi feita uma incisão linear, deslocou-se o retalho para
vestibular e palatina e removeu-se a lesão com alveolotomo e
gengivotomo. Conclusão: A exostose palatina gigante foi considerada um caso raro em
função de sua localização e tamanho. O diagnóstico desses casos atípicos deve ser feito
por exames clínicos, imaginológicos e histopatológicos.

Palavras-chave: Exostose óssea, toro maxilar, lesões ósseas.
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FRATURA DE ÂNGULO MANDIBULAR DECORRENTE DE EXODONTIA DE 3º MOLAR RELATO DE CASO
Leticia Thais Otaviano, Evelyn Estefani Cristaldo Acosta, Eleonor Álvaro Garbin Junior,
Geraldo Luiz Griza, Natasha Magro Érnica, Ricardo Augusto Conci
Introdução: A exodontia é um procedimento rotineiro realizado por cirurgiões dentistas,
podendo resultar em complicações tanto trans como pós-operatórias. As principais
intercorrências incluem sangramento, dor, danos aos tecidos moles, lesão nervosa,
luxação de dentes adjacentes, edema, infecção, fraturas dentárias e fratura mandibular.
A fratura de mandíbula associada a exodontia do terceiro molar é tida como rara. Vários
fatores podem estar relacionados, como idade do paciente, grau de impacção, volume
e angulação do elemento dentário, processos patológicos, planejamento incorreto,
técnica incorreta, excesso de osteotomias ou de força. Objetivo/relato de caso: O
presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de um paciente de 31 anos, que
durante uma tentativa de exodontia do dente 48, feita fora do nosso serviço, teve sua
mandíbula fraturada. O paciente procurou o Hospital Universitário do Oeste do Paraná
e o tratamento cirúrgico adotado foi a fixação interna rígida por meio da instalação de
placa e parafusos de titânio. Resultados: Atualmente, encontra-se em pós-operatório
de 6 meses onde obteve-se o restabelecimento do contorno mandibular, oclusão e sua
função mastigatória. Conclusão: Conclui-se que, é de extrema importância o
planejamento cirúrgico com base no exame físico e radiográfico, bem como uso da
técnica cirúrgica adequada, prevenindo possíveis complicações no trans e pósoperatório.

Palavras-chave: Exodontia, terceiro molar, fratura mandibular, complicação.
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GRANULOMA PIOGÊNICO PÓS CIRURGIA IMPLANTOLÓGICA
Marcos Vinicius Cocco Durigon, Victor Miguel Gonçalves Silva, Rodrigo Poletto, Adriane
Yaeko Togashi
Introdução: A incidência de granuloma piogênico no pós-operatório de colocação de
implantes osseointegrados é raro, uma vez que não há alterações patológicas e trauma
na região. A ocorrência de lesão mucogengival ao redor de implantes diagnosticada
como granuloma piogênico, que é uma lesão benigna decorrente de irritação crônica
multifatorial e constituída por tecido de granulação, pode levar ao desconforto e
dificuldades na conclusão do tratamento implantológico. Objetivo: Discutir uma lesão
estomatológica associada à Implantodontia e relatar as suas causas, consequências,
tratamento e suas intercorrências para a reabilitação protética com uso de implantes
osseointegrados. Relato de caso: Paciente gênero feminino, 63 anos, apresentou-se à
Clínica Odontológica da Unioeste para realização de 2 implantes em rebordo mandibular
edêntulo, objetivando a reabilitação bucal com overdenture de carga convencional. Em
seu pós operatório, apresentou uma lesão hiperplásica, granulosa, de cor esbranquiçada
sob um dos implantes. A hipótese diagnóstica inicial foi hiperplasia fibrosa inflamatória,
a conduta foi biópsia excisional e encaminhado a peça cirúrgica para análise
histopatológica. Resultados: Ocorreu, então, a confirmação de granuloma piogênico,
que após a sua retirada possibilitou a cicatrização da ferida e bom encaixe da prótese ao
implante, reestabelecendo a funcionalidade normal e bem-estar da
paciente. Conclusão: O diagnóstico e tratamento desse pós operatório atípico é
fundamental para o sucesso da reabilitação com overdenture. O diagnóstico diferencial
de lesões benignas e malignas da cavidade bucal deve ser realizado através da interação
de patologista e implantodontista. Sendo fundamental que o profissional conheça e
esteja apto para a abordagem clínica e terapêutica necessária.

Palavras-chave: Granuloma piogênico, ferida cirúrgica, biópsia.
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INCIDÊNCIA DE PARESTESIA APÓS EXODONTIAS DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES
INCLUSOS E AVALIAÇÃO TOMOGRÁFICA DESSES ELEMENTOS
Gabriel Luiz Linn, Valeria Juliana Jandrey, Anna Carolina Jaccottet Oliveira, Letícia Thais
Otaviano, Rosana da Silva Berticelli, Natasha Magro Érnica
Introdução: A parestesia ocorre quando há lesão de algum nervo sensitivo e pode ser
definida como a perda de sensibilidade dessa estrutura. Terceiros molares inferiores
inclusos encontram-se próximos ao canal mandibular (CM), estrutura que abriga o nervo
alveolar inferior (NAI) e, por isso, a exodontia desses elementos pode resultar em
parestesia. Assim, cabe ao cirurgião-dentista fazer uso dos recursos disponíveis para
avaliar a proximidade entre essas estruturas e evitar a ocorrência da
parestesia. Objetivo: correlacionar a incidência de parestesia do NAI com a distância
entre os terceiros molares inferiores e a cortical do CM. Metodologia: 26 pacientes, que
apresentavam os elementos 38 e 48 inclusos, foram submetidos à realização de
tomografia cone-beam e ao teste pré-operatório de análise sensorial da Faculdade de
Odontologia de Illinois. A determinação da distância entre o terceiro molar inferior e a
cortical do CM (D) se deu através da média aritmética da medida mais próxima entre
essas estruturas em cada um dos 3 cortes da tomografia. As exodontias dos 52 terceiros
molares inferiores foram executadas por residentes de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial e, para avaliação da presença de parestesia pós-operatória, 7 dias após as
cirurgias, foram realizados novamente os testes de análise sensorial. Resultados: 1
elemento apresentou D igual a 2,09 mm, enquanto 51 elementos obtiveram D igual 0,0
mm. Desses, apenas um paciente (D = 0,0 mm) apresentou quadro unilateral de
parestesia do NAI. Conclusão: A ocorrência de parestesia no NAI esteve, em partes,
associada à D, portanto, é provável que ela seja multifatorial.

Palavras-chave: Terceiros molares inferiores inclusos, parestesia, nervo alveolar
inferior, tomografia computadorizada de feixe cônico.
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INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E RELATO DE CASO
Jéssica Larissa Brandalise, Ana Carolina Fraga Fernandes, Eleonor Álvaro Garbin Junior,
Geraldo Luiz Griza, Natasha Magro Érnica, Ricardo Augusto Conci
Introdução: As infecções odontogênicas são condições caracterizadas pela
disseminação de processos infecciosos provenientes de dentes e de seus tecidos de
suporte no qual migram para espaços maxilofaciais. São frequentemente encontradas
na prática clínica, tendo como principais causas a cárie, pericoronarite, doença
periodontal e a falhas no tratamento endodôntico. Seu tratamento inclui drenagem,
antibioticoterapia, e principalmente a remoção do foco infeccioso, sendo que quando
não tratadas podem evoluir com complicações graves. Objetivo: Este trabalho tem por
finalidade apresentar um caso de abscesso de origem odontogênica atendido pelo
Serviço de CTBMF do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Relato de
Caso: Paciente masculino, 66, encaminhado ao Hospital com quadro de infecção
odontogênica. Ao exame físico notou-se aumento de volume em região submandibular
direita, eritema local, consciência endurecida e dor a palpação. Intra-oral, destruição
coronária das unidades 44 e 45, e aumento de volume em região de fundo de vestíbulo,
porém sem sinais de drenagem. Ao exame de imagem, sinais sugestivos de lesão
periapical nas unidades 44 e 45 com fenestração da cortical vestibular. Iniciado
antibioticoterapia e realizado procedimento cirúrgico para drenagem remoção das
unidades, como incisão em fundo de vestíbulo para instalação de
dreno. Resultados: Após remoção do foco infeccioso foi observado melhora clínica e
laboratorial do paciente, obtendo alta hospitalar após 04 dias de
internamento. Conclusão: O diagnóstico precoce das infecções odontogênicas é
essencial e determinante no tempo de tratamento e restabelecimento das funções,
sendo a remoção da causa associada a antibioticoterapia o padrão ouro para a
recuperação total do paciente.

Palavras-chave: Abscesso periapical, infecção, abscesso, infecção focal dentária.
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INTUBAÇÃO SUBMENTONIANA EM FRATURA COMPLEXA DE FACE, UMA
ALTERNATIVA PARA TRAQUEOSTOMIA: RELATO DE CASO
Lucas Zuse, Bento Stang, Larissa Angelica Aparecida Zuse, Lucas Bartnik Neckel
Introdução: No tratamento das fraturas panfaciais, há necessidade de intubação por via
traqueal para realização da anestesia geral, e, ao mesmo tempo, o restabelecimento da
oclusão pelo bloqueio maxilomandibular e reconstrução do terço médio da face. Nessa
situação, a via orotraqueal não é indicada, tampouco recomenda-se intubação
nasotraqueal quando o paciente apresenta fratura em base craniana. Algumas
alternativas são a traqueostomia, porém esta apresenta alta morbidade com risco de
complicações trans e pós-cirúrgica, ou a Intubação Submento-Orotraqueal (ISO). A ISO
concilia as vantagens da intubação orotraqueal e nasotraqueal, e permite a manipulação
trans-operatória da oclusão dentaria nas fraturas mandibulares e tratamento das
fraturas do terço médio da face. Objetivo: Demonstrar que a ISO é uma técnica viável
em relação a traqueostomia, evitando possíveis complicações e a alta morbidade
provenientes desta. Relato de caso: Paciente do sexo feminino sofreu acidente
automobilístico e evoluiu com trauma e laceração em face. No exame clínico foi
observado a presença de fraturas de mandíbula, órbita, ossos nasais, zigomático e
maxila. Devido ao grau de complexidade das fraturas e a necessidade do
restabelecimento da oclusão dentária no trans-cirúrgico, foi optado por realizar a
intubação lSO para a realização da anestesia geral seguida da, redução e fixação das
fraturas com placas e parafusos. Conclusão: Podemos concluir que a ISO é uma técnica
segura, rápida e de baixa morbidade, porém é importante que o cirurgião tenha
conhecimento técnico profundo da anatomia local para evitar lesão às estruturas
anatômicas durante o acesso e passagem do tubo endotraqueal.

Palavras-chave: Intubação, traqueostomia, traumatismos faciais.
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NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA C APÓS TERAPIA PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICA EM
FUMANTES E NÃO FUMANTES
Maria Eduarda Fanhani de Morais
Introdução: Procedimentos invasivos levam a uma diminuição nos níveis sistêmicos de
vitamina C. Porém, não existem evidências de que o tratamento periodontal não
cirúrgico cause alterações em indivíduos fumantes e não fumantes. Objetivo: Dessa
forma, o objetivo do estudo foi verificar o efeito da terapia periodontal não cirúrgica,
pela técnica de desinfecção de boca toda, nos níveis séricos de ácido ascórbico em
indivíduos fumantes e não fumantes. Método: Foram selecionados 24 indivíduos com
idade entre 40 e 65 anos, 12 com periodontite e 12 periodontalmente saudáveis através
de um ensaio clínico randomizado realizado durante o ano de 2017 na Clínica
Odontológica da Universidade Estadual de Maringá. O sangue foi coletado previamente
ao tratamento, 1, 3, 7 e 30 dias após para análise. O nível de significância estatística foi
fixado em p<0,05. Resultados: Antes do tratamento periodontal os fumantes com
doença periodontal apresentaram o índice de vitamina C sistêmico de 0,23 + 0,05
mg/ml, com diminuição significativa (p=0,0004) após 1 dia para 0,10 + 0,05 mg/ml. Os
não fumantes com doença periodontal apresentaram o índice de 0,33 + 0,06 mg/ml,
com diminuição significativa (p=0,002) após 1 dia para 0,18 + 0,05 mg/ml. Pacientes
fumantes saudáveis apresentaram índice de vitamina C de 0,17 + 0,03 mg/ml,
significativamente menores (p=0,01) do que não fumantes saudáveis com 0,28 + 0,1
mg/ml. Conclusão: A terapia periodontal não cirúrgica promoveu diminuição nos níveis
sistêmicos de ácido ascórbico tanto em fumantes quanto em não fumantes e não
fumantes saudáveis possuem maiores níveis comparado aos fumantes.

Palavras-chave: Vitamina C, tabaco, doença periodontal.
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O PAPEL DA OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO PERIODONTAL
Mayara Pereira de Ávila, Gabrielle Lucindo do Nascimento, Glória Raquel Santos São
Mateus, Juliana Maria Rezende Prata da Silva, Thaisláyne Mirelle dos Santos Cruz,
Carlos Eduardo Palanch Repeke
Introdução: A periodontite é uma doença infecciosa e inflamatória que resulta na
reabsorção óssea alveolar e degradação da matriz extracelular, decorrente da resposta
imune exacerbada frente à periodontopatógenos- bactérias gram-negativas,
proteolíticas e anaeróbias. Devido à alta propriedade oxidativa, à atividade
antimicrobiana e capacidade de modular a resposta imuno-metabólica, a ozonioterapia
vem
sendo
um
importante
tratamento
nas
diferentes
doenças
periodontais. Objetivo: Avaliar o papel da ozonioterapia no tratamento
periodontal. Método: Trata-se de uma revisão narrativa nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo, baseada nos seguintes descritores: “Doenças
periodontais”, “Ozônio”, “Periodontitis”, “Terapêutica”. Foram incluídos na pesquisa
artigos de 2013 a 2019 e excluídos artigos que não abordassem sobre o
tema. Resultados: Foi observado que os pacientes submetidos ao tratamento
periodontal de raspagem com a utilização da água ozonizada apresentaram redução da
bolsa periodontal e dos escores de inflamação gengival, além de uma menor perda de
inserção clínica e uma melhora significativa da saúde periodontal. Os resultados têm
demonstrado que essa terapia apresenta respostas mais positivas que a terapia com
outras soluções, tendo como principal objetivo remover as bactérias aderidas ao dente,
podendo ser feita pela associação da raspagem e alisamento radicular com soluções
irrigadoras para uma melhor eficácia no tratamento. Conclusão: A Ozonioterapia é um
tratamento novo e que traz inúmeros benefícios. Em algumas áreas odontológicas,
como
no
tratamento
das
doenças
periodontais,
ela
auxilia
eliminando periodontopatógenos, restaurando o metabolismo fisiológico do
periodonto e a sua microbiota, adequando o nível do oxigênio, para assim aumentar a
circulação sanguínea.

Palavras-chave: Doenças periodontais, ozônio, periodontitis, terapêutica.
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O USO DE FITOTERÁPICOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL
Gisele Aparecida Spadim, Ana Maria da Silva, João Calos Rafael Junior, Daniela de
Cássia Flaglioni Boleta Ceranto
Introdução: A mucosite oral (MO) é consequência dos efeitos colaterais dos
quimioterápicos usados para tratamento oncológico, principalmente, radioterapia na
região de cabeça e pescoço. A busca por tratamento das MO é uma constante e os
fitoterápicos se apresentam como opção terapêutica em diferentes formas de aplicação.
Objetivo: Revisar a literatura sobre possíveis fitoterápicos utilizados para o tratamento
e prevenção da MO. Método: Baseados em dados do Google Acadêmico foram
selecionados artigos de 2016 à 2020. Resultados: a camomila se tornou uma opção
viável para o tratamento, por ser anti-inflamatória e não ter efeitos adversos. A cúrcuma
também vem sendo estudada, pois a curcumina, que é o princípio ativo da planta, tem
atividade antioxidante e anti-inflamatória. A ação do gel de própolis muco adesivo
versus a ação do Cloridrato de Benzidamina na prevenção de MO em pacientes
irradiados foi estudado, sendo que o gel de própolis foi mais eficaz na prevenção da
mucosite devido a sua ação cicatrizante e anti-inflamatória. Conclusão: Conclui-se que
o estudo dos efeitos dos fitoterápicos para tratamento e/ou prevenção da MO é uma
área ainda não muito explorada, mas os trabalhos já realizados confirmam que vários
fitoterápicos podem ter efeitos promissores no seu controle.

Palavras-chave: Fitoterápicos, mucosite oral, tratamento.
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OPÇÕES DE TRATAMENTO DAS FRATURAS DE ÂNGULO MANDIBULAR - RELATO DE
CASOS
Ana Carolina Fraga Fernandes, Eleonor Álvaro Garbin Junior, Evelyn Estefani Cristaldo
Acosta, Geraldo Luiz Griza, Ricardo Augusto Conci, Natasha Magro Ernica
Introdução: As fraturas de ângulo mandibular possuem etiologia variada, como
acidentes de trânsito e trabalho, agressões e quedas. Trata-se de uma região de alto
índice de acometimento devido a presença de dentes inclusos, forças mecânicas e
qualidade óssea. O tratamento depende da condição da fratura, podendo ser
conservador
ou
cirúrgico, com
diferentes
formas
de
osteossínteses. Objetivo: Apresentar opções de tratamento de fratura de ângulo
mandibular, através de três casos clínico do Serviço de CTBMF do Hospital Universitário
do Oeste do Paraná. Relato de Caso: 01-Paciente do sexo masculino, 55 anos, vítima de
acidente motociclístico, evoluindo com fratura de ângulo mandibular esquerda alinhada
e sem alteração de oclusão. Optado pelo tratamento através do bloqueio maxilomandibular. 02-Paciente sexo masculino, 23 anos, vítima de agressão física,
apresentando fratura de ângulo mandibular esquerda com alteração de oclusão. O
tratamento de escolha foi fixação através de uma placa pela técnica de Champpy. 03Paciente sexo masculino, 26 anos, vítima de acidente motociclístico, evoluindo com
fratura de corpo e ângulo mandibular esquerdo com alteração de oclusão. Realizada
fixação interna com duas placas em região do ângulo mandibular como
tratamento. Resultados: Todos pacientes evolui bem no pós-operatório, seguindo os
cuidados e orientações especificas de cada caso, alcançando a total cicatrização da
fratura independente do tratamento de escolha. Conclusão: Atualmente há diferentes
tipos de tratamentos para as fraturas de ângulo mandibular, cada uma com suas
vantagens e desvantagens, e principalmente suas indicações, devendo cada caso se
avaliado individualmente para melhor escolha do tratamento e consequentemente
sucesso do mesmo.

Palavras-chave: Mandíbula, fraturas ósseas, traumatologia.
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADOS AO USO DOS BISFOSFONATOS NA
TERAPIA DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS
Jadna Silva Franco, Rafael Bezerra dos Santos, Jefferson Alves Freitas, Daiane Portela
de Carvalho Ferreira, Vagner Pereira Pontes, Celbe Patrícia Porfírio Franco
Introdução: Os bisfosfonatos são fármacos utilizados no tratamento das neoplasias com
metástases em tecido ósseo e outras patologias como osteoporose, doença de Paget.
Apesar dos seus benefícios, o uso crônico causa osteonecrose dos maxilares
caracterizada clinicamente por exposições ósseas na região maxilofacial persistente,
osteomielite, geralmente sintomáticas com tratamento complexo. O paciente
oncológico é o público mais exposto a esses medicamentos pela crescente cronicidade
do câncer. Objetivos: Verificar as evidências científicas acerca da osteonecrose dos
maxilares associados ao uso dos bisfosfonatos na terapia dos pacientes
oncológicos. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada em setembro de
2020 com busca nas bases de dados: BVS, SCIELO, LILACS e MEDLINE, usando estratégia
PICO. Os descritores selecionados foram: Osteonecrose, Maxilares, Bisfosfonatos.
Associados ao operador booleano AND. Inclusão de estudos entre 2010 a 2020 com
textos completos, relevantes e disponível em português, inglês ou espanhol. Exclusão
de textos incompletos, repetidos e sem relevância para temática. Foram selecionados
16 estudos para pesquisa. Resultados: A literatura aponta que o tempo prolongado de
tratamento com os bisfosfonatos, principalmente o pamidronato e ácido zoledrônico
pela via intravenosa é um fator de risco adicional. É indicado antes de iniciar o
tratamento passar por consultas prévias com cirurgiões-dentistas e médicos
oncologistas com o intuito de eliminar todo e qualquer ponto infeccioso. Exodontias ou
outros
procedimentos
traumáticos
devem
ser
evitados
durante
a
quimioterapia. Conclusão: É fundamental uma abordagem interdisciplinar para o
planejamento do tratamento oncológico utilizando os bisfosfonatos, a fim de evitar
focos de infecção que possam gerar a osteonecrose dos maxilares.

Palavras-chave: Osteonecrose, maxilares, bifosfonatos.
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OSTEOTOMIA MANDIBULAR COMO TRATAMENTO PARA FACE QUADRADA
Mateus Diego Pavelski, Luiza Roberta Bin, Ana Carolina Fraga Fernandes, Eleonor
Álvaro Garbin Júnior, Geraldo Luiz Griza, Natasha Magro Érnica
Introdução: A face quadrada é uma deformidade facial ocasionada por diversos fatores,
entre eles a hipertrofia do masseter, alargamento mandibular ou proeminência do
ângulo da mandíbula. Esta condição está diretamente associada a fatores
antropológicos, fatores dietéticos e funcionais. Geralmente afetado em populações
asiáticas, ou pacientes com disfunção mastigatória como bruxistas e apertadores
dentários. Esses pacientes podem desenvolver hipertrofia massetérica bem como
alterações morfológicas mandibulares. Objetivo: É relatar o caso de um paciente vítima
de bullying e insatisfeito com sua aparência facial devido a face quadrada que foi tratado
de forma cirúrgica. Relato de caso: O paciente foi encaminhado ao serviço de CTBMF
devido a insatisfação estética facial devido a face quadrada. O paciente foi devidamente
avaliado, não apresentava hábito parafuncional e oclusão dentária classe I e realizou
exames de imagem que demonstraram além de hipertrofia do masseter, um
alargamento do ângulo mandibular. Foram apresentadas as propostas de tratamento e
optado
pelo
tratamento
cirúrgico
bilateral,
com
osteotomias
e
miotomias. Resultados: O paciente apresentou uma melhora significativa da face, e está
satisfeito com o resultado obtido. Conclusão: As osteotomias mandibulares quando
bem indicadas apresentam uma excelente opção de tratamento de casos em que a
estética facial esteja envolvida bem como o de tratamento de deformidades dentofaciais.

Palavras-chave:
maxilofaciais.

Osteotomia
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PARACOCCIDIOIDOMICOSIS: MANIFESTACIONES ORALES Y SISTÉMICAS. RELATO DE
CASO CLÍNICO
Manuelita Iglesias, Adriana Galeano
Introducción: La paracoccidioidomicosis denominada también blastomicosis es una
patología que se adquiere por la inhalación de un hongo denominado Blastomicosis
brasiliensis, el cual se encuentra habitualmente en la tierra y generalmente en zonas no
endémicas no afectando frecuentemente a personas inmunocompetentes. Este
microorganismo es frecuente en Latinoamérica pero no es endémico en ninguna zona
geográfica del Paraguay. Se caracteriza clínicamente por manifestaciones pulmonares,
en órganos linfoides, hígado, glándulas suprarrenales, piel y mucosas. En muchas
ocasiones éstos pacientes suelen acudir primeramente al odontólogo, por lo que es de
importancia el conocimiento de las lesiones orales de parte de dicho profesional para
diagnóstico precoz y tratamiento temprano. Objetivo: Describir las manifestaciones
orales y sistémicas y la importancia del diagnóstico precoz en esta patología. Relato de
Caso: En este caso se presenta la clínica de un paciente masculino de 32 años de edad
oriundo de una zona rural del Paraguay, departamento de San Pedro que consulta por
lesiones ulcerativas distribuidas ampliamente en toda la mucosa oral y manifestaciones
sistémicas extraorales de 7 meses de evolución. Resultado: Al que se le toma biopsia de
mucosa oral con resultado Anatomopatológico positivo para Paracoccidioidomicosis. El
paciente se encuentra en mejoría, aún con tratamiento. Conclusión: Ante la sospecha
clínica, es necesario solicitar estudios micológicos, pruebas serológicas y estudios
anatomopatológicos para confirmar el diagnóstico de paracoccidiodomicosis. Es
importante destacar el rol del conocimiento de la patología de parte del Odontólogo,
por las manifestaciones orales.

