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Resumo
A recessão gengival é caracterizada por um posicionamento apical da margem gengival em
relação à junção cemento-esmalte. As cirurgias para recobrimento radicular estão indicadas por
razões estéticas, hipersensibilidade dentinária e prevenção de cáries radiculares. O objetivo
deste estudo foi avaliar os efeitos do fumo na técnica de microcirurgia periodontal com o
enxerto conjuntivo subepitelial para recobrimento radicular. Foram selecionados 26 pacientes
das clínicas da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, apresentando recessões gengivais
≥ 2 mm localizadas em caninos e pré-molares superiores, e divididos em grupo teste (12
fumantes) e grupo controle (14 não-fumantes). Em ambos os grupos foi realizado enxerto
conjuntivo subepitelial com técnica de microcirurgia periodontal. Os parâmetros clínicos de
largura (LR) e altura da recessão gengival (AR), altura (AMQ) e espessura de mucosa
queratinizada (EMQ), profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC) foram
avaliados no início e seis meses após as cirurgias. Após 6 meses, houve diferença
estatisticamente significativa intragrupo (p<0,05), para ambos os grupos, nos parâmetros de
NIC, AMQ, EMQ, AR, LR. No pós-operatório de 6 meses, obteve-se um percentual de
recobrimento radicular de 96,66% em não fumantes e de 82,49% em fumantes (p=0,03). O
completo recobrimento radicular foi atingido em 78,57% dos não fumantes e 50% dos fumantes.
O percentual de recobrimento radicular nos fumantes foi inferior ao dos não fumantes,
demonstrando que o fumo ainda representa uma limitação para a cirurgia de recobrimento
radicular.
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A obesidade é uma condição de saúde preocupante, por isso, cirurgias bariátricas vêm sendo um
recurso para eliminar ou diminuir os riscos sistêmicos que ela pode proporcionar. O objetivo
deste trabalho foi avaliar os efeitos da obesidade e da redução de peso corporal, obtida após
cirurgia bariátrica, sobre a condição de saúde bucal. Foram avaliados 28 pacientes não obesos
ou controle (IMC ≤ 25), 36 pacientes obesos (IMC ≥ 30) e 05 pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica. Variáveis relacionadas ao estado de saúde geral, hábitos dietéticos e de higiene oral,
condição de saúde bucal e salivar foram avaliadas de forma qualitativa; e os valores obtidos do
CPO-d e pH salivar foram comparados pelo teste t de Student (alfa=5%). Em função da baixa
amostra de pacientes bariátricos, seus valores não foram incluídos na análise inferencial. Não
foram observadas diferenças na distribuição das condições de saúde geral com possíveis
repercussões no estado de saúde bucal entre os pacientes. De maneira semelhante, os hábitos
dietéticos, de saúde e de higiene bucal, índice de erosão e o fluxo salivar não mostraram
diferenças significativas entre os grupos. Altas médias de CPO-d foram encontradas, sem
diferença significativa entre os grupos (p=0,5). O pH salivar médio foi neutro (7), também sem
diferenças estatísticas (p=0,5). De acordo com as limitações do presente estudo, não foi possível
verificar condições de maior risco à doença cárie e saúde bucal entre pacientes obesos e
submetidos à cirurgia bariátrica.
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A ortodontia é a única especialidade da Odontologia que utiliza o processo inflamatório como
um meio de solucionar problemas estéticos e funcionais. A remodelação e o metabolismo ósseo,
associado ao processo de movimentação dentária induzida pela aplicação de força ortodôntica,
são regulados por muitos fatores de crescimento locais e sistêmicos. Durante a aplicação de
força ortodôntica, a movimentação dentária é prejudicada pela presença de áreas hialinas as
quais são removidas quando ocorre uma adequada neovascularização. Visto que, o
desenvolvimento da angiogênese na movimentação dentária é incompletamente entendido, neste
trabalho foi avaliada a expressão de duas citocinas angiogênicas-FGF básico e VEGF-por
células do ligamento periodontal de ratos submetidos à movimentação ortodôntica. A amostra
constituiu-se de 18 ratos, utilizados como controle. Observaram-se alterações significativas na
expressão das citocinas estudadas. Os resultados sugerem que a reorganização do ligamento
periodontal submetido à aplicação de força ortodôntica pode sofrer grande influência dos fatores
de crescimento estudados.

Palavras-chaves:Angiogênese,VEGF, FGF básico.
Keywords: Angiogenesis, VEGF, basic FGF.