Palavras-chave: Paracoccidioidomicosis, micosis profunda, blastomicosis brasiliensis.
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE: RELEVÂNCIA DO EXAME INTRABUCAL E
HISTOPATOLÓGICO NA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
Gesiele de Oliveira Christan, Poliana Maria de Faveri Cardoso, Adriane de Castro
Martinez, Ana Lúcia Carrinho Ayroza Rangel
Introdução: A Paracoccidioidomicose é uma infecção sistêmica causada pelo
fungo Paracoccidioides spp., sendo duas principais espécies: Paracoccidioides
brasiliensis e Paracoccidioides lutzii. O fungo estabelece a infecção com foco primário
pulmonar podendo disseminar- se por via linfo-hematogênica, sendo a cavidade bucal o
segundo sítio mais comum, apresentando geralmente os primeiros sinais e sintomas
levando o paciente ao diagnóstico. Objetivos: Relatar caso clínico atendido no Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE) de paracoccidioidomicose. Relato de Caso: Paciente do gênero masculino,
43 anos, foi encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de Cafelândia-PR. Na
anamnese, o paciente relata ser tabagista de cigarro de palha há 28 anos e ter histórico
de residir e trabalhar na zona rural. No exame físico intraoral, observou-se lesão extensa
com bordas elevadas e endurecidas, pontos hemorrágicos e áreas esbranquiçadas,
abrangendo ventre e assoalho lingual, com sintomatologia dolorosa à palpação e
evolução de 10 meses. O Carcinoma Espinocelular e a Paracoccidioidomicose
configuraram como hipóteses diagnósticas. Realizou-se biópsia incisional, constatando
a presença de reação granulomatosa composta por células gigantes multinucleadas e
estruturas esféricas birrefringentes compatíveis com Paracoccidioides brasiliensis,
confirmando a hipótese de Paracoccidioidomicose. O paciente foi encaminhado ao
Centro Especializado de Doenças Infecto-parasitárias de Cascavel, onde foi submetido
ao tratamento. Conclusões: A Paracoccidioidomicose é uma doença endêmica no
Paraná, entretanto sua incidência e prevalência são subestimadas, pela ausência de
notificação. Assim, é nítida a importância da atuação da odontologia no diagnóstico, pois
se não tratada pode levar ao óbito ou deixar sequelas no indivíduo.

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose, patologia bucal, doenças endêmicas.
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PRESCRIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS POR CIRURGIÕES-DENTISTAS DE CASCAVEL/PR
Simone Karine Rothen, Geraldo Luiz Griza, Ricardo Augusto Conci, Eleonor Álvaro
Garbin Junior, Letícia Nadal
Introdução: Os antimicrobianos são fármacos muito utilizados pelos cirurgiõesdentistas na sua prática clínica, portanto, é relevante conhecer como tem sido realizada
a prescrição desse fármaco e a influência do cirurgião-dentista frente à resistência
bacteriana. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar a
conduta de prescrições antibióticas feitas por cirurgiões-dentistas de
Cascavel/PR. Método: Trata-se de um estudo observacional descritivo. Todos os
cirurgiões-dentistas que atendem em alguma das categorias do atendimento público do
município foram convidados a participar. Assim como todos os alunos das instituições
de pós-graduação que aceitaram participar da pesquisa. A pesquisa foi realizada através
de coleta de dados, utilizando-se um questionário fechado e estruturado, contendo
perguntas sobre o uso de antibióticos para determinadas situações clínicas, com ênfase
em procedimentos cirúrgicos. Os dados foram agrupados em tabelas, no programa
Excel, e posteriormente, foi realizada a análise descritiva dos dados. Resultados: No
total, 128 cirurgiões-dentistas participaram da pesquisa, sendo que 97.7% responderam
que utilizam amoxicilina como antibiótico de escolha para as situações relatadas. Notase que há prescrição para condições não indicadas, assim como há grande percentual
de dúvida sobre a prescrição antibiótica frente a determinadas condições
sistêmicas. Conclusão: Conclui-se que há prescrição de antibióticos sem necessidade e
em excesso, contribuindo para a resistência bacteriana.

Palavras-chave: Antibiótico, antimicrobianos, resistência bacteriana.
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REABSORÇÃO DA RAIZ DO SEGUNDO MOLAR PERMANENTE ASSOCIADA AO
TERCEIRO MOLAR IMPACTADO: REVISÃO DE LITERATURA
Maria Eduarda Goes, Anna Carolina Jaccottet Oliveira, Geraldo Luis Griza, Eleonor
Álvaro Garbin júnior, Ricardo Augusto Conci, Natasha Magro Ernica
Introdução: Os terceiros molares são os últimos dentes a erupcionar na cavidade oral e
em virtude disso, apresentam-se frequentemente impactados devido ao
desenvolvimento posterior das suas raízes. Esta impactação pode levar à diversas
patologias, como doença periodontal, cistos odontogênicos, tumores e reabsorção
radicular externa (ERR) de dentes adjacentes. Dessa forma, devido à força de erupção
gerada pelos terceiros molares impactados sobre as raízes do segundo molar
permanente, podem ocasionar um processo de origem inflamatória e gerar a
reabsorção radicular. Objetivo: Analisar através de uma revisão de literatura, a
ocorrência da reabsorção radicular em segundos molares causada por terceiros molares
impactados. Metodologia: Foi realizada uma revisão nas bases de dados MEDLINE,
SciELO, LILACS e Web of Science em português. Os critérios de inclusão do estudo foram:
ter sido encontrado pela estratégia de busca, estar publicado no idioma português até
o ano de 2020. Os artigos que trataram de outra temática ou em idioma diferente do
português ou por não disponibilizarem o texto completo foram excluídos da
pesquisa. Resultados: Foi observado que os terceiros molares inclusos podem estar
associados na reabsorção radicular de segundos molares permanentes, apresentam
uma maior prevalência em mandíbula e acometem pacientes jovens na faixa etária dos
21 aos 30 anos, principalmente do sexo masculino. Conclusão: Visto os possíveis
problemas de deixar os terceiros molares retidos, é indicado realizar a extração
profilática ou acompanhar radiograficamente quando a cirurgia não for possível, a fim
de evitar a reabsorção radicular e outras patologias que estão associadas.

Palavras-chave: Reabsorção radicular, terceiro molar, dente impactado, segundo molar.
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RECOBRIMENTO RADICULAR: TÉCNICA COM ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO
SUBEPITELIAL E TÉCNICA DE REPOSICIONAMENTO DE RETALHO
Mariane Eduarda Recalcatti, Milena Pizzi, Ana Claúdia Poletto
Introdução: As recessões gengivais caracterizam-se pela migração apical da margem
gengival, expondo parte da raiz dentária, causando sensibilidade e estética deficiente,
suas causas são multifatoriais. Existem várias técnicas cirúrgicas para trata-las, alguns
critérios podem influenciar na escolha da técnica mais apropriada, dentre estes, altura
e espessura de gengiva ceratinizada, presença/ausência de lesões cervicais, altura e
largura das papilas. Objetivo: relatar duas cirurgias de recobrimento radicular. Relato
de Caso: Paciente gênero feminino, 20 anos, procurou a clínica odontológica da unipar
com queixa de sensibilidade nos elementos 14 e 24 a estímulos térmicos e durante a
escovação. No exame clínico e radiográfico, constatou-se ausência de doença
periodontal, presença de biótipo periodontal fino com recessão classe I de Miller nos
elementos 14 e 24. Inicou-se pela cirurgia no 14 pela técnica do enxerto de tecido
conjuntivo subepitelial, utilizando o palato como área doadora. O primeiro passo foi a
anestesia, seguida por uma incisão oblíqua na margem gengival, descolamento total do
retalho dividido na região apical, aplicação de EDTA, estabilização do enxerto e sutura.
No 24, seguiu-se os mesmos passos, porém o retalho foi apenas reposicionado.
Resultados: Em recessões classe I e II o prognóstico do recobrimento radicular é de
100%. O retalho posicionado coronalmente é uma técnica simples que promove um
excelente resultado estético de recessões pequenas localizadas e/ou múltiplas. A
técnica de recobrimento radicular com melhor previsão é o enxerto de tecido conjuntivo
gengival. Conclusão: Ambas técnicas obtiveram 100% de efetividade a longo prazo, pois
seguiram as corretas indicações.

Palavras-chave: Recessão gengival, recobrimento radicular, retalho, enxerto.
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REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA COM BARREIRA DE POLIPROPILENO EM SAÚDE
PÚBLICA
Polyana Smiderle, Barbara Cecilia Henn, Carine Zanchin, Leonardo de Almeida, Lucinara
Ignez Tavares Luzzi
Introdução: Sabe-se que a reabsorção alveolar é um processo crônico e irreversível após
a exodontia. A regeneração óssea guiada (ROG), por meio de membranas, pode
minimizar esse efeito. A Bone Heal®, barreira de polipropileno impermeável e não
reabsorvível, possui as características desejáveis para ROG. Objetivo: Relatar um caso
clínico de regeneração óssea guiada com o uso de barreira de polipropileno e suas
vantagens. Relato de caso: Paciente J.B.H, 50 anos, gênero feminino, em tratamento na
residência em Reabilitação Oral da UNIOESTE, teve indicação de exodontia do dente 36
após avaliação por periodontista do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).
Através de tomografia computadorizada, confirmou-se a extensão da lesão de furca
(grau 3) e grande perda de inserção. Optou-se pela ROG com Bone Heal® para implante
mediato. A técnica consistiu de exodontia do 36, preenchimento do alvéolo somente
com sangue e recobrimento com barreira de polipropileno, apoiada pelas tábuas ósseas
vestibular e lingual em cerca de 2 milímetros e mantida em posição por suturas sem
tensão dos retalhos, deixando a barreira intencionalmente exposta. Aos 15 dias,
removeu-se as suturas e a barreira. Proservou-se aos 28 e 35 dias e colocou-se um
mantenedor de espaço. Resultados: Observou-se um tecido de granulação organizado
aos 15 dias e tecido ceratinizado em franco processo de cicatrização
posteriormente. Conclusão: a viabilidade dessa técnica, em conjunto com o reduzido
custo e à baixa morbidade, traz novas perspectivas para a ROG também em saúde
pública, reduzindo a reabsorção alveolar e propiciando uma região mais adequada para
reabilitação com implantes.

Palavras-chave: Reabsorção óssea; regeneração óssea; alvéolo dental.
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RELAÇÃO ENTRE A SÍFILIS CONGÊNITA E ANOMALIAS DENTÁRIAS
Glória Raquel Santos São Mateus, Gabriel José de Oliveira Batalha, Juliana Maria
Rezende Prata da Silva, Mayara Pereira de Ávila, Thaisláyne Mirelle dos Santos Cruz,
Felipe Rodrigues de Matos
Introdução: A transmissão de sífilis de mãe para filho é um importante problema de
saúde pública. O Treponema pallidum atravessa a placenta após a segundo trimestre de
vida intra-uterina. Muito fetos sofrem morte intra-uterina quando a mãe está infectada,
os que conseguem sobreviver podem sofrer de anomalias dentárias causadas pela
bactéria. Objetivos: Analisar a relação entre a sífilis congênita e anomalias
dentárias. Método: Trata-se de uma revisão narrativa nas bases de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e Scielo, utilizando os descritores "Sífilis congênita" AND
"Anormalidades dentárias" e “Sífilis congénita” (neste aplicou-se o filtro para língua
espanhola), respectivamente. Foram obtidos 93 artigos, desses, quatro artigos foram
escolhidos para inclusão ao trabalho, após avaliação minuciosa. Resultados: A bactéria
atravessa a barreira placentária após a 16ª semana de gestação. A infecção danifica os
ameloblastos, durante a amelogênese, interrompendo a formação do germe dentário,
levando as manifestações clínicas como: alterações na cor dos dentes (semitranslúcidos), os incisivos apresentam convergência das margens laterais em direção à
borda incisal, podendo haver entalhe na borda incisal, ou depressão na face vestibular,
além de ângulos arredondados; os molares se apresentam com um sulco profundo ao
redor da base de cada cúspide, causado por hipoplasia do esmalte. Essas manifestações
são consideradas tardias, pois serão notadas apenas aos 24 meses de vida da
criança. Conclusão: Diante do exposto, verifica-se que é necessário que a gestante
realize adequadamente o pré-natal para investigar a infecção pelo Treponema
pallidum, e iniciar o tratamento o mais precoce possível.

Palavras-chave: Anormalidades dentárias, sífilis congênita, sífilis congénita.
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SINDROME DE EAGLE: RELATO CASO CLÍNICO
Bruna de Rezende Marins, Guilherme Degani Battistetti, Kleber Gruber, Antonio Sérgio
Guimarães
Introdução: A Síndrome de Eagle é o conjunto de sinais e sintomas resultante do
alongamento do processo estilóide ou a calcificação do ligamento estilóide ou
estilomandibular. Os principais sintomas são dor facial, otalgia, cefaleias, disfagia,
odinofagia, zumbidos , trismo, limitação dos movimentos cervicais e dor intensa na
região cervical. O correto diagnóstico é difícil devido aos sintomas serem atribuídos a
outras causas. Objetivo: descrever um caso clínico de Síndrome de Eagle cujo
tratamento foi cirúrgico. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 51 anos,
procurou atendimento em consultório particular de Cascavel/Pr com queixa de dor na
região lingual de rebordo alveolar inferior do lado direito. No exame clínico paciente
apresentou dor a palpação em região retromandibular e sublingual a direita, dor cervical
com limitação de movimento (principalmente rotação cervical e trismo) e dor referida
da cervical para região de ouvido direito e temporal direito. Na radiografia panorâmica
constatou alongamento bilateral dos processos estiloides, principalmente direito. Com
base nos achados clínicos e radiográficos confirmou-se o diagnóstico de Síndrome de
Eagle. O tratamento preconizado foi cirúrgico para remoção de parte do ligamento
estilohióideo. No retorno cirúrgico, após um mês de acompanhamento, paciente relatou
ausência de sintomatologia dolorosa em cervical, cefaléia ou dores orofaciais,
conseguindo realizar todos movimentos de cervical. Conclusão: a suspeita clínica de
Síndrome de Eagle deve fazer parte do diagnóstico diferencial das cervicalgias e das
dores orofaciais. Neste caso, o tratamento cirúrgico promoveu melhora completa dos
sintomas.

Palavras-chave: Síndrome de Eagle, dor orofacial, osso temporal.
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TELA DE POLIPROPILENO COMO ALTERNATIVA PARA RECONSTRUÇÃO DE ASSOALHO
ORBITÁRIO
Fabiano Caetano Brites, Leandro Sant'Anna da Costa, Fabrício Corazza, Ana Regina
Casaroto, Polyane Mazucatto Queiroz, Samira Salmeron
Introdução: Fraturas de face são frequentes no Brasil, quase sempre tratados pelo
Sistema Único de Saúde. Por vezes, o cirurgião se depara com dificuldades técnicas de
falta de instrumental ou material adequados, devendo solucionar os casos da melhor
forma com o que há disponível. Objetivo: Apresentar caso clínico em que o
afundamento de assoalho orbitário foi tratado por tela de polipropileno como
alternativa à tela de titânio. Relato de Caso: Paciente masculino, 28 anos, vítima de
queda de cavalo, apresentou imagens tomográficas de fratura do complexo zigomáticoorbitário direito, com deslocamento, diplopia e parestesia, indicando abordagem
cirúrgica. Após diagnóstico e planejamento, as fraturas foram reduzidas e fixadas com
micro placas e parafusos de titânio nas regiões de sutura frontozigomática e rebordo
infraorbitário. Para a reconstrução do assoalho orbitário, que se encontrava cominuído,
não havia tela de titânio disponível, então foi utilizada tela de polipropileno dobrada,
suturada e fixada com os próprios microparafusos. Resultados: O uso da tela de
polipropileno garantiu o suporte adequado aos tecidos oculares sem prejuízo ao
resultado final, embora sem a possibilidade de modelagem da tela que o titânio
permite. Conclusão: Telas de polipropileno são uma alternativa viável, em
determinadas situações, para reconstrução do assoalho orbitário. No entanto, em
fraturas com grau de deslocamento maior, a adaptação da tela pode ser bastante difícil
por sua falta de maleabilidade.

Palavras-chave: Órbita, zigoma, telas cirúrgicas, osteossíntese.
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TERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA COMO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL
INDUZIDA POR RADIOTERAPIA
Luiza Sanzovo, Jeniffer Defasperi, Katia Carvalho, Letícia Cuba Guerra
Introdução: A Mucosite Oral (MO) é uma das complicações mais comuns induzida em
pacientes que são submetidos a tratamento antineoplásico com radioterapia na região
de cabeça e pescoço. Para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, a utilização
da laserterapia merece destaque, uma vez que não é traumática, possui baixo custo e
bons resultados. Objetivo: Descrever as complicações induzidas pela mucosite oral, e
uma alternativa para seu tratamento, como uso do LASER de baixa potência
(LBP). Método: Estudo efetuado a partir da revisão de dados bibliográficos de
artigos. Resultados: A mucosite oral caracteriza-se por apresentar sensação dolorosa,
disfagia, alterações no paladar e risco de infecção secundária, bem como atrofia e/ou
ulcerações. Um ótimo recurso é optar pelo LBP para reverter essa situação, haja vista
que possibilita a bioestimulação do tecido lesado, promove a cicatrização da ferida,
reduzindo a dor e a inflamação. Ademais, a luz interage com as células, linfócitos,
mastócitos e resulta em aumento na produção de ATP mitocondrial. Outro aspecto a ser
destacado é que o LBP promove formação de novos vasos sanguíneos, proliferação dos
fibroblastos e aumento na produção de colágeno. Outrossim, é necessário a
manutenção da higiene bucal e recomenda-se o uso de bochechos, antibióticos,
antifúngico e analgésicos como coadjuvantes no tratamento. Conclusão: Mediante o
exposto, é possível observar que a laserterapia auxilia na redução da dor, conservação
da mucosa, redução da inflamação e melhora da cicatrização - ações que estabelecem
maior comodidade aos pacientes com mucosite oral pós radiação.

Palavras-chave: Estomatite, laser, radioterapia, tratamento.
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TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE COMPLEXO ORBITO-ZIGOMATICOMAXILAR: RELATO DE CASO
Evelyn Estefani Cristaldo Acosta., Ana Carolina Fraga Fernandes, Leticia Thais
Otaviano, Eleonor Alvaro Garbin, Natasha Magro-Érnica., Ricardo Augusto Conci
Introdução: Devido a sua localização projetada na face, o complexo zigomaticomaxilar
é uma região comumente acometida por traumas e injúrias, fraturando-se pela ação
direta de forças, ocasionando uma mudança em sua projeção anteroposterior e
laterolateral. As etiologias dos traumas que podem provocar uma fratura nessa região
podem variar, sendo em grande parte as agressões físicas, acidentes de trânsito e
esportivos. Objetivo: relatar o caso de um paciente com fratura de complexo
orbitozigomático-maxilar que foi submetido à cirurgia para osteossintese da fratura.
Relato de caso: Paciente gênero masculino, vítima de queda de nível, ao exame físico
apresentava equimose e edema periorbital bilateral, descontinuidade do pilar
zigomaticomaxilar direito, alteração na sensibilidade em região de nervo infraorbitário
do lado D, limitação de abertura bucal, após avaliação clínica e posterior exame de
imagem, comprovou-se a fratura do complexo órbito-zigomático-maxilar, osso frontal,
e etmóide. O tratamento cirúrgico foi realizado sob anestesia geral e foi realizado a
redução e fixação do complexo zigomático do lado direito, utilizando miniplacas e
parafusos. Resultado: O paciente encontra-se sem queixas álgicas, com melhora clínicas
e sem alteração sensorial. Conclusão: a fixação interna rígida com uso de miniplacas em
sutura frontozigomática e pilar zigomático mostrou-se efetiva para restabelecer o
adequado posicionamento do complexo zigomaticomaxilar, devolvendo também
melhores condições funcionais, estéticas e psicológicas ao paciente.

Palavras-chave: Zigoma, redução aberta, fixação de fratura.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO EM FISSURA LÁBIO PALATINA BILATERAL
Anna Carolina Jaccottet Oliveira, Natasha Magro Ernica, Renato Salazar Somensi
Introdução: O tratamento para as fendas labiais e palatinas e a correção por meio de
cirurgias visam beneficiar esteticamente e funcionalmente, além de uma repercussão
favorável no aspecto psicológico. Em casos de fenda labial bilateral e fenda palatina com
projeção anterior da pré maxila, são casos desafiadores tanto do ponto de vista cirúrgico
quanto ortodôntico para a reabilitação completa e satisfatória do
paciente. Objetivo: descrever as técnicas usadas e formas de tratamento cirúrgico por
meio de um caso clínico. Relato de Caso: O relato trata de uma criança do sexo feminino,
8 meses, portadora de fissura transforame incisivo bilateral completa com extrusão da
pré maxila anteriormente ao arco maxilar. Encaminhada para acompanhamento ao
centro especializado de fissuras e anomalias crânio faciais. A cirurgia ocorreu com a
indução anestésica e intubação orotraqueal, a paciente foi colocada em posição supina
com o pescoço discretamente estendido. Antissepsia foi realizada com emprego de
clorexidina tópica. Foram demarcadas linhas de incisão para queiloplastia conforme
técnica de Spina para correção labial, examinado e localizado o bulbo de crescimento da
maxila, medida a distância da pré maxila com o arco maxilar, desenho de linhas para
orientar a osteotomia que é localizada 2mm caudalmente ao bulbo de crescimento. Para
o reposicionamento cirúrgico da pré maxila e queiloplastia. Resultados: O
reposicionamento da pré maxila e queiloplastia traz benefícios estéticos e funcionais
para a criança e seus familiares. Conclusão: O correto tratamento das fissuras abrange
um tratamento multidisciplinar e traz benefícios em vários aspectos para os familiares e
paciente.

Palavras-chave: Fissurados, fissura lábio palatina, queiloplastia.
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TRATAMENTO CÍRURGICO DE FRATURA MANDÍBULAR E LACERAÇÃO DE TECIDOS
MOLES
Letícia Timm da Costa, Ana Carolina Fraga Fernandes, Natasha Magro Érnica, Eleonor
Álvaro Garbin Junior, Geraldo Luiz Griza, Ricardo Augusto Conci
Introdução: A mandíbula fornece funções vitais ao sistema estomatognático e
respiratório, tornando-a um osso de extrema importância. Em decorrência da sua
localização na face, a incidência de fraturas mandibulares é alta e podem ocorrer por
traumatismo diretos ou indiretos, resultantes de vários tipos de acidentes, agressões,
práticas esportivas, quedas e até durante exodontias. O tratamento dependerá das
características de cada caso e eleito após minucioso exame clínico e
radiográfico. Objetivo: Relatar um caso clínico de um paciente vítima de acidente
ciclístico resultando em fratura mandibular e lacerações faciais tratado
cirurgicamente. Relato de caso: P.P.P.J, 26 anos, masculino, deu entrada no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná, após ser corrido pelo SIATE e passado pelo Pronto
Socorro, vítima de acidente ciclístico. O paciente estava responsivo, comunicativo e
pouco colaborativo. Após copiosa limpeza dos ferimentos, foi realizado o exame clínico,
observando-se escoriações e lacerações diversas na face (suturadas ainda no Pronto
Socorro) e na língua (com perda de substância), comprometimento do assoalho bucal,
edema na região submentual e lingual e após exame radiográfico, constatou-se fratura
de sínfise mandibular. Resultados: Após todos os exames complementares necessários,
o paciente foi submetido a procedimento cirurgico, sob anestesia geral, para redução e
fixação de fratura por meio de osteossíntese com placas de titânio. Conclusão: A fratura
mandibular é umas das mais comuns entre as fraturas faciais e por isso, o Cirurgião
Bucomaxilofacial deve estar bem preparado para que consiga diagnosticar
corretamente a enfermidade e conseqüentemente implementar o tratamento mais
adequado para o caso.

Palavras-chave: Fratura, mandíbula, tratamento.
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TRATAMENTO DE QUERATOCISTO MAXILAR EM PACIENTE PEDIÁTRICO ATRAVÉS DE
SINUSECTOMIA E ANTROSTOMIA: RETALO DE CASO
Rafael Zenatti, Marina Pereira Silva, Eleonor Álvaro Garbin Júnior, Geraldo Luiz Griza,
Natasha Magro Érnica, Ricardo Augusto Conci
Introdução: O queratocisto odontogênico possui comportamento mais agressivo e taxas
de recidivas maiores do que os outros cistos odontogênicos, acometendo
frequentemente a mandíbula. Dentre as opções de tratamento encontram-se a
enucleação, marsupialização e descompressão. A descompressão e marsupialização são
indicadas com o intuito de proteger estruturas nobres, através da diminuição da pressão
cística, resultando em neoformação óssea, já a enucleação, quando indicada, é
considerada o melhor padrão de tratamento por necessitar apenas de um tempo
cirúrgico. Objetivo: relatar um caso de queratocisto odontogêncio. Relato de caso:
Paciente sexo masculino, 13 anos, atendido no programa de Residência em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, devido
obstrução nasal ao lado esquerdo. Ao exame extraoral apresentava discreto aumento
de volume em região paranasal esquerda, distopia de globo ocular esquerdo, acuidade
visual preservada e motilidade dos globos oculares mantida. Apresentava também,
abaulamento em fundo de vestíbulo superior esquerdo, de consistência endurecida,
mucosas integras. Na tomografia, observou-se imagem radiopaca, extensa, unilocular,
bem definida, envolvendo por completo o seio maxilar esquerdo, desde sua base ao
assoalho da órbita, que se encontrava elevado, obstrução do antro maxilar esquerdo
pelo envolvimento da parede lateral da fossa nasal. Foi realizado enucleação da lesão
com sinusectomia e antrostomia de seio maxilar esquerdo. Resultado: Após 1 anos, o
tratamento se mostrou efetivo pelo regresso total da lesão, sem complicações pósoperatórias. Conclusão: O diagnóstico acurado e a técnica cirúrgica precisa são
importantes para o tratamento de patologias de grande extensão quem acometem os
ossos da face.

Palavras-chave: Cistos ddontogênicos, maxila, enucleação.
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TRATAMENTO FECHADO DE FRATURA DE ARCO ZIGOMÁTICO: RELATO DE CASO
Fernanda Guimarães, Evelyn Estefani Cristaldo, Eleonor Álvaro Garbin Júnior, Geraldo
Luiz Griza, Natasha Magro-Érnica, Ricardo Augusto Conci
Introdução: O arco zigomático é um componente da região ântero-lateral da face, que
apresenta um contorno de curvatura convexa. Sua fratura ocorre devido a fragilidade
desta estrutura, que, sob ação direta de um trauma perde a curvatura convexa normal.
As principais causas de fratura de arco são: violência interpessoal, esportes e acidentes
de trabalho. Objetivo: o objetivo deste trabalho é relatar o caso de dois pacientes com
fratura de arco zigomático que foram tratadas com redução fechada sob anestesia
local. Relato de Caso: Caso 01: Paciente de gênero masculino, encaminhado para o
pronto socorro do HUOP devido acidente esportivo evoluindo com trauma em face.
Após avaliação e de exame de imagem, comprovou-se a fratura de arco zigomático
direito. A redução foi realizada sob anestesia local utilizando a técnica de Keen. Após o
procedimento, novas radiografias foram realizadas para evidenciar a redução. Caso 2:
Paciente de gênero masculino, vítima de acidente de trabalho, atendido no pronto
socorro do HUOP, apresentando abertura bucal limitada, e perda de projeção em região
de arco zigomático. A avaliação do exame de imagem evidenciava o deslocamento do
arco zigomático. A redução foi realizada seguindo a técnica de Keen, sob anestesia
local. Resultado: Em ambos casos, pacientes apresentaram melhora clínica no
momento da redução, ambos apresentaram: melhora da abertura bucal e na projeção
do terço médio da face. Conclusão: Os relatos apresentados mostram que este tipo de
injúria pode ser efetivamente estabilizada através do emprego de redução pela técnica
de Keen, sem haver necessidade de fixação.

Palavras-chave: Fratura, zigoma, redução fechada.
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UMA VISÃO SOBRE O QUERATOCISTO ODONTOGÊNICO
João Carlos Rafael Junior, Ana Maria da Silva, Gisele Aparecida Spadim, Daniela de
Cassia Faglioni Boleta Ceranto
Introdução: O queratocisto odontogênico (QO) foi descrito pela primeira vez por
Philipsen em 1956. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reclassificou esta
patologia como sendo um cisto odontogênico de desenvolvimento. Trata-se de uma
patologia benigna, porém possui alta recorrência e agressividade. Objetivo: Realizar
uma revisão bibliográfica acerca do queratocisto, elucidando as principais características
e tratamentos. Metodologia: Pautada na pesquisa de artigos científicos publicados
entres os anos de 2017 e 2020 sobreo QO em diversas bases de
dados. Resultados: Motivado pela falta de evidências científicas para manter a
classificação do queratocisto como um tumor, em 2017 a OMS classificou-o como um
cisto. Histologicamente, é composto por uma cavidade patológica, envolto por cápsula
cística constituída de um epitélio estratificado pavimentoso, com ortoparaqueratina e
preenchida por um líquido amarelo citrino, radiograficamente apresenta-se como uma
lesão radiolúcida, bem delimitada, com halo esclerótico, unilocular ou multilocular
podendo ou não estar relacionada a um dente incluso. É essencial ressaltar o potencial
agressivo, invasivo e crescimento ântero-posterior desta patologia, geralmente é
assintomático, porém, pode estar associado a quadros de dor, parestesia, reabsorção
radicular e assimetria facial, tendo uma predileção para regiões posteriores de
mandíbula. Dentre os tratamentos citados na literatura estão a marsupialização,
descompressão, enucleação e ressecções. Conclusão: O queratocisto é uma patologia
que não deve ser negligenciada pelo cirurgião-dentista, devendo o mesmo estar atento
a todos os sinais e sintomas para realizar um correto diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave: Patologia bucal, queratocisto, cistos odontogênicos.
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USO DE BISFOSFONATOS E SUA RELAÇÃO COM A PERIODONTIA
Érica Sabrina Zuppa, Bruno Fongaro Dalbosco, Carlos Augusto Nassar
Introdução: Utilizados na prevenção e no tratamento de osteoporose e de outras
doenças que afetam o tecido ósseo, os bisfosfonatos são agentes antirreabsortivos que
podem promover um aumento de mineralização da matriz óssea. Além dos traumas
bucais, as doenças do periodonto também são importantes desencadeadores da
osteonecrose dos maxilares. Objetivo: Verificar, através de uma revisão de literatura, a
relação da osteoporose com os bisfosfonatos e doenças periodontais. Método de
revisão: Foi realizado levantamento bibliográfico com busca na base PubMed e Google,
entre os anos de 2008 a 2020, sobre a osteonecrose dos maxilares provocadas pelo uso
dos bisfosfonatos bem como sua intensificação por meio das doenças
periodontais. Resultados: As doenças que afetam o tecido ósseo, como a osteoporose
e enfermidades oncológicas, fazem com que o osso fique fragilizado e pouco denso,
podendo levar a fraturas. Com isso, a utilização dos bisfosfonatos nos últimos anos está
sendo empregada com frequência, sendo que também contribui na prevenção e na
melhora de doenças do periodonto. Por outro lado, quando esse medicamento se
apresenta em excesso nos ossos da boca, os traumas advindos de procedimentos
odontológicos, tratamentos periodontais, aliados à má higiene oral e infecções podem
causar a osteonecrose dos maxilares. Conclusão: Assim, conclui-se que a utilização dos
bisfosfonatos traz grandes benefícios no combate a doenças ósseas, a osteoporose e
também a doenças do periodonto. Contudo, esse fármaco, aliado a traumatismos orais,
também contribui no surgimento da osteonecrose dos maxilares, podendo promover
sérios riscos à qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Bisfosfonatos, osteonecrose, doenças periodontais.
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A ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA ATENÇÃO BÁSICA DENTRO DO
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
Évelyn Farias, Estefany Bahnert, Rafaela Zulmira de Oliveira Moraes, Luis Henrique Vila
Verde, Felipe Gustavo de Bastiani, Ingrid Viel de Farias
Introdução: O cirurgião-dentista está contemplado entre os profissionais que atuam na
Atenção Primária do Sistema Único de Saúde exercendo papel relevante na promoção
de saúde dentro da Estratégia de Saúde da Família. Objetivo: Relatar a atuação do
dentista na equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família. Relato de
caso/experiência: O presente estudo propõe mostrar o desempenho dos residentes de
Odontologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da
Secretaria de Saúde de Cascavel – PR. O programa abrange os profissionais de
Enfermagem, Odontologia e Serviço Social buscando integrá-los no processo de trabalho
da Atenção Primária, mostrando como cada profissão pode contribuir para a construção
do processo de Saúde. As atividades são desenvolvidas nas Unidade de Saúde da Família,
acompanhando fluxo já existente de atendimentos clínicos, exposições de educação
permanente e popular, visitas domiciliares e sistematização do cuidado, estimulando a
interação entre todos os membros da equipe construindo a integralidade do
cuidado. Resultados: Através dessa experiência pode-se constatar que o dentista é peça
fundamental na promoção de saúde e que seu campo de atuação está muito além do
consultório odontológico. Notou-se também a importância da interação entre o
profissional dentista e os demais que compõe a equipe no sentido de entender o
contexto do paciente para ser mais efetivo frente as demandas existentes. Conclusão: A
atuação multiprofissional destaca tanto as potencialidades de cada profissão quanto a
necessidade de todas trabalharem conjuntamente. Dessa forma, a atuação do cirurgiãodentista mostra-se relevante pois permite a manutenção e tratamento da saúde.

Palavras-chave: Multiprofissional, estratégia de saúde da família, cirurgião-dentista.
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A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DURANTE
PANDEMIA DE COVID-19
Rafaella Batista de Oliveira, Danielle Shima Luize, Francielle Carneiro Hirata, Tatiana
Assumpção, João Vitor Oribka Roque, Iris Sawazaki Calone
Introdução: A alta carga viral na saliva de pacientes diagnosticados com COVID-19 se dá
pelo receptor do vírus, a enzima conversora da angiotensina 2 (ACE-2), que é expresso
nas glândulas salivares menores e em células epiteliais da mucosa oral. Dessa forma, a
diminuição da carga viral na saliva torna-se crucial, visto que a manipulação oral
acontece em vários momentos na rotina de procedimentos da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Objetivos: Destacar a importância dos procedimentos de higiene oral na
UTI, principalmente em pacientes com diagnóstico de COVID-19. Relato de experiência:
A equipe de Odontologia Hospitalar atua na UTI do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná desde 2019 e durante a pandemia tornou-se necessária a adaptação dos
procedimentos de higiene oral. Dessa forma, houve a padronização de um kit de higiene,
a partir de uma gaze montada em espátula de madeira (swab) como substituto da
escova dental a fim de evitar a geração de gotículas que coloca em risco a equipe de
saúde e a contaminação do ambiente. Essa higiene oral é realizada a cada 12 horas, com
peróxido de hidrogênio a 1% seguida da desinfecção química por solução de clorexidina
0,12%. Ademais, foi realizado o treinamento da equipe de enfermagem pela equipe de
odontologia hospitalar para a inserção desses procedimentos. Resultados: Observou-se
a conscientização e adesão da equipe de enfermagem a implementação dessa rotina de
higiene oral. Conclusão: Houve a adesão dos técnicos de enfermagem a realização dessa
higiene oral e a equipe não demonstrou dificuldades em realizar esses procedimentos.

Palavras-chave: Higiene bucal, carga viral, equipe hospitalar de odontologia.
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ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA UTI DO HUOP
Anna Kallyne Eberts Sebastiany, Danielle Shima Luize Sottovia, Francielle Carneiro
Hirata, Patricia Oehlmeyer Nassar, Tatiana Santos Assumpção, Iris Sawazaki Calone
Introdução: a odontologia hospitalar é uma área da Odontologia que atua em pacientes
que necessitam de atendimento em ambiente hospitalar, internados ou não, ou em
assistência domiciliar. De particular importância, a atuação da odontologia hospitalar
nas UTIs ajuda a prevenir as pneumonias nosocomiais, principalmente a pneumonia
associada à ventilação mecânica. Objetivo: apresentar os resultados do trabalho
realizado pela equipe de Odontologia Hospitalar do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná. Método: Estudo retrospectivo, quantitativo de prontuários dos pacientes
atendidos pela equipe no período de maio de 2019 a janeiro de 2020. Resultados: foram
realizados cerca de 3024 atendimentos odontológicos, numa média de 252
atendimentos mensais. São realizados tratamentos periodontais, exodontias, remoção
de aparelhos, diagnóstico e tratamento de patologias, condicionamento bucal,
laserterapia e treinamentos de promoção de saúde bucal com a equipe de enfermagem.
Vale ressaltar o estudo realizado sobre o impacto da Odontologia em trabalho integrado
a equipe multidisciplinar na redução das pneumonias associadas a ventilação mecânica,
onde, em análise comparativa de um período de 5 meses, houve redução da média de
pacientes com essa infecção de 8,6 para 4 pacientes. Conclusão: a implantação deste
serviço beneficia os pacientes internados, minimizando infecções e reduzindo o tempo
de internação e eleva a qualidade do serviço prestado pelo hospital.

Palavras-chave: Odontologia hospitalar, promoção de saúde, pneumonia nosocomial.
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CONSEQUÊNCIAS DO DESMAME PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO MOTORORAL
Ana Maria da Silva, João Carlos Rafael Júnior, Gisele Aparecida Spadim, Daniela de
Cássia Faglioni Boleta Ceranto
Introdução: O aleitamento materno permite o desenvolvimento motor-oral adequado
e o desmame precoce pode alterar este processo. Objetivo: Revisar a literatura quanto
à relação entre o desmame precoce (DP) e seus reflexos no desenvolvimento motororal. Método: Foram selecionados artigos de 2012 a 2019 do Google Acadêmico.
Resultados: Crianças amamentadas por no mínimo 12 meses apresentam escores
médios de mastigação significativamente mais elevados. Somente o aleitamento
materno promove a atividade muscular correta e mantém a postura de repouso de
lábios ocluídos, incentivando a respiração nasal. A sucção do bico de borracha não
requer protrusão e retração mandibulares, movimentos importantes para seu correto
desenvolvimento, o que pode influenciar no crescimento craniofacial, levando à arcadas
estreitas, falta de espaço para dentes e língua, disfunções na mastigação, deglutição e
articulação dos sons da fala, conduzindo à alterações de mordida e más-oclusões. Com
o DP, a postura de lábios entreabertos é mais comum, facilitando a respiração oral.
Mudança da respiração nasal pela bucal, não permite a adequada troca gasosa, podendo
levar à infecção de vias aéreas. Isso pode impactar negativamente o sono e o
desenvolvimento cognitivo das crianças. É sabido que há influência do DP com o
desenvolvimento de hábitos bucais deletérios na primeira infância, aumentando a
ocorrência de más-oclusões. Conclusão: Conclui-se que o DP interfere no
desenvolvimento motor-oral, podendo gerar más-oclusões, além de afetar aspectos
sistêmicos e comportamentais dos pacientes.

Palavras-chave: Aleitamento materno, desmame precoce, desenvolvimento motororal.
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DESCRIPCIÓN DE AVANCES DE UN PROYECTO DE SALUD BUCAL EN INDIGENAS DE LA
COMUNIDAD ITAGUAZU
Dahiana Montserrat Chaparro Arguello, Andres Emanuel Echague, Alejandra Torres
Arroquia, Azucena Rojas Encina, Jorge Anibal Coronel Gamarra
Introducción: El proyecto ‘’Joajupe o puaka’’, es un programa de salud bucodental
orientado a la rehabilitación oral de una comunidad indígena. Objetivo: Describir
avances de un proyecto de salud bucodental en niños de la población indígena Pai
Tavytera de la localidad de “Itaguazu”, departamento de Amambay. Método: El diseño
es descriptivo, cuantitativo, transversal. La población estudiada correspondió a un grupo
étnico de la parcialidad Pai Tavytera, dicha comunidad indígena es de 200 habitantes,
de los cuales 82 fueron fichados hasta la fecha del levantamiento de datos, se tomó
como muestra a 39 niños y jóvenes, menores de 18 años de edad como sujetos de
estudio, el muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia. Resultados: De
la población en cuestión que ha sido fichada, que en total son 100 indígenas, teniendo
en cuenta la muestra compuesta por los 39 sujetos, luego de realizar las charlas de
educación e higiene bucal, y posterior inspección bucal, se describen en total 190
procedimientos a ser realizados. Las acciones ya implementadas en las 2 primeras visitas
de las 3 agendadas para el año 2019 se realizaron técnicas de higiene bucal, y entrega
de kits de cepillado a los 39 menores, se realizaron en total 43 procedimientos.
Conclusión: Considerando que el proyecto ‘’Joajupe o? puaka’’, se puede concluir que
el proyecto va encaminado correctamente teniendo una ejecución del 23% en los
primeros 6 meses de aplicación por lo que las expectativas son muy buenas, ha cumplido
en parte su objetivo.

Palavras-chave: Comunidad, indigena, salud bucodental, descripción.

73

Promoção de Saúde

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA GESTANTES PARTICIPANTES DE FISIOTERAPIA
AQUÁTICA NA UNIOESTE
Ana Luíza Garcia Procópio, André Luiz Marçal Terreri, Dhienara Sgarbosa Tomin,
Helenara Salvati Bertolussi Moreira, Luana Assunção Delgado, Maria Goreti Weiand
Bertoldo
Introdução: O período gestacional tem diversas peculiaridades e os cuidados
demandados devem proporcionar a integralidade da saúde da mulher grávida. Dessa
forma, o projeto de extensão “Ação interdisciplinar em promoção de saúde bucal”
realizou orientações de saúde às gestantes, durante atividades no Centro de
Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE. Objetivos: Apresentar os resultados obtidos com
palestras e orientações voltadas para a promoção em saúde bucal, desenvolvidas pelos
acadêmicos
de
Odontologia
às
gestantes
durante
atividades
hidroterapêuticas. Materiais e Métodos: Foi utilizada a área da 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. Foram realizadas palestras, demonstração de
higienização oral, em macromodelos, e distribuição de folders sobre os temas
abordados, ao final de cada atividade. Resultados: Durante o desenvolvimento do
projeto de extensão foram abordadas dez gestantes com idade gestacional de 3 a 8
meses. Foi possível analisar o interesse intenso por parte destas, considerando o grande
número de questionamentos levantados por elas. As gestantes também foram
orientadas a procurarem a Clínica Odontológica da Gestante na UNIOESTE. Ademais,
verificou-se um grande aprendizado pelos acadêmicos da equipe com o
desenvolvimento da apresentação oral e a interação com essas gestantes. Conclusão: O
projeto extensão 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.

Palavras-chave: Gestantes, saúde bucal, interdisciplinar.
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EVALUACION DE UN PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL ´ BOCA SANA, SONRISA
FELIZ’’ 2018 – 2019
Lucas Eduardo Quevedo Vargas, Nara Karina Gómez Viveros, María Belén Ruiz
Mongelos, Jorge Aníbal Coronel Gamarra
Introducción: El proyecto ‘’Boca Sana Sonrisa Feliz’’, es un programa de salud
bucodental orientado a la rehabilitación oral pediátrica de niños escolares.
Objetivo: Describir los resultados a mediano plazo del programa Boca Sana, Sonrisa Feliz
a los niños de escuela pública ribereña. Método: Es Observacional-descriptivo de corte
transversal, ya que se observó y describió el fenómeno y sus características en un
periodo, y se vio los datos en relación al contexto de ese momento. Cuantitativo porque
los datos que se procesaron de forma numérica. Corresponde a una investigación no
experimental. Se atendieron 60 escolares, donde un 45% del sexo femenino
y 55% restante masculino. Resultados: Al realizar la comparación en cuanto a la higiene
bucal se puede observar en el 2019 un aumento al 64% en cuanto a aptitudes y
condiciones buenas, en contraposición de solo un 10% en el
2018. Conclusión: Considerando que el proyecto “Boca Sana- Sonrisa Feliz, que en un
inicio era rehabilitar la boca de los niños de manera integral, es decir no solo con las
restauraciones sino con la generación de conciencia mediante hábitos de higiene y la
importancia de la salud bucal, tanto en los niños como en sus familiares más
cercanos, ha cumplido en parte su objetivo.

Palavras-chave: Niños, escolares, salud bucodental, evaluación.
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HIGIENE ORAL SUPERVISIONADA INDIVIDUALIZADA EM PACIENTES COM LIMITAÇÕES
MOTORAS
Letícia Becker Mantovani, Daniele Reolon Barth, Lucinara Ignez Tavares Luzzi
Introdução: O controle do biofilme dental almeja a prevenção e controle das doenças
periodontais, peri-implantares, cáries e halitose. Nesse contexto, a limitação motora dos
membros superiores decorrente de traumas, más-formações, acidente vascular cerebral
entre outros, dificultam a autonomia do paciente. De acordo com a Organização das
Nações Unidas, 23,9% da população mundial tem alguma deficiência. No Brasil, estimase que 7% são físicas. Objetivo: relatar 2 casos de pacientes do gênero feminino com
limitação motora, encaminhadas para tratamento periodontal no Centro de
Especialidades Odontológicas da Unioeste. Relato de caso: Paciente 1, C.A. V, 46 anos,
dificuldade no braço direito por trauma na infância. Orientada a usar o braço direito
para auxiliar afastamento dos tecidos e favorecer visualização da escovação com escova
tradicional e passar o fio dental modificado. Paciente 2, A.P.C, 35 anos, portadora de
adução e abdução dos dedos das mãos, sem flexão dos antebraços e punhos. Orientada
a apoiar antebraço na pia, segurar a escova elétrica com movimento de pinça e realizar
movimentação bilateral da cabeça com escova parada. Apoio do fio dental modificado
entre os dedos, com movimento da cabeça para cima e para baixo para permitir
adaptação interproximal. Resultados: A higiene oral supervisionada associada a
motivação promoveram autonomia, melhorando a autoestima das pacientes com
limitações motoras. Conclusão: A instrução personalizada do paciente é de extrema
importância para controle do biofilme dental. Estratégias e dispositivos de higiene bucal
devem ser adaptados às limitações físicas de cada paciente e podem fazer a diferença
entre saúde e doença periodontal.