AÇÃO DA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA (LLLT) SOBRE O REPARO ÓSSEO
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O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da terapia com laser não ablativo pós implante dentário. Foi
avaliado o efeito de 3 doses diferentes de LLLT no processo de osseointegração comparando medidas de
Análise de Frequência de Ressonância (AFR) obtidas com o aparelho Osstell®. Para isso foram utilizados
32 coelhos da ordem Lagomorpha, raça Nova Zelândia, machos, pesando entre 3 e 4 kg, clinicamente
sadios, distribuídos aleatoriamente em quatro grupos distintos, sendo um grupo designado como controle
(CI - animais não irradiados) e três grupos designados experimentais (EI, EII, EIII – animais irradiados
com três doses distintas de laser). Para padronizar os experimentos, todos os animais foram submetidos ao
procedimento cirúrgico de exodontia do incisivo inferior esquerdo e colocação imediata de um implante
osseointegrado com superfície nanotexturizada (Nanotite® - Biomet 3iTM) no respectivo alvéolo,
criando uma condição clínica inicial de igualdade entre os quatro grupos. Os animais dos grupos
experimentais foram irradiados com o laser de diodo infravermelho com meio ativo GaAlAs (Arseneto de
Gálio e Alumínio), com comprimento de onda de 830nm, de forma pontual, com potência de 50mW, no
modo de emissão contínua, a cada 48 horas, num total de sete sessões de aplicação, durante o período de
15 dias. O protocolo de irradiação foi iniciado imediatamente após o procedimento cirúrgico. Como
resultado foi observado que não houveram diferenças estatisticamente significativas nos valores ISQ
(Implant Stability Quotient) pré e pós-aplicação do laser. A laserterapia, nos protocolos de irradiação
utilizados neste estudo, não alterou o padrão de osseointegração.
Palavras-chaves: Terapia a Laser de Baixa Intensidade; Implantes Dentários; Osseointegração; Análise de
Frequência de Ressonância.
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A distracção osteogénica é usada como uma alternativa para a reconstrução do osso que podem
ser utilizados no tratamento das deformidades. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da
terapia com laser de baixa intensidade na reparação tecidual na mandíbula de coelho após a
fratura e distração osteogênica, por meio de análise histológica da área de neoformação óssea e
mensuração do percentual de osso neoformado. Para isso foram usados vinte e quatro machos
Nova Zelândia, coelhos brancos que foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos:
experimental (laser aplicado diretamente sobre o local da fratura e distração osteogênica) ou
controle (animais não irradiados). A distração osteogênica foi realizada de acordo com o
seguinte protocolo: 3 dias de latência, 7 dias da ativação (0.8 mm / dia) e 10 dias de
consolidação. No grupo experimental, a irradiação foi realizada com um laser infravermelho
(AlGaAs, comprimento de onda 830 nm, CW, 101 segundo tempo, 40mW), numa dose de 10
J/cm2 por sessão, a cada 48 horas, durante o período de activação. Observou que a percentagem
da formação de osso novo era significativamente maior no grupo tratado com a laser (62,68%)
do que no grupo controle (43,09%) (p <0,001). Concluímos que a aplicação da terapia com laser
de baixa intensidade seguindo o protocolo de irradiação utilizado neste estudo tiveram um efeito
positivo no processo de reparação tecidual em um modelo de coelho de fratura mandibular onde
foi realizada a distração osteogênica, como mostrado pela análise histológica.
Palavras-chaves: Osteogênese, Distração, Lasers, Histologia.
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A polimerização inadequada dos cimentos resinosos pode influenciar no seu comportamento a
longo prazo. O objetivo foi comparar a influência do grau de translucidez da cerâmica sobre a
sorção de água e solubilidade de cimentos resinosos. Foram confeccionadas lâminas de
cerâmica de dissilicato de lítio nas dimensões de 1,0 x 15 mm, e com grau de translucidez
variado: alto, baixo e médio. Uma lâmina de vidro foi utilizada como controle. Cada grau de
translucidez da cerâmica, incluindo o controle, foi utilizado em conjunto com três cimentos
resinosos (fotopolimerizável, dual convencional e dual autoadesivo), constituindo 12 grupos
experimentais (n=5). Os espécimes para a dinâmica de difusão foram confeccionados à partir de