Palavras-chave: Higiene oral, limitações físicas, motivação.
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LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DOS PACIENTES EM
QUIMIOTERAPIA NA UOPECCAN DE 2016 A 2018
Paulo Henrique Singer, Amanda Naelly Voinaski Dall Agnol, Marilia Pase, Íris Sawazaki
Calone
Introdução: A quimioterapia é uma modalidade de tratamento antineoplásico que ataca
diretamente as células malignas, entretanto pode gerar uma citotoxicidade em outras
células, favorecendo o aparecimento de lesões bucais e outras alterações
hematológicas. Objetivo: Traçar um perfil clínico-epidemiológico dos pacientes que
realizam tratamento quimioterápico na UOPECCAN. Método ou Relato de
caso/experiência: Este é um estudo retrospectivo, quantitativo, que foi realizado a
partir de fichas odontológicas de pacientes atendidos pela equipe de Odontologia da
Unioeste entre os anos de 2016 a 2018 no Hospital de Câncer UOPECCAN de Cascavel,
tendo seus resultados apresentados através de estatística descritiva. Resultados: A
amostra de pacientes atendidos pela equipe durante os 3 anos da pesquisa foi de um
total de 926 pacientes (n=926), sendo a maioria do sexo masculino e com faixa etária de
61 a 70 anos de idade. Quanto ao perfil odontológico encontrado, mais da metade dos
examinados apresentou menos de 21 elementos dentários presentes na cavidade oral e
a maioria era usuário de próteses dentárias. Aspectos relacionados a língua, gengiva,
lábios e voz apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade em sua maioria,
entretanto, houve destaque para xerostomia, sendo relatada por quase metade dos
pacientes, além disso alterações de paladar apareceram em 26,03% dos pacientes
(n=241), sintoma comum em paciente que realiza tratamento de
quimioterapia. Conclusão: Através deste levantamento foi possível observar e sintetizar
informações obtidas pelos acadêmicos durante os três anos de atendimento
odontológico dentro do setor de quimioterapia, bem como dados demográficos que
direcionem os atendimentos futuros neste público.

Palavras-chave: Quimioterapia, odontologia hospitalar, saúde bucal.
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LÍQUEN PLANO ORAL EM PACIENTE PEDIÁTRICO – ACOMPANHAMENTO DE 5 ANOS
Flavia Ferreira Freytag, Natália Gomes do Vale, Maria Daniela Basso de Souza, Ana
Lúcia Carrinho Ayroza Rangel, Maria de Fátima Monteiro Tomasin, Adriano Tomio
Hoshi
Introdução: O líquen plano é uma enfermidade mucocutânea comum, envolvendo uma
reação de hipersensibilidade que pode afetar a mucosa oral, genital, pele e unhas. A
doença não possui uma etiologia totalmente esclarecida, mas tem como principais
indícios os fatores imunológicos. O líquen plano oral tem prevalência no gênero
feminino, entre a quarta à sexta década de vida, sendo raro em
crianças. Objetivo: Relatar um caso de líquen plano oral em paciente pediátrico com
acompanhamento de 5 anos. Relato de caso: Paciente leucoderma, 12 anos, gênero
masculino, encaminhado ao serviço de Estomatologia da UNIOESTE devido à presença
de manchas brancas na mucosa jugal observadas em uma consulta de rotina na Clínica
de Odontopediatria da UNIOESTE. Ao exame clínico intra-oral, 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. Lesões com as mesmas características foram constatadas
em assoalho bucal e ventre de língua, bilateralmente. Paciente não relata
sintomatologia dolorosa. Lesões nas unhas também foram observadas, formando
estrias longitudinais. A hipótese diagnóstica foi de líquen plano oral e isto confirmou-se
a partir da biópsia incisional de uma das lesões e exame histopatológico. O paciente foi
encaminhado para acompanhamento das lesões nas unhas com médico dermatologista
e permanece em proservação anual das lesões orais. Conclusão: O líquen plano oral
pode ser constatado em pacientes pediátricos e o cirurgião-dentista deve ficar atento
aos sinais clínicos para diagnosticar e conduzir correto tratamento.

Palavras-chave: Odontopediatria, líquen plano bucal, mucosa bucal, estomatologia.
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O IMPACTO DA HIGIENE ORAL NA INCIDÊNCIA DA PNEUMONIA ASSOCIADA À
VENTILAÇÃO MECÂNICA
Marilia Pase, Isabella Chmilouski, Paulo Henrique Singer, Danielle Shima Luize, Iris
Sawazaki Calone
Introdução: Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a Pneumonia Associada à
Ventilação Mecânica (PAVM) mostra-se uma infecção hospitalar muito prevalente. A
cavidade oral, através do tubo orotraqueal, é um meio de comunicação com os pulmões.
Durante a permanência na UTI, o paciente está propício à alterações da microbiota oral
e diferenciação do biofilme dental, ocorrendo interações entre bactérias nativas e
patógenos respiratórios, aumentando a susceptibilidade ao desenvolvimento da
PAVM. Objetivo: Contribuir com a atualização da literatura acerca da relação entre
higiene oral e patógenos envolvidos no desenvolvimento da PAVM, em UTI. Método: O
presente estudo é uma revisão de literatura narrativa, levantando informações
bibliográficas do período de 2006 a 2019. Foram consultadas as bases de dados LILACS,
BVS, PubMed e SciELO, através das palavras-chave: higiene bucal, pneumonia associada
à ventilação mecânica, unidades de terapia intensiva, cirurgião dentista, biofilme bucal,
saúde bucal. Resultados: Utilizou-se 9 artigos para a elaboração dessa revisão,
centrados na relação da cavidade bucal com a PAVM. A precariedade da higienização
bucal, pela impossibilidade de autocuidado, gera um desequilíbrio da microbiota oral
residente, favorecendo a aquisição da PAVM, debilitando o estado de saúde do
paciente. Conclusão: Alterações bucais podem se tornar importantes fontes de
agravamento da saúde sistêmica, principalmente se tratando da PAVM, exigindo
atenção no cuidado ao paciente hospitalizado. A cavidade bucal deve ser reconhecida
como parte integrante da saúde geral, necessitando ser tão bem cuidada quanto o
restante do corpo.

Palavras-chave: Pneumonia associada à ventilação mecânica, higiene bucal, unidades
de terapia intensiva.
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O USO DO OZÔNIO NA ENDODONTIA
Ana Julia Marcon Pivatto, Mariana Rocha Passamani, Eloisa Mafalda Refati Busanello,
Andressa Bozza de Bastiani
Introdução: A ozônioterapia é um método que utiliza uma mistura gasosa de ozônio e
oxigênio para fins terapêuticos, as primeiras publicações surgiram em 1934, com o
cirurgião-dentista Edward Fisch e a partir de 2000 a técnica passou a ser opção
terapêutica. O ozônio possui uma potente ação antimicrobiana (sobre vírus, bactérias e
fungos) e modulador do sistema imune e circulatório. Na endodontia é utilizado para
potencialização da fase da limpeza dos canais radiculares. Objetivo: relatar a eficácia do
ozônio no tratamento endodôntico. Revisão de Literatura: Na endodontia, é de
extrema importância a eliminação de microrganismos durante o tratamento, o ozônio,
possui propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias, imunomodulantes,
biossintéticas, bioenergéticas, analgésicas e hemostáticas, deixando o tratamento mais
seguro, proporcionando mais conforto ao paciente pois ameniza os sintomas e acelera
a regeneração. Durante o tratamento, existem três formas para sua utilização: Água
ozonizada: utilizada como irrigação intracanal, complementar; gás ozônio: utilizado
dentro do canal com finalidade antimicrobiana e fora do canal nos tecidos periapicais,
aplicado em baixa concentração para estimular o reparo, ou alta concentração para
auxiliar o tratamento de abscessos, fístulas e lesões; óleo ozonizado: utilizado como
medicação intracanal. Além disso apresentam um grau de complicação muito baixo
quando realizados em pequenas doses para fins terapêuticos, porem quando inspirado
em quantidades elevadas, o ozônio, pode ser danoso para o sistema respiratório e
outros órgãos. Conclusão: a ozônioterapia é extremamente seguro e possui inúmeros
benefícios na endodontia, o profissional deve conhecer a concentração necessária para
indicação e em caso de inalação saber como reverter.

Palavras-chave: Endodontia, ozônio, polpa dentária.
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ODONTOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL ASSOCIADAS EM PROL DA EDUCAÇÃO EM
SAÚDE BUCAL E DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
Natalia Magagnin Silva, Érica Sabrina Zuppa, Helenara Salvati Bertolussi Moreira,
Luana Assunção Delgado, Maria Goreti Weiand Bertoldo, André Luiz Marçal Terreri
Introdução: A Terapia Ocupacional (TO) é uma área que pode auxiliar pessoas com
dificuldades psicomotoras. Associada à Odontologia, esses pacientes podem obter
melhorias em sua saúde bucal. Objetivos: Instruir crianças com deficiência sobre os
cuidados necessários com saúde oral e através de uma escovação adaptada desenvolver
a parte motora necessária para uma maior independência durante a limpeza
bucal. Método: Para os atendimentos foram utilizados os horários das sessões com a
Terapeuta Ocupacional na clínica de reabilitação física da UNIOESTE. Enquanto as
crianças utilizavam os recursos lúdicos para o treinamento da função motora, os
acadêmicos de Odontologia orientavam as crianças sobre os cuidados com seus dentes
e gengivas e ao final das sessões de TO, eram conduzidos para uma escovação
supervisionada. As escovas foram adaptadas no cabo utilizando espaguetes de piscina
para melhorar a tomada palmar e a segurança na hora de pegar na
escova. Resultado: Com o auxílio do ambiente e dos recursos lúdicos a aceitação das
crianças à escovação foi melhorando gradualmente. O acompanhamento semanal
através de prontuários evidenciou que a diminuição do biofilme era visível e que com o
passar das sessões as crianças entravam na sala já querendo escovar os dentes. O uso
de adaptadores de escova mostrou-se necessário para melhoria da função motora e
para uma satisfatória escovação. Conclusão: É possível através da interdisciplinaridade
facilitar a independência com os cuidados bucais de deficientes psicomotores e
possibilitar aos acadêmicos o aprendizado de formas didáticas para o manejo de
crianças com dificuldades.

Palavras-chave: Saúde Bucal, terapia ocupacional, deficientes, escovação.
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OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES COLETIVAS PARA ESCOLARES
Daniela Lovera, Camila Santin, Cassia Thaís Iurkiv Zanatta, Marianne Carolina Rolon
Ribeiro, André Luiz Marçal Terreri, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar
Introdução: As atividades coletivas em saúde bucal no âmbito de escolas são relevantes,
pois são espaços adequados para realização desses procedimentos devido à presença
constante das crianças em pelo menos um turno. Objetivo: Apresentar os resultados do
desenvolvimento de atividades coletivas em saúde bucal desenvolvidas por acadêmicos
do curso de odontologia da UNIOESTE na escola municipal Luiz Vianey. Materiais e
métodos: Após distribuição dos porta escovas coletivos e individuais, os acadêmicos de
odontologia desenvolveram, semanalmente, atividades coletivas de saúde bucal tais
como escovação supervisionada, evidenciação de biofilme, fluorterapia para crianças de
maior risco de cárie e levantamento epidemiológico. Resultados: No ano de 2019,
aproximadamente 560 alunos estavam matriculados em 23 turmas, com uma média de
24 alunos por sala. Durante 25 semanas, os acadêmicos de odontologia, realizaram
semanalmente, atividades coletivas de saúde bucal em torno de 16 salas. Considerando
a infrequência de 6% no ensino fundamental e o número médio de alunos por sala, eram
realizadas ações coletivas em 360 alunos semanalmente. Com relação aos bochechos
fluoretados, os resultados do levantamento das condições bucais mostraram que 38%
das crianças tinha necessidade de fluorterapia. O índice ceo-d na idade 5 e 6 anos de
idade foi 1,9, sendo o componente cariado responsável por 72% das condições.
Conclusão: Foram realizadas 9.000 evidenciações de biofilme dental acompanhadas de
escovação supervisionada. Considerando as crianças com necessidade de fluorterapia
foram realizados 3.400 bochechos. O índice ceo-d encontrado foi mais baixo que a
média nacional de 2010, entretanto é baixo o acesso aos serviços odontológico
assistenciais.

Palavras-chave: Extensão, saúde bucal, escolares, ações coletivas.
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PATOLOGIA E ESTOMATOLOGIA NA WEB – ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PÁGINA
ELETRÔNICA
Leticia Elis de Oliveira Postai, Isabela Mangue Popiolek, Stéphane Vanelli da Silva,
Rosana da Silva Berticelli
Introdução: Entre os meios de comunicação, atualmente, a internet é o principal. Para
a educação, é considerada uma ferramenta complexa e abrangente de aprendizado.
Para a comunidade científica é um recurso indispensável. Desta forma, surgiu a
plataforma de ensino e extensão “Patologia e Estomatologia na Web”, desenvolvida
pelo curso de Odontologia da UNIOESTE, campus de Cascavel, em 2010. Desde então, o
projeto cresce e ganha visibilidade pela atualização das informações pelos docentes e
acadêmicos. Objetivo: O foco principal do projeto é auxiliar, por meio do banco de
imagens e de textos auxiliares, na interpretação de imagens radiográficas e
tomográficas, evidenciando também a importância deste exame complementar, que
contribui para o diagnóstico diferencial das lesões bucais – confirmado pelo laudo
histopatológico. Método ou Relato de caso/experiência: A organização, montagem e
atualização da página são realizadas a partir da avaliação do site, seleção e adequação
de imagens de lesões e lâminas histopatológicas (obtidas na clínica de Estomatologia da
UNIOESTE e por análise histopatológica) e confecção de textos didáticos (utilizando
como referências livros e artigos de grande relevância sobre as disciplinas de Patologia,
Estomatologia, Semiologia e Radiologia e Imaginologia). Resultados: Os resultados
ficam claros com o crescente interesse dos acadêmicos pelo material disponibilizado,
que contribui de forma expressiva para o aprendizado das disciplinas em enfoque na
plataforma. Conclusão: O desenvolvimento deste projeto instiga os alunos a buscar um
aprimoramento dos ensinamentos ofertados em sala de aula, disponibilizando
informações de relevância e qualidade a muitas pessoas. Contribuindo para o
enriquecimento da universidade e da sociedade.

Palavras-chave: Radiologia, internet, medicina bucal.
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PROJETO DE EXTENSÃO "LEITURA E SAÚDE": INOVAÇÕES DESTINADAS AOS
DEFICIENTES VISUAIS
Luana Assunção Delgado, André Luiz Marçal Terreri, Matheus Rossi Dias, Rafaella
Batista de Oliveira
Introdução: A deficiência visual é considerada uma deficiência física, na qual esses
indivíduos apresentam cegueira ou uma baixa capacidade de visão. Neste contexto,
manter a higiene bucal adequada pode ser uma grande dificuldade para estes
indivíduos, dentre outras questões, devido à falta de cuidados preventivos e orientações
utilizando materiais adequados. Objetivos: O objetivo deste trabalho é demonstrar a
elaboração de materiais educativos específicos, que utilizem os sentidos táteis, para a
orientação sobre saúde bucal para deficientes visuais. Materiais e Métodos: A partir de
pesquisa bibliográfica sobre educação em saúde bucal e deficientes visuais foi feita uma
seleção de artigos que abordassem a elaboração de materiais didáticos destinados a
esta clientela. Para elaboração do material educativo foram utilizados: biscuit, cera
utilidade, cola quente, Espuma Vinílica Acetinada (EVA), fio de barbante, isopor,
miçanga e silicone. Resultados: Pode ser observado por meio do levantamento
bibliográfico uma escassez de artigos científicos que abordam este assunto. Foram
confeccionados materiais didáticos na forma de cartilha e macromodelos com
diferentes texturas entre as normalidades e alterações patológicas da doença cárie e
periodontal. Conclusão: É possível a criação de um material educativo para os
deficientes visuais com um baixo custo e com uma fácil execução. O material ficará
disponível para ser utilizado nas clínicas odontológica da UNIOESTE e faz parte do
projeto de extensão “saúde e leitura” desenvolvido pelo curso de Odontologia. Os
acadêmicos envolvidos adquiriram conhecimento e didáticas para o manejo com esses
pacientes.

Palavras-chave: Deficiência visual, saúde bucal, educação em saúde.
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SAÚDE BUCAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: REVISÃO DE LITERATURA
Thaisláyne Mirelle dos Santos Cruz, Glória Raquel Santos São Mateus, Mayara Pereira
de Ávila, Juliana Maria Rezende Prata da Silva, Melício Henrique de Almeida Machado,
Simone Yuriko Kameo
Introdução: Há uma relação entre saúde bucal e saúde geral, em pacientes
hospitalizados essa associação assume maior relevância, posto que cuidados com saúde
bucal evita agravos sistêmicos decorrentes de bacteremias causadas por
microrganismos de origem oral. Ademais, pacientes hospitalizados tomam
medicamentos, possuindo dieta modificada e ocasionalmente não conseguem fazer sua
própria higiene bucal, contribuindo para piora da saúde bucal. Objetivo: Avaliar a
importância da saúde bucal em pacientes hospitalizados e sua interferência nas
condições sistêmicas. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa nas bases de
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO, Lilacs, utilizando os descritores:
“Saúde bucal”, “Hospitalização”, “Salud Bucal”, “Pacientes Internos”. Foram incluídos
artigos gratuitos, publicados nos idiomas Português e Espanhol. Foram excluídos artigos
de revisão de literatura e que não associaram ao tema. Obteve-se 120 artigos, mas
somente 10 atenderam aos critérios estabelecidos. Resultados: Estudos apontam que
pacientes hospitalizados apresentam saúde bucal precária, facilitando uma
predisposição a patógenos respiratórios advindos do biofilme dental. Portanto, a
implementação de uma linha de cuidado oral baseada no controle do biofilme
bacteriano e focos infecciosos é recomendada, devido a simples execução e potencial
que representa na prevenção da instalação de alterações orgânicas ou agravamento
delas. Conclusão: Observou-se que pacientes hospitalizados preocupados com o motivo
que se encontram internados, não se atentam a higiene bucal. Assim, fica evidente a
importância do cirurgião dentista na equipe multiprofissional dos hospitais, visando
tanto prevenção quanto recuperação da saúde oral visto que essa é essencial para
qualidade de vida e saúde geral dos indivíduos hospitalizados.

Palavras-chave: Saúde bucal, hospitalização, salud bucal, Pacientes Internos.
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SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA
DURANTE A PANDEMIA DE SARS-COV-2
Maria Eduarda Fernandes, Andressa Mioto Stabile, João Pedro da Silva Lopes Salles,
Hilusca Alves Leite, Gabriela Cristina Santin, Débora Lopes Salles Scheffel
Introdução: O cancelamento de atividades presenciais em escolas e universidades foi
uma das estratégias para conter a pandemia de COVID-19. O curso de Odontologia
apresenta diversas atividades que não podem ser realizadas remotamente, gerando
desafios para a conclusão do ano letivo. Objetivo: Este trabalho avaliou o impacto da
pandemia na saúde mental dos alunos de graduação em Odontologia da Universidade
Estadual de Maringá – UEM. Métodos: Foi realizado um estudo transversal descritivo,
por meio de questionário eletrônico (Google Forms) enviado por e-mail. O questionário
apresentava 21 questões divididas em informações pessoais, fatores socioeconômicos,
aspectos emocionais e associados a graduação. A coleta ocorreu entre junho e julho de
2020. Os dados foram analisados pelos testes qui-quadrado, exato de Fisher e MannWhitney (p>0,05) e de forma descritiva. Resultados: Dos 200 alunos, 142 responderam.
40,8% dos participantes estão no 4º ou 5º ano. O fator que mais os preocupa quanto a
COVID-19 é o medo de se contaminarem e contaminarem pessoas de risco (53,7%),
21,5% cogitaram trancar o curso durante a quarentena, 38,7% relataram diagnóstico
prévio de transtorno mental, sendo que 23,6% apresentaram grande piora e 56,3% leve
piora durante a pandemia. Houve associação entre trancar o curso e as variáveis renda
e diagnóstico prévio de transtorno mental. Foi possível verificar uma preocupação dos
alunos quanto ao prolongamento da graduação, principalmente entre os alunos dos
últimos anos. Conclusão: Conclui-se que a pandemia teve impacto negativo na saúde
mental e expectativas profissionais com relatos frequentes de ansiedade, estresse e
desânimo.

Palavras-chave: Pandemia, saúde mental, alunos.
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO NO CONTROLE DA CÁRIE EM
ESCOLARES DO CASCAVEL VELHO – PR
Isabel Milena Locatelli Theobald Schone, André Luiz Marçal Terreri, Marina Berti,
Brenda Rex Machado, Mariângela Monteiro de Melo Baltazar, Daniela Pereira Lima
Introdução: Em 2016 os acadêmicos do segundo ano de Odontologia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Cascavel, realizaram um
levantamento epidemiológico sobre as condições de saúde bucal de crianças da Escola
Municipal Irene Rickli, este mostrou uma grande carência na saúde bucal, revelando
também uma região vulnerável socialmente. Assim, surgiu o projeto “Tratamento
restaurador atraumático no controle da cárie em escolares do Cascavel Velho – PR’’.
Objetivo: Objetiva-se relatar a experiência da ação coletiva dos estudantes de
Odontologia da UNIOESTE para promover a saúde bucal de crianças matriculadas em
uma escola de educação infantil do município de Cascavel-PR. Materiais e métodos:
Critérios para eleição do tratamento restaurador atraumático (ART): Dentes com cárie
cavitada em fase intermediária com acesso por oclusal ou proximal, que tenham
possibilidade de inserção do instrumento manual, dentes sem indicação de extração,
ausência de exposição pulpar/fístula/abcesso e de sintomatologia dolorosa que possa
caracterizar pulpite irreversível. Desde 2017, 256 crianças foram contempladas com
atividades de orientação em saúde bucal, distribuição de kits de higiene bucal,
evidenciação da placa bacteriana, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor.
O tratamento restaurador atraumático foi realizado em 52 crianças até a metade de
2020. Conclusão: O desenvolvimento de projetos de extensão em áreas mais carentes
são extremamente importantes, pois, além de motivar crianças em fase escolar à
mudanças de hábitos, estimulando o cuidado com a saúde bucal, pode-se aumentar a
cobertura de serviços restauradores, promovendo restaurações atraumáticas,
controlando e prevenindo a doença cárie, reestabelecendo a saúde bucal desta parcela
populacional.

Palavras-chave: Cárie Dentária, criança, higiene bucal, tratamento dentário restaurador
sem trauma.
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TUMOR NEUROECTODÉRMICO MELANÓTICO DA INFÂNCIA: A IMPORTÂNCIA DO
CORRETO DIAGNÓSTICO EM UM RELATO DE CASO
Gabriela Mara Mainardes, Ana Lúcia Carrinho Ayrosa Rangel, Maria de Fátima
Tomasin, Adriano Tomio Hoshi, Natasha Magro Érnica, Renata Zoraida Rizental
Delgado
Introdução: O Tumor Neuroectodérmico Melanótico da Infância (TNMI) é uma
neoplasia benigna rara que afeta principalmente a maxila dos lactentes e apresenta-se
como uma lesão pigmentada. Localmente agressivo e de alto potencial de recorrência,
exige remoção cirúrgica (múltiplas, na maioria dos casos) com margens de segurança.
Pode ser fatal se envolver estruturas vitais. Por isso, o tratamento precoce e a precisão
diagnóstica são fundamentais. Objetivo: Relatar um caso de TNMI em bebê. Relato de
caso: S.V.B.S, 4 meses, gênero feminino, foi levado pela mãe ao Estágio Supervisionado
em Clínica Integrada Infantil do Curso de Odontologia da Unioeste com queixa de
abaulamento de rápida progressão na região anterior esquerda da maxila, sem história
de trauma. O tumor apresentava-se como massa firme séssil, recoberto por tecido
gengival de coloração normal e não ulcerado. A radiografia oclusal revelou uma lesão
radiolúcida de caráter expansivo envolvendo o incisivo central esquerdo. Após biópsia
incisional, a análise histopatológica revelou ilhas de pequenas células neoplásicas
melanogênicas envolvidas por um estroma fibrocolagenoso. O exame de
imunohistoquímica manifestou expressão para citoqueratinas AE1/AE3 e CD99+,
antígeno Ki67, VIM e CROMO, confirmando o diagnóstico de TNMI. O paciente foi
encaminhado ao cirurgião bucomaxilofacial para remoção total da lesão em ambiente
hospitalar. Conclusão: o TNMI exige urgência na intervenção e no diagnóstico, mediante
exames histopatológico e marcadores imunohistoquímico a fim de melhorar o
prognóstico.