uma matriz de silicona de adição. Cada corpo-de-prova foi desidratado até obtenção de massa
constante (M1) e imerso em água destilada por 7 dias (M2), e submetido à nova desidratação
(M3). Os valores de sorção de água e solubilidade foram calculados de acordo especificações da
ISO e analisados estatisticamente (ANOVA a 2-critérios/Tukey). Os resultados apresentaram os
cimentos resinosos com valores significativamente diferentes entre si, sendo as maiores médias
de sorção de água encontradas com o cimento dual autoadesivo e as maiores médias de
solubilidade com o cimento fotoativado. A menor média de sorção de água e solubilidade foi do
cimento dual convencional.Os maiores valores, na dinâmica de difusão estiveram associados à
superfície de baixa translucidez. Concluímos que um baixo grau de translucidez pode
influenciar negativamente na passagem de luz, estando os agentes de ativação dual melhor
indicado nestas situações.
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Resumo: As fissuras labiais e/ou palatinas não sindrômicas (FL/PNS) são malformações
congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento do feto e apresentam etiologia multifatorial.
Várias pesquisas têm sido desenvolvidas demonstrando genes candidatos ou regiões
cromossômicas de susceptibilidade. Este estudo caso-controle teve o objetivo de avaliar o
envolvimento dos polimorfismos rs560426 e rs987525 na ocorrência de FL/PNS. Amostras de
saliva de 221 indivíduos saudáveis e de 179 pacientes com FL/PNS foram genotipados pelo
método de discriminação alélica com sonda fluorescente. A distribuição genotípica de todos os
polimorfismos no grupo controle respeitou o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O polimorfismo
rs987525 foi correlacionado ao desenvolvimento de FL/PNS (p<0,005). Não foi observado
associação do polimorfismo rs560426 na ocorrência de FLP/NS e de fissuras labiais isoladas
(FL). Os resultados deste estudo genético realizado na população de indivíduos fissurados
oriundos dos três centros de referência para tratamento a pacientes portadores de anomalias
craniofaciais do estado da Bahia ratificam aqueles observados em outras populações de estados
brasileiros.
Palavras-chaves: fissuras labiais e/ou palatinas, polimorfismo genético, genes.
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Resumo: As fendas labiais (FL), labiopalatinas (FLP) e palatinas (FP) são anomalias
craniofaciais de etiologia multifatorial, resultantes de defeitos na fusão dos processos
craniofaciais. Apresentado-se na maioria dos casos na forma não sindrômica (FL/PNS). O
propósito deste trabalho é comparar, na população baiana, a frequência alélica e genotípica do
polimorfismo rs1530300 entre indivíduos com FL/PNS e indivíduos clinicamente normais e
caracterizar as amostras do grupo controle e de pacientes com FL/PNS quanto à ancestralidade
europeia, africana ou indígena por meio de um painel de INDELs. Amostras de saliva de 221
indivíduos saudáveis e de 179 pacientes com FL/PNS foram genotipados pelo método de
discriminação alélica com sonda fluorescente. A distribuição genotípica de todos os
polimorfismos no grupo controle respeitou o equilíbrio de Hardy-Weinberg.O polimorfismo
rs1530300 o alelo T foi mais frequente no grupo controle (73,1%, n=319) e os demias alelos
não tiveram significância. Não foi observada associação entre os genótipos deste polimorfismo
e a presença de fissuras labiais.
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DEBRIDAMENTO ULTRASSÔNICO NO TRATAMENTO DA PERIODONTITE CRÔNICA
SEVERA EM DIABÉTICOS
DEBRIDEMENT ULTRASONIC TREATMENT OF DIABETES IN SEVERE CHRONIC
PERIODONTITIS
Sala, Elem1; Nobre, Camila; Nascimento, Maísa Cardozo; Meira, Ana Luísa Teixeira;
Bittencourt, Sandro²; Ribeiro, Érica Del Peloso² .
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Avaliar o efeito do debridamento ultrassônico de boca toda no tratamento da periodontite
crônica severa em pacientes diabéticos, determinando as alterações nos parâmetros clínicos
periodontais e nos níveis séricos da hemoglobina glicada (HbA1c) após a terapia periodontal
não-cirúrgica. Material e métodos: 9 pacientes diabéticos descompensados (HbA1c ≥ 7%) com
periodontite crônica severa foram separados aleatoriamente em 2 grupos: Grupo controle (4):
raspagem e alisamento radicular por quadrante/4 semanas e Grupo teste (5): debridamento
ultrassônico em sessão única de 45 minutos. Os parâmetros de Índice de placa, Índice gengival,
Sangramento à sondagem, Profundidade de sondagem, Nível de inserção clínico, Posição da
margem gengival, HbA1c e Glicemia em jejum foram avaliados. Amostras do fluido gengival
foram obtidas de sítios com PS ≥ 6 mm para verificar a presença das citocinas IL-6, IL-10, IL17 e IL- 23 pelo Elisa. Todas as variáveis foram avaliadas no início, 1 e 3 meses após o
tratamento. Para análise das variáveis quantitativas (PS, NIC e PMG de bolsas moderadas)
foram realizados ANOVA e teste de Tukey e para os demais parâmetros clínicos e glicêmicos
foram utilizados os testes de Friedman e Mann-Whitney. Resultados: Ambos os grupos
apresentaram resultados comparáveis quanto aos tratamentos instituídos, não havendo diferença
estatisticamente significante. No grupo teste observou-se redução significativa no valor da
HbA1c após 1 mês (p≤0,05). A IL-23 foi a única que sofreu aumento aos 3 meses no grupo teste
(p≤0,05). Conclusão: O debridamento ultrassônico promoveu resultados clínicos similares à
terapia convencional no tratamento da periodontite crônica severa em pacientes diabéticos.
Palavras-chaves e keywords: debridamento; diabete; periodontite.
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Halitose se refere à emanação de odores desagradáveis com origem, principalmente, na
cavidade oral. Bactérias do biofilme e saburra lingual produzem compostos sulfurados voláteis,
contribuindo para uma complexa mistura de odorivetores. Pacientes com diagnóstico de halitose
devem ter conhecimento sobre prevenção, tratamento e controle da doença para adquirir melhor
qualidade de vida, evitando constrangimentos e perda de convívio social. Este trabalho
objetivou a elaboração de um guia informativo sobre halitose, suas causas, controle e tratamento
para orientar esse grupo de pacientes. Foi elaborado um material simples e claro com linguagem
adequada ao público alvo. Foram reunidas informações coletadas da literatura acadêmicocientífica através dos bancos SCIELO, LILACS, PUBMED e BIREME entre 2000 e 2012,
utilizando as palavras chave: halitose, compostos sulfurados voláteis, odorivetores. O tema foi
apresentado na forma de perguntas e respostas, buscando esclarecer as dúvidas mais frequentes.
As perguntas elaboradas para o guia foram: O que é halitose? Quais os tipos de halitose que
existem? O que são e quais são os Compostos Sulfurados Voláteis? Como é possível determinar
se uma pessoa tem halitose? Quais são as causas orais da halitose? Quais são as possíveis
causas extra-orais da halitose? Como se pode prevenir a halitose? Como se pode tratar a
halitose? Espera-se que os resultados desse trabalho possam ampliar as fontes de informação
sobre halitose para pacientes atendidos em ambulatórios odontológicos. O material elaborado
poderá ser utilizado por cirurgiões dentistas em programas de educação em saúde, tanto no setor
público como no particular.
Palavras-chave: Halitose, compostos sulfurados voláteis, odorivetores.
Keywords: Halitosis, volatile sulfur compounds, odorivectors.
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Estima-se que 90% da população possui alguma forma de doença periodontal e que a halitose
afeta cerca de 50% dessa. Apesar de evidências sugerirem a correlação entre halitose e doença
periodontal, são escassos os estudos que confirmam a prevalência da halitose nesses pacientes;
soma-se a isso o fato de haver variações e divergências entre os trabalhos existentes. O objetivo
desta pesquisa é comparar a prevalência da halitose em pacientes com periodontite crônica
comparando-os a pacientes sem bolsas periodontais. Foram avaliados 51 pacientes com
periodontite crônica (Grupo 1) e 42 pacientes com gengivite associada a placa sem fatores de
retenção (Grupo 2). Os níveis intra-orais de Compostos Sulfurados Voláteis (CSV) foram
medidos pelo monitor de sulfetos (Halímeter®). Também foram avaliados o Índice de Placa
(IP), Profundidade de Sondagem (PS) e Nível de Inserção Clínica (NIC). Os dados coletados
foram tabulados e submetidos à análise estatística (Dados clínicos (média±desvio padrão) e
hálito detectado nos grupos Periodontite e Gengivite). Os resultados demostraram que houve
uma correlação positiva moderada significativa entre o hálito e IP e entre hálito e PS, o que
evidenciou que quanto maior foi o IP e a PS, maior o nível de hálito.
Palavras-chaves: halitose, Periodontite, compostos de enxofre.
Keywords: Halitosis, Periodontitis, Sulfur Compounds .