Palavras-chave: Imunohistoquímica, células melanogênicas, histopatologia.
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO PARA PACIENTES EM
TRATAMENTO ORTODÔNTICO – RELATO DE CASO CLÍNICO
Bruno Fongaro Dalbosco, Érica Sabrina Zuppa, Poliana Maria de Faveri Cardoso, Carlos
Augusto Nassar, Mauro Carlos Agner Busato
Introdução: A reabsorção radicular é um processo frequente e pode ser patológico e/ou
fisiológico, que consiste na perda do tecido dentário pela ação dos clastos. Considerada
multifatorial, presente em todos os tratamentos ortodônticos. Estes, apresentam uma
maior probabilidade de encurtamento radicular apical grave. Os exames radiográficos
são fundamentais para obtenção da situação do tecido radicular e a resposta frente às
forças exercidas pela mecanoterapia, além da prevenção mediante diagnóstico
satisfatório. Objetivos: Discutir a importância do acompanhamento radiográfico
durante o tratamento ortodôntico. Relato de Caso: Paciente de 09 anos, gênero
masculino, compareceu ao cirurgião-dentista relatando insatisfação com o seu sorriso.
Foi realizada a documentação para o início do tratamento de correção da mordida
aberta, nivelamento e alinhamento. Após 04 anos de tratamento com aparelho
ortodôntico convencional, sem nenhum acompanhamento radiográfico, o tratamento
foi encerrado, sem alcançar os objetivos inicialmente propostos. Aos 15 anos, o paciente
decide retornar ao cirurgião-dentista, especialista em Ortodontia, para o retratamento
do caso. Ao realizar a nova documentação foi observado a presença de um caso severo
de reabsorção radicular apical, causada pelo último tratamento. Assim, o retratamento,
que durou 04 anos, contou com periódicos exames radiográficos para o
acompanhamento de novas reabsorções radiculares e possíveis medidas
preventivas. Conclusão: Todo e qualquer tratamento ortodôntico apresenta
reabsorção, porém é possível controlar essa atividade histológica por meio da
prevenção e na conduta planejada e estudada pelo Ortodontista. É fundamental o
acompanhamento do caso para orientar o profissional frente às alterações e respostas
fisiológicas, objetivando a minimização da atividade dos clastos.

Palavras-chave: Ortodontia, reabsorção Radicular, tratamento ortodôntico.
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ABORDAGEM ENDODÔNTICA EM DENTES DECÍDUOS
Rafael Bezerra dos Santos, Jadna Silva Franco, Jefferson Alves Freitas, Augusto Martins
de Amorim Junior, Celbe Patrícia Porfírio Franco
Introdução: Um dos principais objetivos da odontopediatria é a manutenção dos dentes
decíduos até que chegue o período de esfoliação sistêmica. Para evitar exodontias
desnecessárias, utiliza-se uma abordagem endodôntica com variadas opções de
tratamentos, tal abordagem irá depender do comprometimento da polpa do elemento
dentário em questão. Objetivos: Descrever sobre a abordagem endodôntica em dentes
decíduos. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura com abordagem
qualitativa, com busca de artigos científicos nas bases de dados: SCIELO, LILACS e
PUBMED com os descritores: Endodontia, Dente decíduo e Tratamento
odontológico com o uso do operador booleano AND. Foram inclusos artigos de revisões
de literatura e relatos de casos pertinentes ao tema, entre 2010 e 2020 com textos
completos e relevantes em português ou inglês, e exclusos texto incompletos, repetidos,
capítulos de livro, teses. Foram selecionados 8 artigos para realização da
pesquisa. Resultados: Apesar dos cuidados com a saúde bucal ter melhorado no
decorrer dos anos, ainda é comum na dentição decídua o aparecimento de lesões
cariosas e traumáticas, e o tratamento endodôntico é o melhor indicado afim de evitar
exodontias desnecessárias e manter a dentição adequada. Diante disso, o dentista pode
utilizar de técnicas como: pulpotomia, pulpectomia, proteção pulpar direta ou indireta
visando a preservação do dente. Conclusão: O tratamento endodôntico em dentes
decíduos dependerá de uma criteriosa anamnese, onde o cirurgião dentista pode contar
com técnicas que evitem realizar a exodontia, pois futuramente pode ocorrer problemas
durante a esfoliação.

Palavras-chave: Endodontia, dente decíduo, tratamento odontológico.
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ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E
AMÁLGAMA – CASO CLINICO
Bruna Rossi, Ana Caroline Klein Manteufel, Veridiana Camilotti
Introdução: Sabe- se que para restituir os tecidos afetados pela doença cárie, é
necessário primeiramente compreender o material a ser utilizado, podendo ser este,
tanto a resina composta, como também o amálgama, assim como ter conhecimento da
anatomia dental a qual deverá ser reproduzida. Contudo, sabemos que para evitar
danos futuros ao reparo, um bom acabamento e polimento, realizado corretamente,
com todas as etapas necessárias, é considerado imprescindível para a longevidade do
mesmo, uma vez que, tais técnicas, devolvem contorno, lisura, assim como melhor
adaptação para a restauração, tornando- a mais próxima possível dos tecidos perdidos
e consequentemente, impedindo o acúmulo de placas indesejáveis no elemento dental
reanatomizado. Garantindo assim, resultados desejados e eficazes, não apenas ao
Cirurgião Dentista como também ao paciente. Objetivo: o objetivo do presente
trabalho foi avaliar a importância, assim como resultado imediato do acabamento e
polimento em restaurações de resina composta e amálgama. Relato de caso: todo o
procedimento de acabamento e polimento foi realizado na clínica de Dentística da
Unioeste, no mesmo paciente, em 18 restaurações, incluindo classe I, II e III. Resultados:
houve melhora instantânea das restaurações, gerando grande satisfação por parte do
paciente. Conclusão: tendo sido realizado corretamente todas as etapas de acabamento
e polimento, houve resultados imediatos em todas as restaurações, principalmente na
aparência e adaptabilidade.

Palavras-chave: Acabamento, restauração, resina composta, amálgama, polimento.
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ALTERAÇÕES DO TECIDO DENTÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES NA ENDODONTIA
Tainara Peper, Danielle Portinho
Introdução: o envelhecimento da população mundial e maior acesso à informação
somados aos avanços da odontologia tem colaborado para a longevidade da dentição
na população. Neste contexto devemos levar em consideração que a anatomia e
biologia dentária dessa parcela populacional é diferenciada quando comparada à
pacientes mais jovens e, portanto, devem ser consideradas no planejamento do
tratamento e na execução de procedimentos odontológicos. Na endodontia estas
alterações, frequentemente, não contraindicam o tratamento. Entretanto, devem ser
ponderadas para se atingir o sucesso do tratamento. Objetivo: diante do exposto, este
trabalho se propôs a revisar as alterações anatômicas dentárias que, de alguma forma,
interferem nos tratamentos endodônticos de pacientes idosos. Método: o
levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS,
através dos descritores: odontologia, endodontia, geriatria, gerontologia,
envelhecimento dentário, calcificação pulpar, atresia radicular e a combinação dos
termos. Resultados: o processo de envelhecimento humano proporciona uma série de
alterações anatômicas, fisiológicas e sociais nos pacientes que devem ser observadas no
atendimento odontológico. Além das questões relacionadas às alterações sistêmicas e
uso frequente de medicamentos, comum na idade avançada, devemos estar atentos às
alterações anatômicas dentárias. Calcificações e atresias pulpares dos canais
radiculares, menor sensibilidade aos testes térmicos, lesões periapicais e necessidades
de retratamento são constantes no atendimento do paciente idoso. Conclusão: assim,
o profissional que se prontifica ao atendimento destes pacientes deve estar atento às
alterações sistêmicas e locais do idoso, já que estas podem alterar o plano de
tratamento e até interferir no sucesso do mesmo.

Palavras-chave: Endodontia, pacientes Idosos, anatomia Dentária, calcificação pulpar,
atresia pulpar.
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APICIFICAÇÃO DE DENTE COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA POR MEIO DA CONFECÇÃO
DE PLUG APICAL COM MTA
Eduarda Letícia Pagliosa, Renata Yumi Takahashi, Marcos Sergio Endo
Introdução: Casos de traumatismo em dentes permanentes com rizogênese
incompleta podem ocasionar processo de necrose pulpar e levar à paralisação da
formação radicular. O tratamento de escolha é a apicificação. Uma das formas para
realizar esse procedimento é através da confecção do plug apical com agregado trióxido
mineral (MTA). Objetivo: Relatar um caso clínico de dente permanente não vital
associado à rizogênese incompleta, no qual foi realizou-se confecção do plug apical de
MTA, e posterior obturação do canal radicular. Relato de caso: Paciente do gênero
masculino, 7 anos de idade, compareceu ao projeto C.E.M.Trau da Clínica Odontológica
UEM, com queixa de dor no dente que havia traumatizado há 4 meses. Após a realização
do exame clínico e radiográfico, diagnosticou-se um abscesso periapical agudo no dente
21. Como tratamento, executou-se a abertura coronária, esvaziamento do canal
radicular, inserção de medicação com formocresol e restauração provisória. Na sessão
seguinte, executou-se odontometria, instrumentação passiva do canal radicular,
irrigação com hipoclorito de sódio 1% e inserção da medicação intracanal a base de
hidróxido de cálcio e propilenoglicol. Após duas trocas de medicação intracanal, o plug
apical com MTA foi confeccionado com auxílio da lentulo. Na consulta consecutiva, o
canal radicular foi obturado através da técnica do cone de guta percha moldado e
restaurado provisoriamente e, posteriormente, com resina composta. Resultado: O
paciente encontra-se em 3 meses de proservação, sem sinais e
sintomas. Conclusão: A apicificação com plug apical de MTA permitiu um adequado
selamento, maior rapidez na conclusão do tratamento e resultados clínicos satisfatórios.

Palavras-chave: Odontologia, endodontia, traumatismos dentários.
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APLICAÇÃO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD) NO PLANEJAMENTO DE RESTAURAÇÕES
INDIRETAS: RELATO DE CASO
Ícaro Matheus Roessler, Bianca Medeiros Maran, Adriano Piccolotto, Vera Lúcia
Schmit, Rolando Plumer Pezzini, Leonardo de Almeida
Introdução: Quando a queixa principal é a insatisfação estética, as facetas dentais
ganharam destaque atualmente. O uso deste artificio é uma solução estética eficaz
difundida na odontologia moderna. Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar o caso
de reabilitação oral de paciente mulher, 50 anos, que procurou o Programa de Residência
em Reabilitação Oral – Unioeste pois, se apresentava insatisfeita com seu sorriso,
relatando na avaliação odontológica sofrer com a forma, contorno e coloração dos seus
elementos dentários. Método/Relato de caso: A partir da avaliação, viu-se a possibilidade
de realizar restaurações indiretas em cerâmica considerando fatores como: idade,
múltiplas restaurações em resina composta pré-existentes, além de manchamento em
dente tratado endodonticamente (11). Inicialmente optou-se pelo planejamento reverso
guiado por DSD. Diante do planejado foi realizada confecção dos preparos em dentes
superiores de forma guiada, designando a forma necessária para o recebimento de coroas
e facetas em E-Max. Estas foram preparadas previamente com jateamento em laboratório
com oxido de alumínio, em método chairside, foi realizado a limpeza com álcool 70, ácido
fluorídrico, silanização e as mesmas foram cimentadas com uso de isolamento absoluto e
grampos de retração gengival. Resultados: O resultado obtido satisfez a expectativa da
paciente, garantindo que esta voltasse a sorrir sem constrangimentos. Redigindo
melhoras em sua autoestima, demonstrada pela feição com a qual se apresentava na
consulta de retorno. Conclusão: As restaurações indiretas são capazes de ofertar ao
paciente de uma forma conservadora e segura, a satisfação psíquica, estética e funcional.

Palavras-chave: Restauração dental permanente, facetas dentárias, cerâmica.
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AVALIAÇÃO DA LIMPEZA DE CANAIS RADICULARES APÓS IRRIGAÇÃO ATIVADA POR
DIFERENTES SISTEMAS
Regina Gnoatto Dal Molin, Célia Patrícia Müller Rodrigues, Silvia Wachmann Dal’Maso
Taha, Ana Luiza Amadori, Christian Giampietro Brandão
Introdução: Uma adequada irrigação do sistema de canais radiculares é imprescindível
para o sucesso do tratamento endodôntico. A solução irrigadora mais utilizada é o
hipoclorito de sódio, sendo que o aumento em sua concentração ou sua ativação por
diferentes técnicas, podem potencializar sua efetividade. Objetivo: Avaliar o efeito de
diferentes protocolos de ativação da solução irrigadora na limpeza do conduto
radicular. Método: Quarenta e oito incisivos bovinos extraídos foram utilizados, sendo
que, em cada lado de suas raízes clivadas longitudinalmente, foram realizadas 2
diferentes análises de limpeza. Em um lado foi realizado análise de limpeza, utilizando
estereomicroscopia, para se observar a remoção de detritos em um sulco interno,
preenchidos com pó de dentina; do outro realizou-se a avaliação de remoção de smearlayer nos diferentes terços das raízes, com Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).
Foram avaliados 4 protocolos de limpeza com NaOCl a 2,5% pela técnica de irrigação
convencional (IC) ou ativados por: irrigação ultrassônica passiva (PUI), ultrassônica
contínua (CUI) e ultrassônica passiva com dispositivo ultrassônico sem fio
(UTX). Resultados: Os resultados mostraram não haver diferenças significativas na
remoção de smear-layer pelas diferentes técnicas, independente do terço. Já na
remoção dos detritos de dentina, a irrigação convencional foi superada pelas demais
técnicas de ativação da solução irrigadora (Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls,
p<0,05). Conclusão: A análise dos resultados sugere que a irrigação apenas com NaOCl
a 2,5% não é suficiente para remoção de smear-layer. Entretanto, sua ativação é
importante para a limpeza de detritos maiores das irregularidades das paredes do canal.

Palavras-chave: Irrigação, ultrassom, endodontia.
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AVALIAÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL DE TRÊS DIFERENTES MATERIAIS:
ESTUDO IN VITRO
Emily Cristina Ghiggi, Thayna Carolina Zeni, Gabriela Spanholi Tamagno, Márcio José
Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: Mesmo com a grande evolução dos materiais restauradores diretos, a
reincidência de cárie ainda é um problema muito recorrente. Objetivo: Avaliar a
microinfiltração de restaurações classe V (resina composta e cimento de ionômero de
vidro) com e sem o pré-tratamento com clorexidina 2% 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: resina
composta convencional; resina composta bulk fill e cimento de ionômero de vidro
reforçado com resina. Então, subdivididos de acordo com o tempo de armazenamento
(7 e 60 dias) e o pré-tratamento (com ou sem CHX) e n =10. Após o procedimento, 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, o qual mostrou
que não houve diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis
avaliadas. Conclusão: O pré-tratamento com clorexidina não interferiu nos escores de
microinfiltração marginal para os diferentes tempos de armazenamento.

Palavras-chave: Clorexidina, lesões cervicais não cariosas, microinfiltração marginal.
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CLAREAMIENTO INTERNO EN PIEZA TRATADA ENDODONTICAMENTE
Fernando José Gaona Ibarra
Introducción: Llevar a cabo un tratamiento de clareamiento interno en una pieza
dentaria tratada endodonticamente. Objetivo: Devolver la estética a la pieza 2.1 a
través de un clareamiento interno para que se encuentre en armonía con los dientes
vecinos. Relato de caso: Paciente de sexo femenino de 37 años de edad, acude a la
catedra de Operatoria Dental II, en el examen clínico se observó una discromía de la
pieza 1.1. Se decidió realizar un clareamiento interno utilizando Whiteness Super-endo.
El gel fue aplicado en 3 sesiones en intervalos de 4 días. Resultados: El resultado de la
primera sesión se observa una disminución en la saturación del color y posterior a eso
ya en la última sesión se obtuvo el color deseado por la paciente, y cuando se vio que el
color de la pieza 1.1 se encontraba en armonía con los dientes adyacentes. Conclusión:
Antes de la realización de un clareamiento interno es necesario conocer no sólo las
propiedades de los materiales utilizados, sino también las limitaciones de la técnica. A
través de la técnica se consiguió un mimetismo agradable y un resultado satisfactorio
para la paciente. La misma no refirió sensibilidad ni molestias durante el tratamiento y
posterior a la misma.

Palavras-chave: Discromia, blanqueamiento dental, peróxido de carbamida.
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CLASSIFICAÇÕES E INDICAÇÕES SOBRE RESINA COMPOSTA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Marlon Rosin, Nicolas Mazur, Laís Froehlich, Bruna Sampaio Boffo, Rolando Plumer,
Eduardo Benassi Dos Santos
Introdução: As resinas compostas estão presentes a mais de 50 anos na Odontologia,
sendo frequentemente aprimoradas devido a sua ampla demanda e versatilidade
clínica. Sua principal utilização consiste em restaurações diretas, sobretudo devido a alta
demanda estética atual tornando se um material de primeira escolha. Contudo, a grande
variedade de resinas e suas diferenças quanto as propriedades de cada produto
disponível no mercado podem tornar difícil a tomada de decisão sobre qual compósito
utilizar durante a prática clínica. Objetivo: Informar a comunidade acadêmica sobre
resina composta, de acordo com suas partículas de carga, vantagens, desvantagens e
indicações. Método: Foram selecionadas publicações científicas de 2010 a 2020,
disponíveis nas bases de dados MEDLINE/PubMed e Google Acadêmico. Discussão:
Resinas macro particuladas apresentavam boa capacidade mecânica, no entanto, baixa
lisura superficial dificultando polimento, sendo mais susceptível a pigmentação. Micro
particuladas exibem ótimas propriedades estéticas e lisura superficial, polimento e
brilho, contudo, menores propriedades mecânicas. As resinas híbridas e micro híbridas
aliam propriedades mecânicas e estéticas satisfatoriamente, o que leva alguns autores
a mencioná-las como materiais restauradoras universais. Já as nanoparticuladas ou
nanohíbridas foram introduzidas com o objetivo de melhorar ainda mais as
propriedades das resinas híbridas, também apresentando ótimas características
estéticas e mecânicas. Recentemente as resinas bulk-fill surgem com a premissa de
praticidade clínica aliada a propriedades semelhante às resinas tradicionais. Conclusão:
Os compósitos resinosos, atualmente apresentam ótimas propriedades restauradoras,
entretanto, é imprescindível que o profissional realize a escolha correta do material
restaurador, de acordo com a situação clínica.

Palavras-chave: Dentística operatória, estética dentária, restauração dentária
permanente.
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DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR RELACIONADA AOS HÁBITOS PARAFUNCIONAIS
Eloisa Mafalda Refati Busanello, Ana Julia Marcon Pivatto, Mariana Rocha Passamani,
Sandro Henrique Batista Santos
Introdução: A disfunção temporomandibular é uma alteração na articulação
temporomandibular, possui etiologia multifatorial que resulta em diversos sinais e
sintomas. Além da relação com fatores emocionais, está relacionado com hábitos
parafuncionais que comprometem a saúde bucal das pessoas. Objetivo: Analisar as
causas e sintomas das DTMs relacionando aos hábitos parafuncionais por meio de uma
revisão de literatura. Revisão da Literatura: A disfunção é um sintoma clínico comum.
Geralmente é vista como uma diminuição da amplitude dos movimentos mandibulares.
Atividades funcionais e parafuncionais são entidades clínicas diferentes. As primeiras
são controladas pelos músculos, que permite ao sistema mastigatório realizar suas
funções normais. As parafuncionais podem ser classificadas como: apertar os dentes
durante o dia ou á noite, morder bochecha, lábios e língua, morder unhas, roer objetos
como canetas/lápis e apoiar a mão no queixo, são os principais fatores etiológicos para
as DTMs. 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 que
prejudicam a qualidade de vida e acarretam severos problemas bucais. 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 boa anamnese e de um bom exame clínico para
poder diagnosticar e alertar sobre os riscos e danos ocasionados pelos hábitos
parafuncionais e assim poder realizar o correto tratamento.

Palavras-chave: Disfunção, articulação, hábitos parafuncionais.
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DIVERSIDADE ANATÔMICA EM MOLARES INFERIORES
Bárbara Gaffuri, Christian Giampietro Brandão
Introdução: Quando o tratamento endodôntico é realizado, o objetivo é restaurar a
função do dente em que a polpa se encontre em estado que não possa ser revertido.
Entre os desafios encontrados dentro do tratamento endodôntico, estão as variações
anatômicas, que podem dificultar ou, até mesmo, levar ao insucesso do tratamento se o
mesmo não for bem conduzido. É fundamental que o cirurgião-dentista que trabalhe
com endodontia tenha profundo conhecimento sobre a anatomia dental e suas
possíveis variações, a fim de evitar falhas e aumentar a chance de sucesso no
tratamento. Apesar de todos os dentes serem anatomicamente complexos, os molares
inferiores apresentam uma gama de possibilidade de raízes e canais extras. Objetivos:
Apresentar algumas variações anatômicas em molares inferiores e a importância do
diagnóstico preciso para o sucesso do tratamento, usando todos os recursos possíveis,
como exame de imagens, exame clínico e magnificação. Relato de Caso: Serão
apresentados casos clínicos em que é possível visualizar a diversidade anatômica em
molares inferiores durante o tratamento endodôntico. Dentre elas: a presença de 4
canais radiculares, canais em forma de “C”, raízes acessórias, canais mesio-mesiais e
raízes disto-linguais. Conclusão: Conclui-se que existe grande probabilidade de depararse com um molar inferior que apresente algum tipo de variação em sua anatomia, e que
o conhecimento destes são fundamentais para atingir um tratamento endodôntico de
sucesso.

Palavras-chave: Endodontia, anatomia, molares, mandíbula.
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EFEITO DA CLOREXIDINA 2% NO SISTEMA DE ADESÃO
Leonardo José de Medeiros Piva, Anna Caroliny Detogni, Poliana Maria de Faveri
Cardoso, Maristela Maria Galina Pezzini, Rolando Plümer Pezzini, Eduardo Benassi dos
Santos
Introdução: Atualmente, o efeito do ataque ácido no tecido dentinário tem motivado
pesquisas com desinfetantes e sua ação como inibidor enzimático em benefício
da durabilidade da adesão. Objetivos: Revisar a literatura sobre o efeito da clorexidina
em restaurações adesivas no tecido dentinário, informando profissionais e acadêmicos
sobre a importância do tema. Método: As buscas foram realizadas na base de dados
PubMed, com artigos de 2000 a 2010. Resultados: O condicionamento ácido dentinário
implica na solubilização da smear layer, desmineralização do conteúdo inorgânico e
exposição das fibrilas colágenas, quando executado corretamente sob critérios
rigorosos. Para eficiente hibridização do substrato dentinário é indispensável que as
fibrilas se mantenham expandidas pela manutenção da água. Para tanto, a secagem
deve ser realizada cuidadosamente com papéis absorventes, substituindo o jato de ar.
Mesmo com os devidos cuidados, a ativação das enzimas metaloproteinases (MMP’s)
leva a degradação do colágeno exposto pela dentina previamente condicionada. Há uma
crescente recomendação do uso de soluções desinfetantes na limpeza dentinária pela
facilidade de uso e pelos benefícios, prevenindo microinfiltração, cáries secundárias,
sensibilidade pós-operatória e inibição das enzimas MMP’s. Conclusão: A crescente
tendência de simplificação reflete o desejo do profissional pela redução do tempo
clínico, e a literatura demonstra que a solução de clorexidina 2% como agente
desinfetante é efetiva e apresenta ótimos resultados pós-operatórios.

Palavras-chave: Clorexidina, adesivos dentinários, metaloproteinases.
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EFEITO DE AGENTES DESSENSIBILIZANTES NO CONTROLE DA HIPERSENSIBILIDADE
DENTINÁRIA APÓS O TRATAMENTO PERIODONTAL BÁSICO
Karine Rosa, Márcio José Mendonça, Jhenifer Caroline Ribeiro, Julio Katuhide Ueda
Introdução: A hipersensibilidade dentinária cervical (HD) tem se tornado um problema
crítico e persistente na Odontologia. Diferentes abordagens clínicas têm sido sugeridas
para o seu tratamento. Objetivo: Avaliar a eficácia de diferentes materiais na redução
da HD, após tratamento periodontal básico, pelo período de 60 dias. Método: Após
triagem dos pacientes, foram selecionados 84 dentes, a partir do diagnóstico da lesão
por meio de exame clínico com sondagem e aplicação de jato de ar. Foram divididos em
3 grupos (n= 28 dentes) de acordo com o tratamento aplicado: Enamelast com
micropartículas, Enamelast sem micropartículas e Duraphat. Os estímulos para
mensuração da intensidade de dor foram sondagem e aplicação de jato de ar e a
resposta foi indicada por meio da Escala Visual Analógica (EVA). Este procedimento foi
realizado previamente ao início do tratamento e nos períodos de reavaliação. Cada
grupo recebeu o tratamento proposto seguindo as especificações dos fabricantes. As
reavaliações ocorreram imediatamente após a aplicação de cada material durante a
primeira sessão e também após 7, 30 e 60 dias da primeira aplicação. Os dados obtidos
foram submetidos à análise estatística pelo teste Kruskal-Wallis seguido do teste de
Dunn. 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 em todos os tratamentos. Em relação à comparação
intergrupos, não foi observado diferença estatisticamente significativa (p<0.05) entre
os diferentes agentes dessensibilizantes. Conclusão: Todos os agentes
dessensibilizantes testados nesse estudo foram efetivos na diminuição da HD.

Palavras-chave: Dessensibilizantes dentinários, verniz cavitário, retração Gengival.
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EFEITO DO PRÉ-AQUECIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS NO GRAU DE CONVERSÃO
Luisa Gonçalves Cardoso, Janyara Cristina Amaral, Daniele Esteves Pepelascov, Paula
de Castro Kruly, Larissa Coelho Pires Lopes, Raquel Sano Suga Terada
Introdução: O pré-aquecimento de resinas compostas é um procedimento que visa
aumentar a fluidez do material e consequentemente melhorar a adaptação às paredes
cavitárias. Objetivo: deste trabalho foi realizar uma revisão descritiva da literatura sobre
a influência do pré-aquecimento de resinas compostas no grau de conversão. Métodos:
foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed, Scopus e Scielo. Estudos in
vitro publicados de 1980 até Julho/2020 foram pesquisados usando os descritores
"composite resins AND heating OR preheating". Ao final da leitura dos títulos e resumos
da busca, foram selecionados 17 artigos. Resultados: O pré-aquecimento é uma técnica
simples, segura e previsível. Para se obter bons resultados, é necessário agilidade e
treinamento para que o material não perca calor até o procedimento restaurador. Além
disso, é necessário cuidado para evitar bolhas e formação de fendas, o que compromete
o melhor desempenho da restauração. Diferentes dispositivos de aquecimento têm sido
propostos com bons resultados, sendo que o mais comum é o Calset (AdDent Inc,
Danbury CT, USA). As temperaturas mais testadas foram de 54ºC e 68ºC e o tempo de
aquecimento variou de 30 segundos a 24 horas. No entanto, as vantagens do préaquecimento de resinas compostas sobre o grau de conversão ainda são controversas,
pois dos 17 artigos selecionados apenas 8 apresentaram resultados positivos. Mais
estudos deveriam ser realizados para avaliar o efeito do pré-aquecimento em outras
propriedades ou mesmo comparar estatisticamente os resultados. Conclusão: O efeito
pré-aquecimento de resinas compostas sobre o grau de conversão é questionável.

Palavras-chave: Resina composta, pré-aquecimento, revisão.
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EFICÁCIA CLAREADORA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
Ana Luiza Amadori, Anna Caroliny Detogni, Sandrine Bittencourt Berger, Fabiana
Scarparo Naufel, Vera Lúcia Schmitt, Bianca Medeiros Maran
Introdução: Géis a base de peróxido de hidrogênio (PH) de altas concentrações são os
mais utilizados no clareamento de consultório. Porém, géis de concentrações mais
baixas e intermediárias prometem mesma eficácia clareadora com menor sensibilidade
dental (SD). Objetivo: Avaliar a eficácia de baixas concentrações (<35%) de PH
comparada com altas concentrações de PH (³35%). Métodos: Foi realizada uma busca
(13 de maio de 2020) no PubMed, Cochrane Library, BBO, LILACS, Scopus, Web of
Science e SIGLE, resumos do IADR, registros de ensaios clínicos, dissertações e teses.
Apenas estudos clínicos que compararam baixa/média vs. alta concentração de PH
foram incluídos. O risco de viés foi avaliado pela ferramenta Cochrane Collaboration.
Metanálises foram realizadas para mudança de cor, risco e intensidade de SD usando o
modelo de efeitos aleatórios. A heterogeneidade foi avaliada com o teste Cochran Q,
estatística I2 e intervalo de predição. O GRADE avaliou a qualidade da
evidência. Resultados: Após a remoção de duplicatas e avaliação do resumo, 24 estudos
permaneceram. Cinco estudos foram considerados com baixo risco de viés, doze incerto
e sete com alto risco de viés. Houve menor risco: 0,64 (IC 95% 0,49 a 0,85) e diferença
de média padronizada na intensidade: –0,47 (IC 95% –0,66 a –0,28) de SD para PH de
baixa/média concentração. A qualidade da evidência foi baixa e muito baixa para a
maioria dos resultados. Conclusão: Menor risco e intensidade de SD com produtos de
baixa/média concentração foi encontrada comparada com alta concentração de PH,
sem diferença na eficácia de cor.

Palavras-chave: Clareamento dental, sensibilidade da dentina, descoloração de dente,
revisão sistemática, metanálise.
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EFICÁCIA DE DENTIFRÍCIOS CLAREADORES EM COMPARAÇÃO COM DIFERENTES
TÉCNICAS DE CLAREAMENTO: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
Angela Esmeralda Zaparolli Miola, André Alexandre Pezzini, Fabiana Scarparo Naufel,
Maria Daniella Basso de Souza, Bruna Cristina Longo, Bianca Medeiros Maran
Introdução: Embora técnicas de clareamento sejam eficazes na odontologia, o uso de
dentifrícios clareadores substituindo outras técnicas ainda não está claro. Objetivo:
responder à pergunta: "Os dentifrícios clareadores tem eficácia semelhante às
diferentes técnicas de clareamento (caseiro, tiras e canetas clareadoras)?” Métodos:
Uma busca foi realizada nas bases de dados (PubMed, Cochrane Library, BBO, LILACS,
Scopus, Web of Science e literatura cinzenta), além de resumos do IADR, dissertações e
teses. O risco de viés foi avaliado utilizando a ferramenta Cochrane. Foram realizadas
meta-análises para mudança de cor, risco e intensidade de sensibilidade dental (SD) e
irritação oral, utilizando modelo de efeitos aleatórios. Heterogeneidade foi avaliada com
o teste Q de Cochran. Resultados: Após a busca, cinco estudos permaneceram. Sendo
dois com risco incerto de viés e três com alto risco de viés. Diferença significativa na
mudança de cor foi encontrada no grupo dentifrícios clareadores vs. clareamento
caseiro (SMD = -2,25; IC 95% -3,24 a -1,27) e dentifrícios clareadores vs. tiras de
clareamento (SMD = -3,18, 95% CI -4,65 a -1,71). O risco de SD foi 87% (RR = 0,13; IC 95%
0,04 a 0,44) e 76% (RR = 0,24; IC 95% 0,07 a 0,84) menor para dentifrícios clareadores
vs. clareamento caseiro e tiras de clareamento, respectivamente. Não foi encontrada
diferença significativa para irritação oral. Conclusão: Houve uma menor SD para
dentifrícios clareadores vs. clareamento caseiro e tiras de clareamento, porém
dentifrícios clareadores tem menor eficácia clareadora. Não foi encontrada diferença
com dentifrícios clareadores em comparação com canetas clareadoras.

Palavras-chave: Clareamento dental, sensibilidade da dentina, revisão sistemática,
meta-análise.
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ESTUDO IN VITRO DA MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL DE UM CIMENTO RESINOSO
AUTOADESIVO
João Vitor Oribka Roque, Virginia Bosquiroli, Marcio José Mendonça, Rafaella Batista
de Oliveira, Poliana Maria de Faveri Cardoso, Veridiana Camilotti
Introdução: Restaurações em dentes tratados endodonticamente tem sido um grande
desafio, pelo fato de grandes destruições coronárias requererem a utilização de pinos
intra-radiculares. Muitos fatores interferem na retenção desses pinos no canal radicular
como o tipo de cimentação e os procedimentos operatórios. Objetivo: Comparar
qualitativamente o grau de microinfiltração marginal de um cimento resinoso
autocondicionante aplicando diferentes técnicas de inserção. Métodos: Trinta raízes de
dentes bovinos foram restauradas com cimento resinoso autoadesivo e pinos de fibra
de vidro. As raízes foram aleatoriamente divididas em três grupos (n=10) de acordo com
a técnica de inserção do agente de cimentação: G1: Broca lentulo; G2: Seringa Centrix e
G3: Técnica Manual. Após a cimentação, foram confeccionadas restaurações provisórias
com resina composta sem utilização de sistema adesivo. As raízes foram
impermeabilizadas com esmalte de unha azul, deixando exposta a interface
dente/restauração e submetidas à ciclagem térmica com 1000 ciclos entre 50º e 550º C.
Para o teste de microinfiltração, as raízes foram armazenadas em solução de corante
Rodhamina B por 24 horas. Após este período, as raízes foram limpas e seccionadas no
sentido longitudinal para avaliação da infiltração do corante. Os valores da infiltração
foram obtidos pelo método qualitativo (escores) e submetidos a análise estatística pelo
teste Kruskal-Wallis. Resultados: Não houve diferença significativamente estatística na
análise de microinfiltração entre as técnicas de inserção do cimento resinoso
autoadesivo. Conclusão: Com base nos resultados, a microinfiltração esteve presente
em todos os grupos avaliados e a técnica de inserção não influenciou o grau de
microinfiltração marginal.

Palavras-chave: Cimento resinoso, microinfiltração, raiz dental.
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FOTOATIVAÇÃO REDUZ A RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE FOTOSSENSIBILIZADORES
Marcelo Augusto Seron, Cristiane Cantiga Silva, Nathália Evelyn da Silva Machado,
Henrique Augusto Banci, Gustavo Sivieri-Araújo, Luciano Tavares Angelo Cintra
Introdução: A reação fotoquímica criada a partir do uso de fotossensibilizadores
ativados por laser ou LED, conhecida como terapia fotodinâmica é coadjuvante ao
tratamento endodôntico pela redução de microrganismos na infecção pulpar. Objetivo:
Avaliar a resposta inflamatória tecidual frente a fotoativação dos fotossensibilizadores
Curcumina, Azul de Metileno e Indocianina Verde. Métodos: Tubos de polietileno
contendo corantes foram implantados no dorso de 64 ratos os quais foram divididos em
8 grupos (n=16/grupo): Controle (soro); Controle Ativado - soro + Laser Vermelho 660
nm; CUR – Curcumina 500mg/l; CUR Ativado - CUR + LED azul 480 nm (TFD); AM - Azul
de Metileno 50mg/l; AM Ativado - AM + Laser Vermelho 660 nm (TFD); ICG - Indocianina
Verde 500mg/l; ICG Ativado - ICG + Laser Infravermelho 810 nm (TFD). Os períodos de
avaliação foram de 7 e 30 dias (n=8/tempo). Após os períodos, os tubos com o tecido
circundante foram removidos e processados para análise histológica em H.E. Foram
atribuídos escores para a inflamação e em seguida submetidos a testes estatísticos
específicos (p<0,05). Resultados: Aos 7 dias, a análise dos corantes sem a fotoativação
revelou maior inflamação para o Grupo CUR, comparado ao grupo ICG e controle
(p<0,05). Aos 30 dias, o Grupo CUR e AM apresentaram maior inflamação, comparado
ao controle (p<0,05). O Grupo ICG se apresentou igual ao controle nos dois períodos
(p>0,05). Quando os corantes receberam a fotoativação não houve diferença entre os
grupos em nenhum dos períodos (p>0,05). Conclusão: A fotoativação reduz a resposta
inflamatória tecidual dos fotossensibilizadores.

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica, fotossensibilizadores, inflamação.
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FIBROSE HEPÁTICA FAVORECE INVASÃO MICROBIANA NA PERIODONTITE APICAL:
ANÁLISE DOS RECEPTORES TOLL-LIKE 2 E 4
Lucas Orbolato Chalub, Cristiane Cantiga da Silva, Pedro Henrique Chaves de Oliveira,
Carolina de Barros Morais Cardoso, Gustavo Sivieri de Araújo, Luciano Tavares Angelo
Cintra
Introdução: A periodontite apical (PA) caracteriza-se pela destruição dos tecidos
periapicais mediada pela presença de microrganismos reconhecidos via Receptores Tolllike (TLR). Objetivo: Verificar a influência da fibrose hepática (FH) na invasão de
microrganismos da PA por meio da imunomarcação do TLR2 e TLR4. Métodos: Quarenta
ratos foram divididos em 4 grupos (n=10): C - ratos controle; PA - ratos portadores de
PA; FH - ratos portadores de FH; PA+FH - ratos portadores de PA e FH. A FH foi induzida
pelo método químico associado ao cirúrgico. Foi administrado Tetracloreto de Carbono
no volume de 0,2ml/100g de peso, via intraperitoneal durante 60 dias. Após 30 dias do
início da administração do CCl4, foi realizada cirurgia para ligadura do ducto biliar. A PA
foi induzida por meio da exposição da polpa dentária dos molares superiores por 30 dias.
Ao final do experimento os animais foram eutanasiados e as maxilas e fígados
coletados. Resultados: O fígado foi analisado em coloração de H&E e Picrosirius Red e
as maxilas analisadas em H&E e imunoistoquímica para TLR2 e TLR4. Nos grupos FH e
PA+FH os fígados apresentaram inflamação intensa e desorganização vascular. A
deposição de fibras colágenas comprovou a presença da FH. O grupo PA+FH apresentou
na PA infiltrado inflamatório severo, bem como intensa reabsorção óssea. A
imunomarcação para TLR2 e TLR4 foi mais elevada no grupo PA+FH quando comparado
ao PA (p< 0,05). Conclusão: A FH favorece a invasão microbiana na PA ativando o TLR2
e TLR4 além de exacerbar a resposta imunológica.

Palavras-chave: Periodontite apical, fibrose hepática, inflamação.
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FRAGMENTOS CERÂMICOS PARA REESTABELECIMENTO DA GUIA CANINA: RELATO
DE CASO CLÍNICO
Carlos Eduardo Vanso, Bruna Sampaio Boffo, Eduardo Benassi dos Santos, Rolando
Plumer Pezzini, Maristela Gallina Pezzini, Fabiana Scarparo Naufel
Introdução: Atualmente é alto o índice de pacientes que procuram o consultório
odontológico com sinais e sintomas de disfunções temporomandibulares, sendo que
uma das principais queixas é o desgaste e apertamento dentário, caracterizando o
bruxismo. Além de afetar o patamar estético, o bruxismo é responsável por alteração
funcional, sendo um dos responsáveis pela ausência de guia canina. Objetivo: Descrever
um caso clínico de devolução da guia canina com fragmentos em cerâmica em um
paciente com histórico de bruxismo. Relado de caso clínico: Paciente masculino, 23
anos, compareceu a clínica com queixa de dores de cabeça e desgaste dentário,
diagnosticado com bruxismo e ausência de guia canina, cujo tratamento de escolha foi
o reestabelecimento com fragmentos confeccionados em cerâmica e-max, paciente foi
submetido a clareamento caseiro, durante 21 dias. Após, realizou-se preparos
minimamente invasivos e moldagem dos arcos superior e inferior com silicone de
adição, sendo os moldes encaminhados para a etapa laboratorial de confecção de
quatro fragmentos em cerâmica, para os elementos 13, 23, 33 e 43. Após a prova de
adaptação das peças, no dia de colagem dos fragmentos, optou-se pelo cimento
autoadesivo. Em seguida, procedeu-se o ajuste oclusal, certificando-se que apenas as
cúspides de trabalho tocavam-se em oclusão. Resultado: Observa-se um resultado
estético e funcional, com reestabelecimento da guia canina do paciente e oclusão
mutuamente protegida. Conclusão: O tratamento relatado favoreceu os movimentos
mandibulares excursivos e devolveu aspectos fisiológicos da oclusão, contribuindo na
melhora dos sinais e sintomas do bruxismo e na qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Bruxismo, oclusão dentária, ajuste oclusal.
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IMPACTO DAS SOLUÇÕES ÁCIDAS PRESENTES NA DIETA NA RUGOSIDADE
SUPERFICIAL E MORFOLOGIA DAS RESINAS COMPOSTAS
Anna Caroliny Detogni, Poliana Maria de Faveri Cardoso, Ana Luiza Amadori, Priscilla
do Monte Ribeiro Busato, Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: As resinas compostas, independentemente de sua composição, devem
apresentar resistência á ação de solventes do meio oral. O pH do meio oral e o tempo
de contato de soluções presentes na dieta podem influenciar no início da degradação
superficial das restaurações. Objetivos: Este estudo in vitro teve como objetivo avaliar
a rugosidade superficial (Ra) e morfologia (MEV) de resinas compostas armazenadas em
soluções ácidas presentes na dieta. Métodos: Três resinas compostas foram
selecionadas (4Seasons, Z250 e P90) e divididas em três grupos (n=7) conforme as
soluções testadas: G1: água destilada; G2: coca-cola e G3: suco de laranja. O teste Ra foi
repetido após períodos de 15, 90 e 180 dias de imersão. Os valores médios de Ra foram
submetidos à análise LSmeans e teste de Tukey-Kramer de 5%. Um corpo de prova de
cada resina composta foi selecionado para análise Microscópio Eletrônico de Varredura
(MEV) após cada período. Resultados: os resultados revelaram que P90 apresentou os
menores valores de Ra. As resinas 4Seasons e Z250 apresentaram valores de rugosidade
estatisticamente semelhantes entre si para todas as soluções e períodos avaliados. Com
exceção do período de 180 dias na coca-cola, a 4Seasons apresentou valores
estatisticamente mais altos que a Z250. A análise em MEV mostrou que a resina
composta P90 foi a mais resistente à ação das soluções ácidas em todos os períodos
analisados. Conclusão: A interação entre componentes das soluções e componentes
ativos de outros produtos da dieta e higiene oral pode interferir na degradação química
das resinas compostas.

Palavras-chave: Ácidos, resina composta, degradação.
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IMPORTÂNCIA DOS CONHECIMENTOS DE OCLUSÃO NA PRÁTICA DA DENTÍSTICA
RESTAURADORA
Sara Julia Derossi Klein, Bruna Rossi, Leticia Elis de Oliveira Postai, Stéphane Vanelli da
Silva, Virginia Bosquiroli
Introdução: A crescente popularidade da Dentística Restauradora Estética nas mídias
sociais resulta em aumento da demanda pela melhoria do sorriso dental.
Consequentemente, o Cirurgião Dentista acaba por investir em materiais de última
geração e em técnicas para otimizar seu tempo clínico, dedicando talvez menos tempo
pra análise da função mandibular e oclusão do paciente o que deveria ser colocado
como prioridade no planejamento de um tratamento restaurador. Objetivo: Alertar
acadêmicos e profissionais de Odontologia sobre a relevância da oclusão e sua aplicação
clínica. Relato de experiência: Durante práticas clínicas foram realizadas, previamente
ao procedimento restaurador, a checagem dos movimentos de lateralidade e protrusão.
No primeiro, o ideal é a desoclusão em caninos no qual durante o movimento de
lateralidade, o canino inferior desliza na concavidade palatina do canino superior,
desocluindo os demais elementos. No último, durante o movimento de protrusão os
dentes inferiores anteriores deslizam pela concavidade palatina dos dentes superiores
anteriores, desocluindo os demais elementos. Após o procedimento são realizados
novamente os movimentos de lateralidade e protrusão juntamente ao ajuste oclusal, se
necessário. Resultados: Observou-se que os princípios de oclusão proporcionam espaço
adequado para restaurações em dentes anteriores e a recuperação das guias de
desoclusão proporciona melhor função oclusal com maior liberdade de movimentos
mandibulares para o paciente. Conclusão: Conclui-se que o entendimento oclusal e sua
prática é imprescindível para se obter resultados desejados na atuação da Dentística
Restauradora. Para se obter resultados satisfatórios torna-se essencial a associação de
técnicas restauradoras, materiais de qualidade e conhecimento sobre oclusão.

Palavras-chave: Dentística operatória; oclusão dentária; estética dentária.
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INFLUÊNCIA DE DIFERENTES AGENTES DE LIMPEZA SOB A RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE
UM SISTEMA ADESIVO
Dhienara Sgarbosa Tomin, Anna Caroliny Detogni, Poliana Maria de Faveri Cardoso,
Renata Takashiba Borba, Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: O contágio do substrato dentinário pode interferir na qualidade de união
entre os materiais adesivos com o dente. Por isso, é de extrema importância realizar
uma adequada limpeza da cavidade dental após um preparo cavitário. Portanto, é
recomendado a utilização de agentes de limpeza antimicrobianos na desinfecção das
cavidades contaminadas, ou o uso de materiais restauradores capazes de inativar as
bactérias presentes no substrato. Logo, os agentes de limpeza comumente utilizados
para isto na odontologia, são: a clorexidina 2%, o EDTA e a solução
fisiológica. Objetivos: Avaliar a influência de diferentes soluções de limpeza,
principalmente da água ozonizada, na resistência de união de um sistema adesivo e a
resina composta a partir de um estudo in vitro. Método: Foram escolhidas quarenta
coroas dentais bovinas, divididas em quatro grupos, sendo: G0 = solução fisiológica; G1
= clorexidina 2%; G2 = EDTA; G3 = água ozonizada (4ppm). Então, foi realizado o desgaste
do esmalte dental na face vestibular e polimento com discos de lixas de diferentes
granulações. Após isso, foram confeccionados cilindros de resina composta e depois
fotopolimerizados. Então, as amostras foram submetidas ao teste de microcisalhamento
em uma máquina universal de ensaios. Resultados: Não houve diferenças
estatisticamente significativas entre as soluções em relação a resistência de união no
teste de microcisalhamento. Conclusões: Dentro das limitações deste estudo, pode-se
concluir que a água ozonizada teve desempenho satisfatório como as demais soluções
de limpeza testadas quanto à resistência de união entre o substrato dentário e o
cimento resinoso no teste de microcisalhamento.