OPINIÃO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS SOBRE CUIDADOS BUCAIS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA
DENTAL-SURGEONS’S OPINION ON ORAL HEALTH IN EARLY CHILDHOOD
Costa, Renato Magalhães1; Bahia, Lavyne1; Wanderley, Flávia Godinho Costa1; Rocha, Hugo
Martins1; Nunes, Ana Carla Robatto2
1.

Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

2.

Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo: A prevenção durante a infância subsidia uma vida mais saudável nas seguintes fases
da vida, por isso seu início deve ocorrer o mais precoce possível. Em relação à higiene oral em
bebês, entretanto, ainda não há consenso na literatura sobre alguns dos principais tópicos desse
assunto, como, por exemplo, o exato momento para iniciar os cuidados bucais com o bebê, a
forma e freqüência dessa higienização, o uso de dentifrícios não fluoretados e concentração
ideal para os dentifrícios fluoretados. Esse trabalho tem como objetivo analisar a opinião de
Odontopediatras e Cirurgiões-Dentistas clínicos que atendem crianças sobre os cuidados bucais
necessário para saúde do bebê. Estudo prospectivo, com delineamento transversal, com caráter
exploratório e abordagem quantitativa. Aconteceu em Salvador (BA) entre os meses janeiro e
abril de 2013, foi utilizado um questionário estruturado com 18 questões e a amostra composta
por 37 profissionais. Em relação ao gênero, 92% eram do sexo feminino, 62% tinham pósgraduação em Odontopediatria, sendo a mais comum a especialização (50%). Todos acreditam
que a idade ideal para iniciar a higiene bucal do bebê é ainda na fase edêntula, sendo a gaze
estéril (49%) associada com água filtrada (76) a combinação mais recomendada, e 89%
afirmaram que a primeira consulta odontológica também deve ocorrer nessa fase. Após a
irrupção do primeiro dente decíduo, a indicação mais citada é o uso da escova de dentes (43%)
associada com o dentifrício não fluoretado (54%), indicação mantida após a irrupção do
primeiro molar decíduo (97% e 68%, respectivamente).
Palavras-chaves: Odontopediatria, Saúde Bucal.
Keywords: Pediatric Dentistry, Oral Health.
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PROFILE OF ACADEMIC DENTAL RESEARCH OF EBMSP
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Urbino da Rocha3; Ribeiro, Érica Del Peloso2; Oliveira, Viviane Maia Barreto de2.
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3. Professor Titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo: As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Odontologia, Resolução CNE/CES
03 de 2002, instituem que, para a conclusão do Curso de Graduação, o aluno deverá elaborar um
trabalho sob orientação docente, entretanto, a resolução não oferece mais informações sobre
como deve ser procedido. No Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (EBMSP), o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser redigido na forma de um
artigo científico, sendo possível produzir um artigo original, uma revisão de literatura ou um
relato de caso. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil de pesquisa acadêmica do curso de
Odontologia da EBMSP através da análise de todos os TCCs apresentados no período de 2007.2
a 2012.1. Os trabalhos foram classificados em pesquisa, revisão de literatura ou relato de caso, e
em relação à área de concentração. Dos 314 TCCs, 114 foram pesquisas, 109 relatos de caso e
91 foram revisões. Prótese, Estomatologia, Cirurgia, Periodontia e Dentística foram as áreas
mais escolhidas. Os trabalhos foram orientados e/ou co-orientados por um profissional com
doutorado em 59,2% dos casos. Os outros trabalhos (40,8%) foram orientados por especialistas,
mestres ou doutorandos. Dos trabalhos de pesquisa, 88 tiveram orientação de um doutor, mas
este número reduz para 54 nos relatos de caso e 45 nas revisões. Conclui-se que Prótese,
Estomatologia e Cirurgia estiveram entre as áreas mais selecionadas, tanto em uma avaliação
global, quanto quando subdividas por tipos de trabalho. A titulação de doutorado do orientador
mostrou-se fator relevante na produção de pesquisas.
Palavras-chaves: Pesquisa em Odontologia.
Keywords: dental research.

PREVALÊNCIA DAS LESÕES ORAIS EM PACIENTES DE O A 18 ANOS BIOPSIADOS
NA EBMSP ENTRE OS ANOS 2000 – 2011: ESTUDO RETROSPECTIVO
PREVALENCE OF ORAL LESIONS BIOPSIED IN PATIENTES FROM 0 UNTILL 18
YEARS OLD IN EBMSO FROM 2000 – 2011: RETROSPECTIVE STUDY
Schitini Jr, Osvaldo¹; Brandão Figueiredo, Carla ²
1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |Bolsistsa
PIBIC(BAHIANA).
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).

O estudo da prevalência das lesões orais biopsiadas em crianças é raro na literatura mundial
e brasileira. O aparecimento dessas lesões pode estar relacionado à idade, gênero e a região em
que a criança mora. Este estudo teve como objetivo fazer um levantamento das biópsias
realizadas nos últimos 11 anos da EBMSP. Foram realizadas 1447 biópsias entre os anos de
2001 e 2011, sendo 195 em indivíduos com idade inferior a 18 anos, representando 13% dessa
amostra. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, classificados quanto a faixa etária:
grupo 1 – crianças de 0 a 12 anos e grupo 2 – crianças de 13 a 18 anos. Os resultados
encontrados das lesões biopsiadas foram divididos em três categorias, segundo SKINNER
(1986): (1) lesões reativas e inflamatórias, (2) lesões císticas, (3) lesões neoplásicas benignas.
Foram encontradas 205 lesões, sendo 96 no gênero feminino e 109 no masculino. O corpo da
mandíbula foi a região mais acometida, sendo a mucocele (n= 27), a lesão mais encontrada,
seguida do folículo pericoronário (n=20) e da hiperplasia fibroepitelial (n=16). As lesões
malignas encontradas foram respectivamente, linfoma de Burkkit (n=1) e sarcoma
indiferenciado (n=1).
Palavras – Chave: Biópsia, Lesões Orais, / Biopsy, Oral lesions

USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM ODONTOPEDIATRIA
USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN PEDIATRIC DENTISTRY
Silva, Juliana Cristina Bastos¹, Costa, Renato Magalhães¹, Arriaga, Marcel Lautenschlager².
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo: A utilização do EPI (Equipamento de Proteção Individual) tornou-se imprescindível
no ambiente odontológico, não só como forma de proteção dos dentistas, mas também dos seus
pacientes, visto que seu uso diminui o risco de transmissão de patógenos, pequenos acidentes e
infecção cruzada. Em muitos casos, na Odontopediatria, os dentistas acabam lançando mão de
jalecos, gorros e máscaras coloridas, para tornar o ambiente odontológico mais agradável pela
criança. Este estudo tem como objetivo avaliar a percepção, experiências prévias e as
preferências infantis em relação ao uso do Equipamento de Proteção Individual na clínica
odontológica. É um estudo prospectivo e de delineamento transversal, com amostra composta
por 213 escolares, na faixa etária de 05 a 12 aos, da rede pública de Salvador (BA). Foi utilizado
um questionário semi-estruturado que apresentava dados de identificação do voluntário e 18
questões relacionadas ao tema da pesquisa. Nas avaliações de preferência de cores, foram
disponibilizadas quatro opções: branco, verde, lilás e amarelo. Para avaliar o uso completo ou
parcial do EPI foram produzidas quatro fotografias para cada gênero (versão feminina e versão
masculina). Nas opções de jaleco para o sexo feminino, 42% (90) escolheram branco; 35% lilás,
18% verde e 5% amarela. Na versão masculina, a ordem foi: branco (35%) e verde (35%),
amarelo (18%) e lilás (13%). Perguntou-se aos voluntários qual dentista eles escolheriam para
atendê-los e 59% escolheram a fotografia com uso completo de EPI, mas 77% acreditavam que
essa era a forma correta de uso.
Palavras-chaves: Odontopediatria, Biossegurança, Odontologia.
Keywords: Pediatric Dentistry, Biosecurity, Dentistry.

FÓRUM CIENTÍFICO PROJETO

RETENÇÃO DE COROAS METÁLICAS CIMENTADAS SOBRE MUNHÕES DE
IMPLANTE UTILIZANDO TRÊS TIPOS DE CIMENTO
Retention of metal copings on implant abutments with three different luting agents
Tavares, Tanisha Ebert1; Lima, Carla dos Reis; Bastos2, Luiz Gustavo Cavalcanti3
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
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3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Tem como objetivo avaliar a resistência de três cimentos utilizados na cimentação final de
próteses fixas: cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Rely X, Luting 2, 3M
ESPE, Alemanha); cimento resinoso (Rely X U200, 3M ESPE, Alemanha) e cimento de fosfato
de zinco (Lee Smith, Vigodent, Brasil) usando um teste de resistência de remoção à tração.
Serão utilizados 15 análogos de um pilar para prótese cimentada sobre implante (Pilar Universal
de 4,5mm x 4,0mm, Neodent, Curitiba-PR, Brasil) mantendo suas superfícies originais, sendo
distribuídos em grupos de cinco para cada agente cimentante. Sobre os análogos serão
confeccionados as coroas metálicas em Ni-Cr, pela técnica de fundição pela cera perdida, que
serão cimentadas aos análogos com os cimentos descritos, utilizando uma força de compressão
de 5 kgf e armazenados até o ensaio em 100% de umidade relativa durante 6 dias a 37º C. Os
ensaios mecânicos vão ser realizados em uma máquina universal EMIC DL200, com uma
velocidade de 0,5mm/minuto. Espera-se que exista diferença na retenção das coroas metálicas
cimentadas sobre munhões de implante, proporcionada pelos três tipos de cimentos utilizados e
determinar qual cimento, dentre os utilizados neste estudo, possui maior resistência ao
deslocamento por força de tração.
Palavras-chaves e keywords:
dentária
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PROJETO MAMÃE CORUJA – GRAVIDEZ E SAÚDE BUCAL
PROJECT MAMA OWL – PREGNANCY AND ORAL HEALTH
Autores: Mendes, Maiana¹; Lessa, Vanessa¹; Medrado, Alena2.
1. Bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET-ODONTOLOGIA) Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública
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Resumo: Inúmeros estudos têm demonstrado que durante a gestação ocorrem importantes
alterações hormonais que podem influenciar a saúde bucal das gestantes. No entanto, estes
levantamentos epidemiológicos, muitas vezes, limitam-se a estabelecer o perfil de uma
população específica, sem, contudo, enfatizar a importância da adoção de medidas
preventivas que visem melhorar a saúde bucal deste grupo especial de mulheres. Neste
âmbito, o grupo PET-ODONTOLOGIA desenvolveu o projeto Mamãe Coruja que tem por
objetivo orientar as gestantes sobre higiene bucal da mãe e do feto e as possíveis doenças
que surgem na gravidez. Será realizado um levantamento epidemiológico das condições de
saúde bucal das gestantes assistidas no Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana,
Brotas, considerando-se o Índice de Sangramento Gengival e Índice de Placa Visível.
Concomitantemente, serão desenvolvidas ações preventivas que viabilizarão a melhora da
saúde para as gestantes. Espera-se que através da realização deste estudo, haja uma melhor
compreensão dos fatores que determinam a condição de saúde bucal desta população de
gestantes.
Palavras-chave: gravidez, alterações hormonais, saúde bucal.
Keywords: pregnancy, hormonal changes, oral health.