Palavras-chave: Agentes de limpeza, água ozonizada, microcisalhamento, sistemas
adesivos.
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INFLUÊNCIA DO OZÔNIO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS UNIVERSAIS E
RESINAS BULK FILL FLOW
Poliana Maria de Faveri Cardoso, Anna Caroliny Detogni, Gabriela Mara Mainardes,
João Vitor Oribka Roque, Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: Para maior praticidade clínica, foram desenvolvidas resinas compostas bulk
fill que permitem a inserção em incrementos de até 5 milímetros e adesivos universais
que não exigem condicionamento ácido da dentina. Além disso, para uma adequada
limpeza cavitária pode-se utilizar a água ozonizada devido suas propriedades
antimicrobianas e biocompatibilidade. Objetivos: Avaliar a influência do tempo e do
ozônio na resistência de união de adesivos universais e resinas bulk fill. Método: Foram
selecionados 120 dentes bovinos e divididos em três grupos: A - Opus Bulk Fill Flow +
Âmbar Universal; B - Filtek Bulk Fill Flow + Single Bond Universal; C - Bulk Fill Spectra
Basic + Prime and Bond Universal Dentsply. Para cada grupo foi realizado limpeza
dentinária com água ozonizada 4ppm (AO) em metade das amostras e água destilada
(AD) na outra metade. Foi aplicado o adesivo de acordo com o grupo e confeccionados
3 cilindros de resina. O teste de microcisalhamento foi realizado no tempo de 24 horas
(T0) e de 30 dias (T1), sendo que para cada análise o número amostral foi 10. Realizouse análise estatística dos dados através do teste de Shapiro Wilk (nível de significância
de 95%) e Kruskal Wallis. Resultado: Para o T0 houve na maior parte das comparações
diferença estatisticamente significante (p<0.05) entre AO e AD, entretanto para o T1 o
mesmo não foi observado. Conclusão: A utilização da água ozonizada se mostrou estável
após o período de 30 dias não influenciando a resistência de união entre o substrato
dental e a restauração.

Palavras-chave: Adesivos dentinários universais; resinas bulk fill; resistência de união;
ozonioterapia.
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MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM UM PACIENTE PÓS RADIOTERAPIA DE CABEÇA
E PESCOÇO: UM RELATO DE CASO
Mariana Rocha Passamani, Ana Julia Marcon Pivatto, Fabieli Bellé, Letícia Cuba Guerra,
Eloisa Mafalda Refati Busanello, Flaira Rita Albino dos Santos
Introdução: O câncer é uma doença multifatorial crônica. O etilismo e tabagismo são
descritos como os maiores responsáveis pelo desenvolvimento do câncer bucal. É
frequente a associação da radioterapia e quimioterapia na busca da remissão da doença,
no entanto, não são seletivas, podendo ocasionar danos também aos tecidos
saudáveis. Objetivo: Este trabalho objetiva relatar os desafios da reabilitação oral pós
tratamento radioterápico de cabeça e pescoço, enfatizando a importância da adequação
do meio bucal. Relato de Caso: Paciente masculino, 59 anos, leucoderma, portador de
Carcinoma Epidermoide Infiltrativo em epitélio orofaringeano, história de tabagismo e
etilismo há mais de 40 anos. Foi submetido à cirurgia ressectiva do tumor seguido
quimioterapia e radioterapia. Ao exame físico observou-se mutilação por
mandibulectomia parcial do lado direito, ocasionando dificuldade na deglutição e
fonação, doença periodontal generalizada, atividade de cárie em todos os elementos
dentários, xerostomia e trismo. No planejamento inicial foram programadas exodontia
de raízes residuais mediante antibioticoterapia e manutenção dos elementos, no
entanto, diante da progressão rápida 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 evidência de osteorradionecrose o paciente foi reabilitado
com prótese total superior e encontra-se em manutenção periódica. Conclusão: o
atendimento multidisciplinar na oncologia é essencial para garantir um tratamento
efetivo. As sequelas da radioterapia de cabeça e pescoço são debilitantes, assim, a
adequação do meio bucal é determinante para a manutenção da qualidade de vida dos
pacientes.

Palavras-chave: Cárie de radiação, câncer bucal, radioterapia.
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE FOTOATIVAÇÃO - UMA REVISÃO DE LITERATURA
Nicolas Mazur, Marlon Rosin, Laís Froehlich, Bruna Sampaio Boffo, Rolando Plumer
Pezzini, Eduardo Benassi Dos Santos
Introdução: Atualmente, diversos métodos de fotopolimerização são aplicados na
odontologia com o intuito de atingir o melhor grau de conversão dos polímeros
associado à diminuição da contração de polimerização pós cura, que em altos níveis
pode formar micro infiltrações, cáries, deflexão de cúspides e hipersensibilidade pósoperatória. Por isso, a unidade de fotopolimerização e o foto iniciador devem ser
eficientes, obtendo assim, propriedades físicas e mecânicas adequadas. Objetivo:
Revisar a literatura a respeito do processo de fotoativação de compósitos resinosos,
levando em conta as fontes de luz e foto iniciadores promissores para a odontologia
contemporânea, na qual busca atingir o grau de conversão ideal dos polímeros e sucesso
clínico nos tratamentos restauradores. Método: Foram selecionadas para produção
dessa revisão, publicações científicas produzidas nos últimos dez anos disponíveis nas
bases de dados MEDLINE/PubMed, Google Acadêmico e SciELO. Resultados: Aplicando
o método de fotoativação exponencial, reduz e controla o desenvolvimento da
contração pós cura. Além disso, propriedades especiais de um laser de diodo azul
levaram a uma cura eficiente do material mesmo em configurações de baixa potência.
Ainda, devido ao seu baixo efeito de cor e alta eficiência de polimerização, o fotoinicador
mono-aquil-fosfínico (TPO) proporcionou melhores resultados na aparência estética e
nas propriedades físico-mecânicas das resinas. Conclusão: Modos alternativos
mostraram-se eficientes no processo de polimerização, diminuindo contração e
mantendo propriedades físicas e mecânicas dos materiais resinosos.

Palavras-chave: Autocura de resinas dentárias, polimerização, fotoiniciadores
dentários, luzes de cura, dentística operatória.
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O CONTROLE DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA MEDIANTE O USO DE
DIFERENTES MATERIAIS DESSENSIBILIZANTES
Maria Eduarda Bandeira Gobo, Anna Caroliny Detogni, Poliana Maria de Faveri
Cardoso, Tuane Mertz, Márcio José Mendonça, Veridiana Camilotti
Introdução: Uma das queixas mais comuns nos consultórios odontológicos é o
desconforto causado pela hipersensibilidade dentinária, sendo descrita como uma
resposta exagerada à aplicação de um estímulo na dentina exposta, especialmente na
região cervical. Visto isso, observa-se o uso de materiais dessensibilizantes para o seu
tratamento. Objetivos: Avaliar por meio de um estudo clínico a eficiência de agentes
dessensibilizantes no tratamento da hipersensibilidade dentinária e constatar seu
impacto na qualidade de vida dos pacientes. Método: Foram selecionados 22 pacientes
com 116 dentes com hipersensibilidade. Os mesmos foram divididos em 4 grupos: GD Gluma Desensitizer®; CV – Clinpro White Varnish; SB – Single Bond Universal; AS:
AdheSE®. 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 dos materiais durante a primeira
sessão, ao completar 7, 30 e 60 dias. Os dados foram submetidos ao teste Kruskal-Wallis
para comparação intra e intergurpos; para comparação das respostas do questionário
de qualidade de vida foi aplicado o teste de Wilcoxon e para avaliar se houve diminuição
da sensibilidade com alimentos o teste de McNemar. Resultados: Houve uma
diminuição estatisticamente significante da hipersensibilidade em todos os tratamentos
efetuados. Ademais, notou-se redução significativa no desconforto ao ingerir alimentos
doces e/ou ácidos e consequente melhora na qualidade de vida dos pacientes.
Conclusão: Esse estudo mostrou que os quatro agentes dessensibilizantes avaliados
foram efetivos no tratamento da hipersensibilidade dentinária.

Palavras-chave: Dessensibilizantes dentinários, hipersensibilidade dentinária, verniz
cavitário, adesivos dentinários.
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OPALESCÊNCIA DO ESMALTE DENTAL E DE RESINAS COMPOSTAS
Janyara Cristina Amaral, Daniele Esteves Pepelascov, Luisa Gonçalves Cardoso, Raquel
Sano Suga Terada
Introdução: As propriedades ópticas dos materiais odontológicos restauradores
propiciam resultados estéticos cada vez mais próximos aos do dente natural. O objetivo
deste estudo foi realizar uma revisão narrativa da literatura sobre a opalescência (OP)
de resinas compostas em comparação às propriedades ópticas do dente humano.
Métodos: Foi realizada uma busca na base de dados Pubmed com os descritores "tooth"
e "opalescence" e seus “entry terms”, sem restrição de língua e ano, resultando em 322
artigos. Buscas adicionais no Google Acadêmico, bem como citações de citações foram
realizadas. Foram selecionados 21 artigos para análise. Verificou-se que a metodologia
adotada nos estudos pode influenciar os resultados, dificultando comparações. Ao
considerar o espaço de cores L* a* b* ou CIELAB, verificou-se que o parâmetro de OP
utilizado para avaliação dos materiais depende das coordenadas aR*, aT*, bR* e bT*,
sendo que o bT* é o que mais influencia nos resultados. Resultados: Os valores de
referência encontrados para OP foram de 7.6 a 22.7 para o esmalte bovino e de 19.8 a
27.6 para o esmalte humano. Em geral, as resinas compostas apresentam OP, mas
algumas marcas possuem valor inferior ao do esmalte humano e nem todas possuem
OP. Alguns fatores podem influenciar a OP como a composição do material, a espessura,
o polimento final das restaurações e a fotoativação. O clareamento dental altera a OP
do esmalte. Conclusão: Conclui-se que o parâmetro de OP das resinas compostas pode
variar muito entre os materiais, bem como ser diferente da própria OP do esmalte
dental.

Palavras-chave: Materiais dentários, resina composta, opalescência, revisão.
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PLANEJAMENTO ESTÉTICO DO SORRISO – RELATO DE CASO CLÍNICO
Gabriela Spanholi Tamagno, Emily Cristina Ghiggi, Veridiana Camilotti, Priscilla do
Monte Ribeiro Busato, Virgínia Bosquiroli, Marcio José Mendonça
Introdução: Um sorriso harmonioso é considerado fundamental e a forma anatômica
normal dos dentes e seu alinhamento no arco asseguram não somente a eficiência da
mastigação, mas também mantém sua integridade e estabilidade de
posicionamento. Objetivo: elucidar a importância do planejamento do sorriso
(estruturas de referência, proporção, simetria e perspectiva) por meio de um relato de
caso. Relato de caso: paciente, 29, masculino desejava substituição de restaurações
anteriores na Especialização em Dentística Restauradora da ABO Cascavel/PR. Após
exame clínico observou-se dentes escurecidos, mal posicionados, restaurações amplas
insatisfatórias e alteração no contorno gengival. Optou-se pela confecção de coroas
totais nos elementos 11, 21 e 22, bem como tratamentos endodônticos, gengivoplastia
e clareamento caseiro. Iniciou-se os preparos orientados por guias obtidas do
enceramento diagnóstico, criando desgaste seletivo com pontas 2200, 1014, 3098 e
3098 FF para coroas metal free. As coroas confeccionadas com resina Duralay na cor 66
foram mantidas em posição e após acabamento e polimento, cimentadas com cimento
provisório. Em segunda sessão, a moldagem com silicona de adição foi realizada com
auxílio de fio retrator. Após seleção de cor Vita Clássica, as próteses foram
confeccionadas em E-max (Ivoclar Vivadent) e cimentadas com cimento Variolink II cor
A1. Conclusão: A interdisciplinaridade é fundamental para o sucesso clínico em longo
prazo, devendo o profissional buscar em cada indivíduo o resultado mais harmonioso.
Assim, neste caso, devolveu-se função, estética e satisfação ao paciente.

Palavras-chave: Odontologia, estética dentária, reabilitação bucal.
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PLANEJAMENTO REVERSO E PREVISÃO DE RESULTADOS
Gabriel Pitta Morinho, Isabela Mangue Popiolek, Bianca Medeiros Maran, Emily
Cristina Ghiggi, Fabiana Scarparo Naufel, Leonardo de Almeida
Introdução: Para obter sucesso no procedimento odontológico, o cirurgião-dentista
deve utilizar do diálogo com o paciente, para entende-lo quanto a sua queixa e quais as
expectativas quanto aos resultados. Com um adequado exame clínico e auxílio de
algumas ferramentas – exames complementares, montagem de modelos e articuladores
e softwares como Digital Smile Design – é possível realizar o planejamento reverso,
prevendo cada procedimento em busca de promover a saúde bucal e a estética ao
paciente. Objetivos: apresentar uma revisão de literatura sobre reabilitação oral e
planejamento reverso em Odontologia, evidenciando como os avanços tecnológicos
contribuem com o êxito do tratamento. Metodologia e Métodos: foram incluídos na
pesquisa 10 artigos científicos relacionados à odontologia estética e planejamento
reverso redigidos em português e inglês com acesso ao texto na íntegra via eletrônica.
As bases consultadas foram as seguintes: Pubmed, Google Schoolar, Scientific Electronic
Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados foram: fotografia dentária, estética
dentária, tecnologia odontológica e reabilitação bucal. Resultados: Todos os 10 estudos
levantados relatam a importância do planejamento reverso, fundamentado na
utilização de recursos clínicos e complementares, visto que possibilitam compreender
melhor o problema e viabilizam uma resolução do caso de forma mais rápida, eficiente
e fidedigna. Conclusão: Evidencia-se que o planejamento reverso fornece ao paciente
mais segurança em relação ao profissional, pois torna o tratamento mais confiável.
Assim, cabe ao cirurgião-dentista lançar mão de técnicas que possibilitem prever os
resultados, chegando assim, ao êxito do procedimento.

Palavras-chave: Reabilitação oral; planejamento reverso; tecnologia odontológica;
odontologia estética.
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POTENCIAL DE ADSORÇÃO DO AMINO METACRILATO ASSOCIADO A SOLUÇÕES
FLUORETADAS NA SUPERFÍCIE DA HIDROXIAPATITA
Taiana Paola Prado, Marina Gullo Augusto, Tais Scaramucci, Alessandra Bühler Borges
Introdução: A associação de fluoretos com polímeros formadores de filme em
enxaguantes bucais representa uma estratégia promissora para controle do desgaste
dental erosivo. A análise do potencial eletrocinético da superfície (potencial zeta) indica
a capacidade de adsorção de uma substância. Objetivo: Este trabalho investigou o efeito
de soluções com potencial anti-erosivo contendo o amino metacrilato-AMC em duas
concentrações (0,5 e 2%) associado ou não ao fluoreto de sódio no potencial zeta da
hidroxiapatita. Materiais e Métodos: Cristais de hidroxiapatita (25mg) foram tratados
com formulações experimentais simulando enxaguatórios bucais: C(água deionizada controle); F(225 ppm F-); AMC(0,5%); AMC(0,5%)+F; AMC(2%); AMC(2%)+F. O
espalhamento eletroforético de luz foi utilizado para medir a mobilidade da
hidroxiapatita dispersa em tampão de fosfato 0.040 mol/l (pH=7), sendo em seguida
convertido em potencial zeta utilizando a fórmula de Helmholtz-Smoluchowski. A
análise estatística foi realizada por meio dos testes ANOVA 2-fatores e Tukey
(5%). Resultados: Os valores de potencial zeta (mV) da hidroxiapatita nos grupos de
tratamento foram: C (-24,3±2,01) = F (-24,5±0,75) < 0,5% AMC (2,53±0,47) < 2% AMC
(4,47±0,14) < 0,5% AMC+F (9,42 ± 0,67) = 2% AMC+F (8,63 ± 0,76). Notando-se que
todos os grupos contendo AMC promoveram alteração significante do potencial zeta da
hidroxiapatita. Conclusão: Portanto é possível concluir que o AMC é capaz de se
adsorver à superfície da hidroxiapatita, podendo ser uma alternativa promissora para se
melhorar capacidade protetora do fluoreto de sódio frente a episódios erosivos que
atuam nos dentes, por meio da formação de filme superficial.

Palavras-chave: Erosão Dentária, esmalte dentário, polímeros, fluoreto de sódio.
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PROTOCOLO DE ACABAMENTO, TEXTURIZAÇÃO E POLIMENTO EM FACETAS COM
RESINA COMPOSTA
Rafael da Silva Vanolli, Leonardo de Almeida, Vera Lucia Schmitt, Fabiana Scarparo
Naufel, Bianca Medeiros Maran
Introdução: Levando em consideração que a estética dental é de suma importância para
o bem estar do paciente, notam-se constantes estudos voltados para a durabilidade e
manutenção dos materiais dentários, sendo a resina composta um deles. Objetivos:
Apresentação de um protocolo de acabamento, texturização e polimento de resinas
compostas, com o intuito de otimizar a mimetização com os dentes naturais,
favorecendo a tríade base da odontologia. Relato de caso: paciente do sexo feminino,
21 anos, realizou restaurações em dentes anteriores (14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24) com
o programa de residência em reabilitação oral – prótese dentária e dentística
restauradora - e voltou após o tempo de 7 dias para realização das finalizações.
inicialmente, foram removidos os excessos cervicais de resina composta com uma
lâmina cirúrgica. posteriormente, as brocas multilaminadas de 12 e 30 lâminas foram
usadas para definir o correto perfil de emergência das restaurações. as ameias gengivais
foram redefinidas com as tiras de lixa metálica de 2,5 mm de largura e foi estabelecida
uma nova curva de sorriso com discos de lixa de granulação grossa. os mamelos de
desenvolvimento foram suavizados utilizando borrachas abrasivas impregnadas com
óxido de alumínio. por fim, borrachas abrasivas e escovas de carbeto de silício foram
utilizadas para o polimento. Resultados: Obteve-se um sorriso mais natural,
aumentando a durabilidade da resina composta. Conclusão: Um bom planejamento e a
utilização de uma sequência correta da técnica de finalização possibilita um tratamento
com resultado previsível e satisfatório.

Palavras-chave: Resina, estética, reanatomização, polimento.
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REABILITAÇÃO ANTERIOR INTEGRADA EM SAÚDE PÚBLICA: PERIO-ORTO-DENTÍSTICA
Daniele Reolon Barth, Lúcia Akiko Komori, Henrique Pezzini de Oliveira, Letícia Becker
Mantovani, Lucinara Ignez Tavares Luzzi
Introdução: A inter-relação da periodontia com as demais disciplinas é fundamental
para o sucesso dos tratamentos. Desta forma, deve-se realizar a terapia periodontal
previamente e durante o tratamento ortodôntico a fim de tratar, controlar e prevenir
as doenças periodontais. Quando a movimentação dentária é realizada em periodonto
reduzido, é necessário que haja modificação dos sistemas de forças para que o
tratamento seja bem sucedido e os danos nos tecidos de suporte minimizados. Após
concluída a intervenção ortodôntica, pode ser necessária reabilitação com resinas ou
prótese para fechar diastemas e harmonizar o sorriso. Objetivo: Relatar caso clínico de
paciente com periodontite localizada no 22, atendida no Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) e na residência de Reabilitação da UNIOESTE. Relato de caso:
Paciente E. M. S, 60 anos, gênero feminino, com queixa de vestibularização e mobilidade
do dente 22 foi submetida à terapia periodontal básica e de suporte no CEO. Após 1 ano
de controle da doença periodontal, realizou-se movimentação ortodôntica lenta para
intruir e reposicionar o 22 no arco. Foram realizadas moldagem com silicona,
reanatomização e fechamento dos diastemas com resina direta nanohíbrida. Para
finalizar, foi realizado um adequado acabamento e polimento para permitir um melhor
controle do biofilme dental. Resultados: Controle da doença periodontal,
reposicionamento ortodôntico do 22 e reabilitação ântero-superior com resinas
compostas. Conclusão: Terapias integradas da periodontia com demais especialidades,
permitem tratamentos satisfatórios em saúde pública, desde que haja adequado
planejamento e condução do tratamento.

Palavras-chave: Periodontite, periodonto reduzido, reabilitação.

122

Reabilitação Oral

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DE DENTES ANTERIORES SEVERAMENTE AFETADOS
Fabrício Corazza, Osmar Marqevix, Fabiano Caetano Brites, Polyane Mazucatto
Queiroz, Samira Salmeron, Ana Regina Casaroto
Introdução: A demanda estética na odontologia é gerada pela preocupação da
sociedade moderna com a beleza. O comprometimento dos elementos dentários
anteriores reflete, não somente na questão funcional, mas também em uma alteração
severa da harmonia do sorriso com impacto sobre a autoestima do
indivíduo. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo apresentar relato de caso clínico de
reabilitação estética do sorriso de paciente com comprometimento dos dentes
anteriores e de sua saúde bucal. Relato de Caso: Paciente masculino, 36 anos,
apresentou-se em consultório particular com queixa principal de insatisfação estética
de seu sorriso devido perda extensa de estrutura coronária por cárie de todos os dentes
anteriores superiores. Para o plano de tratamento, realizou-se a adequação do meio
bucal seguido do tratamento endodôntico de todos os elementos superiores anteriores
e coroas provisórias. Foi proposto procedimento clínico reabilitador com associação de
pino de fibra de vidro e resina composta para reconstrução interna seguido de coroas
em silicato de lítio reforçado com zircônia individualizadas. Resultados: Neste caso, o
uso de pino de fibra e cerâmica metal free reabilitaram o paciente, proporcionando-lhe
satisfação estética e funcionalidade biomecânica de seus dentes. Conclusão:
Procedimentos reabilitadores permitem uma melhora funcional e estética, bem como
restabelecem a saúde do paciente, seja o seu bem-estar físico, mental ou social.

Palavras-chave: Reabilitação bucal, estética, função, saúde bucal.
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO COM FACETAS CERÂMICAS REFORÇADAS POR
DISSILICATO DE LÍTIO: RELATO DE CASO.
Valeria Juliana Jandrey, Gabriel Luiz Linn, Leonardo de Almeida, Carine Zanchin, Bianca
Medeiros Maran, Vera Lucia Schmitt
Introdução: O emprego das cerâmicas é considerado uma das melhores opções no que
tange o fato de agregar estética e funcionalidade, visto que, possuem boas propriedades
de biocompatibilidade, estabilidade de cor, longevidade, resistência e ainda
biomimetismo com o esmalte. Objetivo: Apresentar um relato de caso clínico de
reabilitação estética do sorriso empregando facetas de cerâmica de Dissilicato de
lítio. Relato de caso: Paciente, gênero feminino, 44 anos, apresentou-se na clínica de
Reabilitação Oral da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), relatando
descontentamento da coloração dos dentes dos elementos 15 ao 25. Durante o exame
clínico e radiográfico foi observado tratamentos endodônticos e restaurações extensas
no elemento 12 e 22, apinhamento no elemento 14, o qual encontrava-se com uma
coroa provisória, além de possuir restaurações insatisfatórias nos dentes
adjacentes. Resultado: Foi realizado na paciente prova de Mock-up como enceramento
diagnóstico, obstrução do cimento e cimentação de pino de fibra de vidro e preparo
para coroa total no elemento 12, obstrução das restaurações, substituições das
restaurações insatisfatórias dos elementos adjacentes para posterior confecção de
elementos cerâmicos e repreparo de elemento 14 para coroa total, por fim a paciente
foi reabilitada com cerâmica do elemento 15 ao 25. Conclusão: A utilização de cerâmicas
e coroas metal-free possibilitou a recuperação funcional e estética do sorriso, pois
quando o tratamento é realizado seguindo os princípios biológicos e biomecânicos, os
mesmos proporcionam resistência, eficiência mastigatória além de boa longevidade
clínica.