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÃO DE MORADORES DE RUA.
EVALUATION OF ORAL HEALTH IN A POPULATION OF HOMELESS.

Leon, Victor¹; Mascarenhas, Bruno¹; Sá, Maíra¹; Pitta, Antônio²; Medrado, Alena²;
Em sua maioria, os procedimentos odontológicos são realizados em consultório. Porém, a
realidade que nos cerca exige um olhar mais profundo e cuidadoso para notar as necessidades
reais da população. Observando a carência de atenção à saúde bucal de um enorme número de
crianças e adolescentes moradores de rua no município de Salvador, os alunos do Grupo PETOdonto-EBMSP (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública) perceberam a necessidade de
ultrapassar os limites do consultório e da sala de aula para buscar intervir de forma efetiva no
cenário da saúde bucal desta população. O grupo atuará no núcleo do Projeto Axé localizado no
bairro do Pelourinho, Salvador-Bahia, de forma a trazer à atenção o cuidado odontológico que
os seus jovens integrantes necessitam. Inicialmente, serão realizadas atividades lúdicoeducativas de acordo com a necessidade dos participantes, com a intenção de promover a saúde
bucal e procedimentos preventivos nesta população. A execução de tais atividades se dará
através de cartazes, peças teatrais, jogos, dinâmicas e palestras produzidas pelo grupo. Além
disso, será instalado, de acordo com a estrutura oferecida pelo local, um escovódromo para
orientação quanto às técnicas de escovação. Adicionalmente, será realizado um levantamento
epidemiológico que caracterizará a população estudada com relação ao índice de placa visível e
sangramento gengival à sondagem com objetivo de pesquisar as necessidades da populaçãoalvo.
Palavras-chave: Saúde Pública, Estudos Epidemiológicos, Educação em Saúde, Condições
Sociais.

Keywords: Public Health, Epidemiologic Studies, Health Education, Social Conditions.

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À MUCOSITE E PERIIMPLANTITE
ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH PERIIMPLANT DISEASES
Neri, Jamille Freitas de Andrade 1*; Egas, Lais Sara 2; Barreto, Maurício Andrade 3;
Tunes, Roberta Santos 4 ; Tunes, Urbino da Rocha 5.
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A terapêutica com implantes dentários osseointegráveis tem sido amplamente utilizada em todo
o mundo, entretanto, revela complicações biológicas que podem levar a perda dos mesmos. A
peri-implantite é a maior responsável pela perda de implantes dentários, por isso determinar a
sua prevalência e conhecer os seus fatores de risco são fundamentais para criar protocolos de
prevenção, tratamento e manutenção da saúde peri-implantar. Assim este estudo objetiva
determinar a prevalência e identificar fatores associados ao risco para

peri-implantite e

mucosite peri-implantar. Os sujeitos serão avaliados através de questionário sobre aspectos
sócio-demográficos, história medico-odontológica, hábitos de higiene oral, terapia de suporte e
manutenção peri-implantar. Serão submetidos à exames físicos gerais e intra-bucal
(periograma), no qual serão avaliados parâmetros clínicos como profundidade de sondagem,
sangramento à sondagem, índice de placa visível, quantidade de mucosa ceratinizada, grau de
mobilidade. Para análise, os indivíduos serão classificados como portadores da peri-implantite
aqueles que apresentarem profundidade de sondagem (PS)≥ 4,0 mm, podendo haver ou não
presença de supuração e/ou mobilidade implantar, associado à 2,0 mm de perda óssea periimplantar avaliada radiograficamente, medindo da crista óssea peri-implantar até o primeiro
passo de rosca do parafuso exposto; serão classificados como portadores de mucosite os
indivíduos que apresentarem profundidade de sondagem(PS)< 4,0mm, com presença de
sangramento à sondagem e ausência de evidência radiográfica de perda óssea.

Espera-se

determinar a prevalência da peri-implantite/mucosite e verificar a influência do tabagismo, da
má higienização oral, do histórico de doença periodontal nas alterações peri-implantares e
influência de condições sistêmicas, como diabetes mellitus na osseointegração.
Palavras-chaves:
Fatores de risco, Peri-implantite, Mucosite Peri-implantar

AVALIAÇÃO DA ANTIBIOTICOTERAPIA PROFILÁTICA EM EXODONTIAS DE
TERCEIROS MOLARES INCLUSOS
EVALUATING OF ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN THIRD MOLAR UNERUPTED
EXTRACTION
Ribeiro, Neiana Carolina Rios1; Farias, Thiago Soares2; Azoubel, Eduardo3; Azoubel, Maria Cecília
Fonsêca4.
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da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da União Metropolitana de
Educação e Cultura (UNIME).