Palavras-chave: Cerâmica, estética, facetas.
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REABILITAÇÃO ESTÉTICO FUNCIONAL COM PRÓTESE TIPO PROTOCOLO
Victor Miguel Gonçalves Silva, Greison Rabelo de Oliveira, Carlos Estevão Lagustera
Introdução: A reabilitação por meio de implantes dentais é considerada padrão ouro na
odontologia, oferecendo diversas vantagens funcionais e estéticas. Desse modo, os
pacientes totalmente edêntulos foram extremamente beneficiados com as reabilitações
sobre implantes. Objetivo: Relatar um caso clínico de um paciente de 64 anos com
edentulismo total e queixa de dificuldade mastigatória há mais de 30 anos. Relato de
caso: Paciente com edentulismo maxilo-mandibular, utilizava apenas prótese total
superior pela dificuldade de estabilização da prótese total inferior. Ao exame clínico e
de imagens, apresentava rebordos alveolares com atrofias ósseas horizontais e verticais,
sendo mais acentuada na maxila, com extensa pneumatização dos seios maxilares e
pouca espessura na região anterior. Paciente foi submetido à reconstrução óssea total
da maxila com enxerto ósseo bovino liofilizado e implantes mandibulares em um único
procedimento realizado sob anestesia geral. Após seis meses os implantes maxilares
foram instalados, e após sessenta dias se deu início à confecção das próteses tipo
protocolo. Resultados: Não houve nenhuma falha precoce dos implantes. As próteses
tipo protocolo conferiram melhora significativa da mastigação, autoestima e qualidade
de vida do paciente. Conclusão: As próteses tipo protocolo sobre implantes propiciam
adequada reabilitação estético-funcional em pacientes com edentulismo total.

Palavras-chave: Prótese sobre implantes, implantes, reabilitação oral.
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RELAÇÃO ENTRE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR UNILATERAL FUNCIONAL E
ASSIMETRIA CONDILAR: REVISÃO DE LITERATURA
Juliana Maria Rezende Prata da Silva, Alany Santos Cruz, Glória Raquel Santos São
Mateus, Mayara Pereira de Ávila, Thaisláyne Mirelle dos Santos Cruz, Lorena Vilanova
Freitas de Souza
Introdução: A mordida cruzada posterior unilateral funcional (MCPUF) está presente em
cerca de 8% a 16% dos pacientes na dentadura decídua e mista. É caracterizada por um
desvio mandibular lateral da posição de relação cêntrica para a de máxima
intercuspidação habitual. Diversos trabalhos tentaram elucidar as consequências da
mordida cruzada posterior unilateral funcional no desenvolvimento condilar. Os estudos
dos efeitos da MCPUF são de grande interesse científico e clínico devido ao alto impacto
funcional e estético desta má oclusão. Objetivo: Avaliar a literatura acerca do impacto
da mordida cruzada posterior unilateral funcional no desenvolvimento
condilar. Método: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PUBMED, BVS,
MEDLINE, LILACS e BBO, utilizando os descritores “Mordida Cruzada Posterior
Unilateral”, “Assimetria condilar” e “Articulação Temporomandibular” nos idiomas
Inglês, Português e Espanhol. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, nos três
idiomas entre novembro de 2001 e setembro de 2020. Dois revisores avaliaram
independentemente a qualidade metodológica dos estudos. Resultados: A maioria dos
estudos evidencia assimetria morfológica e posicional do côndilo quando há a presença
de MCPUF, o que pode estar associado à assimetria facial que se acentua com o decorrer
da idade. Esta má oclusão deve ser interceptada precocemente, o que permite criar
condições de desenvolvimento esquelético normal. Conclusão: Diante da prevalência
significante da MCPUF e da possibilidade de causar alterações esqueléticas, é necessário
o diagnóstico e intervenção precoce da má oclusão. Mais estudos de diagnóstico por
imagem, ensaios clínicos e acompanhamentos de amostras em longo prazo são
necessários para compor a literatura ortodôntica.

Palavras-chave: Mordida cruzada posterior unilateral, assimetria condilar, articulação
temporomandibular.
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REANATOMIZAÇÃO DE DENTES ANTERIORES PELA TÉCNICA DIRETA DE SILICONA DE
ADIÇÃO TRANSPARENTE
Jhenifer Caroline Ribeiro, Vera Lúcia Schmitt, Bianca Medeiros Maran, Karine Rosa
Introdução: A procura pela realização de tratamentos que visam modificar de alguma
forma as características do sorriso vem sendo cada vez maior. Em trabalhos onde a
demanda estética é a prioridade, torna-se imprescindível um planejamento criterioso
com previsibilidade do resultado final, como o enceramento diagnóstico com modelo
de estudo, a partir dele pode ser realizado um ensaio restaurador “Mock-up”, para a
elaboração da guia de silicone e a remodelação estética guiada, por meio da técnica
utilizando guia de silicona transparente. Objetivo: Apresentar resolução estética e
funcional dentária, demonstrando a técnica, o planejamento e o resultado obtido por
meio do uso de restauração direta em resina composta. Relato de Caso: Paciente
gênero feminino procurou atendimento odontológico, insatisfeita com a estética do seu
sorriso. Realizamos exame radiográfico, moldagem das arcadas para obtenção do
modelo de estudo e registros fotográficos, enceramento diagnóstico, definindo então
as novas formas e contornos dos dentes. Sobre o modelo com enceramento
confeccionamos uma guia de silicone transparente, prosseguindo então, para a etapa
restauradora com resina composta IPS Empress® Direct – Ivoclar Vivadent, levada em
boca na guia de silicona e quando em posicao, foi fotopolimerizada. Por fim, etapa de
acabamento e polimento e após 21 dias finalizando com a texturização das
superfícies. Conclusão: O resultado final mostrou que a utilização da técnica
minimamente invasiva através da resina composta, quando bem indicado, fornece
excelente alternativa de tratamento para correção e remodelagem dos dentes
anteriores, devolvendo auto estima ao paciente, além de uma reabilitação de forma
funcional e biológica.

Palavras-chave: Resinas compostas, restaurações diretas, siliconas de adição.

127

Reabilitação Oral

RESISTÊNCIA DE UNIÃO AO MICROCISALHAMENTO DE ADESIVOS UNIVERSAIS AO
ESMALTE DENTAL: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
Stéphane Vanelli da Silva, Leticia Elis de Oliveira Postai, Marcio José Mendonça,
Veridiana Camilotti, Julio Katuhide Ueda
Introdução: Apesar dos esforços dos fabricantes para desenvolver e comercializar novos
adesivos universais, resta saber qual estratégia de união favorece a adesão no esmalte
dental. Objetivo: Esta revisão sistemática foi realizada para determinar qual o melhor
protocolo para adesão no esmalte usando os adesivos universais. Método: Este trabalho
seguiu a diretriz PRISMA e um total de 8 artigos foram incluídos na metanálise. Dois
revisores realizaram uma pesquisa bibliográfica até junho de 2020 em quatro bases de
dados: Pubmed, Cochrane Library, Web of Science e Embase. Foram elegíveis para a
seleção estudos in vitro, que avaliaram a resistência de união pelo teste de
microcisalhamento de adesivos universais aplicados no esmalte pelo modo de
condicionamento ácido total e autocondicionamento. As análises estatísticas foram
realizadas usando o programa RevMan 5.4 (The Cochrane Collaboration, Copenhagen,
Dinamarca). Uma comparação global foi realizada com modelos de efeitos aleatórios a
um nível de significância de p<0.05. Resultados: Os resultados mostraram que o modo
de condicionamento ácido total melhora a resistência de união ao microcisalhamento
no esmalte em comparação com o modo de autocondicionamento
(p?0.05). Conclusão: Com base nessa metanálise, conclui-se que o condicionamento
ácido prévio do esmalte pode ser considerado a melhor estratégia para otimizar a
resistência de união de adesivos universais e que esta estratégia seria aconselhável para
otimizar a adesão.

Palavras-chave: Adesivos universais, adesão ao esmalte, revisão sistemática.
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RESTAURAÇÃO DE LESÕES CERVICAIS LIVRES DE CÁRIE COM RESINA COMPOSTA
BULK FILL
Ana Caroline Klein Manteufel, Bruna Rossi, Andressa Mara Cavazzini, Márcio José
Mendonça, Gabriela Spanholi Tamagno
Introdução: As lesões cervicais não cariosas têm como característica recessões gengivais
relacionadas a perda de esmalte dental e exposição do tecido dentinário e cemento nas
margens cervicais ocasionando cavidades classe V, que tem elevado fator C, pois nela
acontece facilmente o ligamento da parede de fundo da cavidade com as paredes
circundantes, causando elevada tensão de polimerização, aumentando o risco de falhas.
Recentemente foram desenvolvidas as resinas compostas bulk fill, possibilitando aplicar
incrementos de até 6 mm, devido a moduladores de polimerização e partículas de carga
translúcidas, apresentando baixo teor de contração de polimerização. Comparado às
resinas compostas convencionais que permitem incrementos de apenas 2 mm e
possuem uma contração volumétrica alta, esta propriedade torna esse material uma
alternativa para reduzir o fator C de cavidades classe V. Objetivo: Avaliar clinicamente
o comportamento das restaurações com resina composta bulk fill nas lesões cervicais e
comparar com a técnica restauradora convencional. Método ou Relato de
caso/experiência: foram selecionadas 60 classes V, divididas em dois grupos
experimentais: Filtek Z350: controle com resina composta convencional e Filtek BF:
resina composta Bulk Fill. As restaurações foram avaliadas de acordo com os critérios
USPHS – adaptação marginal, forma anatômica, descoloração marginal, formação de
cárie, sensibilidade pós-operatória e retenção - nos períodos: inicial, 7, 30 e 180 dias.
Resultados: Foram observados resultados semelhantes comparando os dois grupos
experimentais com exceção do critério de sensibilidade pós-operatória que diminuiu
com os tempos de avaliação. Conclusão: as resinas compostas Bulk Fill são promissoras
para o uso em restaurações classe V.

Palavras-chave: Cavidade; restauração; resinas compostas; classe V
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RESTAURAÇÃO MULTICROMÁTICA EM DENTE ANTERIOR: RELATO DE CASO CLÍNICO
Lucia Gaiardo, Bruna Sampaio Boffo, Eduardo Benassi dos Santos, Rolando Plumer
Pezzini, Fabiana Scarparo Naufel
Introdução: Quando se trata de estética dental para apenas um dente anterior
fraturado, a busca pela reprodução mais próxima do dente natural é um desafio, para
que isso aconteça fatores como a utilização de diferentes tipos de resinas, auxílio de
barreira palatina e uso de pigmentos podem ser levados em conta. A utilização de
restaurações adesivas diretas na região anterior permite que trabalhos relativamente
rápidos e com menor custo sejam realizados. Objetivo: Demonstrar a técnica de
restauração direta com uso de pigmento restabelecendo forma, cor e translucidez ao
dente fraturado. Relato de caso: Paciente masculino, 16 anos, procurou atendimento
na Clínica Odontológica da UNIOESTE apresentando fratura do elemento 11. Após
avaliação clínica e plano de tratamento, a moldagem para confecção do modelo de
gesso foi realizada, seguindo para enceramento diagnóstico e guia palatina.
Posteriormente em outra consulta, as cores do elemento dental foram selecionadas
com auxílio do espectrofotômetro Vita Easy shade e escala universal VITA®. A sequência
restauradora utilizada foi sequencialmente: isolamento absoluto, biselamento do
ângulo cavo-superficial vestibular, aplicação de ácido fosfórico 37%, adesivo
autocondicionante e restauração estratíficada em resina composta com adição de
pigmentos
odontológicos
para
reestabelecer
características
dentárias
perdidas. Resultados: Observa-se um resultado estético e funcional satisfatório, com
reestabelecimento da guia anterior do paciente. Conclusão: Para reabilitação estética a
técnica da barreira de silicone é capaz de restaurar com maior precisão os dentes
danificados, e o uso de pigmentos ajudam a dar maior naturalidade a restauração.

Palavras-chave: Resina composta; classe IV; restauração.
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SISTEMAS ADESIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Laís Froehlich, Nicolas Mazur, Marlon Rosin, Maristela Maria Galina Pezzini, Fabiana
Scarparo Naufel, Eduardo Benassi dos Santos
Introdução: Os sistemas adesivos são responsáveis por promover a união entre o
substrato dental e a restauração propriamente dita. Estes materiais sofreram
importantes transformações ao passar dos anos. Os sistemas adesivos convencionais
são considerados complexos na pratica clínica. Já os autocondicionantes apresentam
maior facilidade de aplicação que o anterior e boa adesão quando realizado o
condicionamento ácido seletivo do esmalte. Enquanto isso, os adesivos universais
apresentam uma composição mais complexa com a mistura de monômeros hidrófilos e
hidrofóbicos que promovem adesão química ao dente. Objetivo: Revisar a literatura
sobre as classificações, principais características e ação dos sistemas adesivos atuais,
auxiliando na escolha do material mais adequado a necessidade clínica do cirurgião
dentista. Método: Foram selecionadas publicações científicas produzidas nos últimos
dez anos disponíveis nas bases de dados MEDLINE/PubMed e Google
Acadêmico. Resultados: O controle do campo operatório através do correto isolamento
deve ser aplicado sempre que possível. Quanto aos adesivos autocondicionantes de
etapa única, a dupla aplicação da camada de adesivo pode melhorar a força e a
qualidade da adesão. O adesivo universal possui potencial de ligação química como um
benefício adicional, que depende de alguns monômeros funcionais. Dentre eles, o mais
notável é o 10-metacriloiloxidecil-di-hidrogênio (10-MDP ou MDP), um monômero de
fosfato que se liga ionicamente à dentina. Conclusão: Os adesivos universais
demonstram bons resultados de resistência de união em dentina já condicionada ou
não. Sem ataque ácido seletivo, os adesivos autocondicionantes são inferiores aos
convencionais, já em esmalte preparado, ambos são equivalentes.

Palavras-chave: Adesivos dentinários, adesividade, condicionamento ácido do dente.
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SUBSTITUIÇÃO DE RESTAURAÇÃO CLASSE III DE RESINA COMPOSTA
Guilherme Schnorr dos Santos, Geisybel Dias, Isabelle Adad Fornazari, Leonardo de
Almeida, Bianca Medeiros Maran
Introdução: A procura pelo cirurgião dentista tem aumentado em virtude da busca pela
estética por parte dos pacientes. Por conseguinte, as resinas compostas se tornaram
uma alternativa para a reabilitação de pacientes frente suas condições dentais,
principalmente em casos em que a estética é muito aparente. objetivo: Discorrer sobre
a substituição de uma restauração classe III com resina composta insatisfatória. Relato
de Caso: Paciente do sexo feminino, 42 anos, procurou a Clínica de Odontologia
relatando insatisfação com a coloração da restauração de resina composta no elemento
21. Após confecção do isolamento modificado do campo operatório foi feita a remoção
da resina por meio de acesso vestibular, então o preparo dental foi regularizado e feita
a confecção do bisel na face vestibular com o objetivo de disfarçar a linha entre
restauração e dente. Posteriormente realizou-se o condicionamento do esmalte com
ácido fosfórico 37% (Ultradent), aplicação do adesivo Clearfill SE Bond (Kuraray) e então
utilizou-se a resina composta Gradia (GC) nas cores CT, AO2 e por fim a resina composta
Essentia DE como última camada de esmalte; para confecção do ponto de contato e
melhor lisura da restauração usou-se matriz de poliéster (TDV). Resultados: Foi
alcançado maior similaridade entre cor da resina e dente, obtendo estética
satisfatória. Conclusão: Por meio de procedimentos adequados e seleção conveniente
da cor de resinas, é possível obter estruturas com alta qualidade estética e anatômica
satisfazendo, primeiramente, o paciente, e assegurando o trabalho do profissional.

Palavras-chave: Resinas compostas; restauração; cor.
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SUBSTITUIÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA PIGMENTADA PARA
RESTABELECIMENTO ESTÉTICO ANTERIOR
Alberto Antonio Lorenço, Leonardo de Almeida, Carine Zanchin, Fabiana Scarparo
Naufel, Adriano Piccolotto, Bianca Medeiros Maran
Introdução: Mesmo com a evolução dos materiais odontológicos, a longevidade das
restaurações em resina composta sempre foram um empecilho para sua utilização,
sendo o fator de polimerização e pigmentação as principais desvantagens deste
material. Objetivos: Apresentação de um caso clínico visando a troca de restauração
insatisfatória devido pigmentação escurecida intrínseca da matriz orgânica da
resina. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 30 anos, procurou o Programa de
Residência em Reabilitação Oral com queixa de mancha escura na porção incisal dos
elementos 11 e 21 e na porção cervical do 11. Esse manchamento não foi passível de
polimento, então optou-se pelo tratamento restaurador de tais elementos. Foi utilizada
técnica de mão livre para realização da restauração, adaptando a matriz de poliéster em
face palatina com resina T20. Realizou-se a mimetização do halo opaco com corante
para resina IPS branco, incrementação da camada de dentina realizando os mamelos
dentinários com resina cor DA1, preenchimento do espaço entre os mamelos e halo com
resina translucida T20, para finalização, foi aplicada uma camada de resina cor B1 sobre
a área restaurada com a finalidade de simular o esmalte vestibular. Todas as resinas
utilizadas foram da Empress Direct. Foi realizado acabamento imediato e sete dias após
a restauração foi realizado a técnica mediata de acabamento e polimento. Resultados:
Obteve-se um sorriso esteticamente satisfatório, alcançando o objetivo do
procedimento. Conclusão: É possível alcançarmos um resultado satisfatório por meio de
um planejamento adequado e da utilização de uma sequência correta da técnica
restauradora.

Palavras-chave: Falha de restauração dentária, restauração dentária permanente,
estética dentária.
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SUBSTITUIÇÃO DE RESTAURAÇÃO INSATISFATÓRIA CLASSE II EM RESINA COMPOSTA
Ayessa Sbardelotto Teixeira, Geisybel Dias, Vera Lúcia Schmitt, Fabiana Scarparo
Naufel, Leonardo de Almeida, Bianca Medeiros Maran
Introdução: A busca pelo tratamento odontológico aumenta quando se tem o
comprometimento da estética. Por conseguinte, as resinas compostas têm obtido
grande enfoque na reabilitação de pacientes, mesmo em dentes posteriores. Objetivo
Relatar um caso clínico de uma substituição de restauração em resina composta no
dente 36, classe II, sem elemento dentário adjacente no sentido distal. Relato de
caso: Paciente D.F.D, 31 anos, do sexo feminino, procurou atendimento odontológico,
apresentando perda de estrutura dentária ocluso-distal do dente 36, decorrente de
fratura da restauração pré-existente. Após anamnese, optou-se pela restauração com
resina composta, levando em consideração aspectos estéticos, biológicos e mecânicos.
Após confecção do isolamento absoluto do campo operatório foi feito o preparo da
cavidade, adequada regularização, para posterior condicionamento com ácido 37%
Atack Tec (Caitech) de esmalte e dentina, aplicação do adesivo Adper Single Bond 2
(3M). Em seguida, utilizou-se a resina Point 4 A3 (Kerr) para a área de dentina e a Z250
A2 (3M) para a última camada de esmalte. Ressalta-se o uso de matriz metálica para
confecção da crista marginal. Resultados: Foi obtida estética satisfatória do dente 36,
além do reestabelecimento de estruturas anatômicas, culminando em um resultado
satisfatório. Conclusão: Aliando-se um bom planejamento e boa execução de
procedimentos adequados, é possível assegurar alta qualidade tanto na estética quanto
na função do elemento restaurado, garantindo a satisfação do paciente.

Palavras-chave: Estética; resinas compostas; restaurações.
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TERAPIA FOTODINÂMICA EM ENDODONTIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Gabriela Souza Alves, Matheus Almeida Rodrigues, Rebeca Carolina Moraes Dantas
Introdução: A terapia fotodinâmica (PDT) caracteriza-se por procedimentos físicos,
químicos e biológicos em que são empregados o laser de baixa potência e corantes para
uma ação antimicrobiana, levando a destruição ou lise da célula-alvo por oxidação. Na
endodontia, essa técnica ganhou espaço, de forma coadjuvante, onde juntamente com
o preparo biomecânico e a medicação intracanal promove uma maior desinfecção dos
canais radiculares. Objetivo: Este trabalho visa demonstrar estratégias para o uso da
PDT adjuvante ao tratamento dos canais radiculares. Método: Realizou-se uma revisão
de literatura a partir de artigos nas bases de dados Google Acadêmico e Pubmed sobre
terapia fotodinâmica e a endodontia. Para que ocorra a destruição bacteriana pela
terapia fotodinâmica, utiliza-se um agente fotossensibilizador, como os corantes azul de
toluidina ou azul de metileno que serão ativados através de um aparelho de laser de
baixa potência. Na endodontia, o emprego da fibra óptica intrarradicular é essencial
para permitir que a luz alcance todo o sistema de canais radiculares e leve a redução de
microorganismos resistentes. Resultados: Os protocolos de aplicação são variados,
sendo o tempo de aplicação de 5 minutos e o comprimento de onda de 600 a 665nm
utilizando a luz vermelha. Conclusão: O uso do PDT como adjuvante no tratamento do
sistema de canais radiculares apresenta bons resultados, apesar de não possuir um
protocolo único para sua aplicação clínica na Endodontia.
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TROCA DE RESTAURAÇÕES CLASSE II E IMPORTÂNCIA DE MANUTENÇÃO PARA
LONGEVIDADE
Marina Gabrielle do Nascimento, Leonardo de Almeida, Fabiana Scarparo Naufel,
Carine Zanchin, Bianca Medeiros Maran, Adriano Piccolotto
Introdução: Acabamento e polimento constituem etapa fundamental de uma
restauração, contribuindo para longevidade, aumentando conforto, melhorando a
higienização e diminuindo consequentemente o acúmulo de placa. Objetivo: A proposta
deste trabalho foi realizar um relato de caso direcionado aos principais fatores
coadjuvantes para o sucesso de restaurações em resina composta. Relato de
caso: Paciente procurou a clínica odontológica da Unioeste com desejo de trocar suas
restaurações. Foi realizada anamnese e notou-se três restaurações classe II, sendo dois
pré-molares e um molar, as quais estavam rugosas, porosas, pigmentadas, além da
presença de cálculo e cáries interproximais. Iniciou-se o procedimento com raspagem e
profilaxia, seguido de seleção de cor, anestesia, isolamento absoluto, preparo cavitário,
limpeza cavitária, forramento das paredes de fundo com cimento de ionômero de
vidro fotoativado, condicionamento ácido do esmalte, adesivo universal, uso de matriz
TDV Unimatrix, e por fim resina restaurando faces proximais e oclusais de cada.
Finalizando com acabamento e polimento, retirando excessos, possibilitando uma
superfície mais lisa e brilhosa. Resultados: Após serem restaurados, devolveu-se cor,
brilho, função e condição de higiene. Dessa forma, vale ressaltar a importância de
realizar a manutenção dessas restaurações, pois é um dos fatores que contribuem com
sua longevidade. Além do correto diagnóstico, técnica restauradora criteriosa, hábitos
alimentares e higiene oral do paciente. Conclusão: Com a obtenção de superfícies lisas,
polidas e com margens seladas, os materiais restauradores apresentarão brilho
adequado, durabilidade satisfatória e propriedades físico- mecânicas favoráveis.

Palavras-chave: Dentística, longevidade, higiene bucal, reabilitação.
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