Introdução: Com o aumento da demanda de cirurgias orais menores, como exodontias de
terceiros molares, o uso de antibióticos vem sendo utilizado como terapia profilática com a
finalidade de reduzir os traumas decorrentes dessas práticas. Objetivo: Avaliar a eficácia da
profilaxia antibiótica nas cirurgias de terceiros molares inclusos em pacientes clinicamente
saudáveis. Método: Ensaio clínico triplo cego, prospectivo, randomizado e placebo-controlado,
que visa à avaliação da eficácia da antibioticoprofilaxia com Amoxicilina e Azitromicina, em
pacientes clinicamente saudáveis e imunocompetentes. Com uma amostra inicial de 120
indivíduos subdivididos em quatro grupos: Amox 1 (amoxicilina 1g); Amox 2 (amoxicilina 2g);
Azi (azitromicina 500mg); Cont (placebo controlado), onde cada grupo terá 30 pacientes, os
quais serão distribuídos aleatoriamente através de sorteio. Cada paciente será avaliado em três
tempos: pré-operatório, pós-operatório de 3 dias e de 7 dias, observando-se a amplitude de
abertura bucal, sinais característicos de infecção prévia, presença de simetria em terço inferior
da face observada pela análise frontal da face e por medidas dos pontos faciais tragus-cheilion,
tragus-gnathion, tragus-alare e gônio-exocanthion, avaliação de dor referida através de escala
numérica, presença de odor fétido intra-oral e exame da ferida cirúrgica. Os indivíduos
envolvidos no estudo deverão ser saudáveis, apresentando grau de inclusão 1A ou 1B na
classificação de Pell & Gregory. Para análise estatística dos dados, espera-se aplicar os testes:
ANOVA (para dados paramétricos) e testes Kruskal Wallis (para dados não paramétricos).
Resultados esperados: Espera-se comprovar, se há eficácia suplementar do uso de antibióticos
como medidas para prevenção de infecções pós-operatórias.
Palavra-chaves: Antibioticoprofilaxia; Cirurgia Bucal; Dente Serotino.
Keywords: Antibiotic Prophylaxis; Surgery, Oral; Molar, Third.

PVP-I ASSOCIADO AO DEBRIDAMENTO PERIODONTAL NO TRATAMENTO DA
PERIODONTITE AGRESSIVA
PVPI ASSOCIATED WITH PERIODONTAL DEBRIDEMENT ON AGGRESSIVE
PERIODONTITIS TREATMENT
1
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5. Doutor em Clínica Odontológica, área de Periodontia, pela Faculdade de Odontologia de
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Pacientes com periodontite agressiva apresentam pior resposta ao tratamento periodontal. Temse sugerido a associação de antimicrobianos sistêmicos ou locais à terapia periodontal. Existem
poucos relatos na literatura sobre a ação antimicrobiana do iodo povidine 10%. Dessa forma, o
objetivo do presente estudo é avaliar a ação tópica do iodo povidine (PVP-I), como solução
irrigadora, associado ao debridamento periodontal, no tratamento de pacientes com periodontite
agressiva. Serão selecionados 20 pacientes com periodontite agressiva, apresentando um
mínimo de 20 dentes e de quatro sítios com profundidade de sondagem (PS) ≥ 4 mm e
sangramento à sondagem; destes pelo menos dois com PS ≥ 7 mm. Serão excluídos os pacientes
portadores de doenças sistêmicas que possam modificar a doença periodontal, tenham utilizado
antibiótico nos 60 dias anteriores ao exame periodontal, fumantes e mulheres grávidas. Os
pacientes serão divididos aleatoriamente em 2 grupos: grupo controle (10 pacientes)=
debridamento periodontal + irrigação subgengival com solução de NaCl 0,9% e grupo teste (10
pacientes) = debridamento periodontal + irrigação subgengival com PVP-I. Serão avaliados os
seguintes parâmetros clínicos: índice de placa, índice gengival, sangramento à sondagem,
posição da margem gengival, nível de inserção clínica e PS. As avaliações clínicas serão

realizadas na consulta inicial, 30, 60 e 90 dias após a terapia. Os resultados obtidos serão
comparados estatisticamente através da análise de variância, teste de Tukey e teste quiquadrado. A significância estatística será estabelecida em 5%. Espera-se que o PVP-I associado
ao debridamento periodontal favoreça o ganho de inserção clínica, especialmente em sítios de
bolsas profundas.
Palavras-Chave: Periodontite agressiva; Debridamento periodontal; Antimicrobianos.

AVALIAÇÃO SALIVAR DE PACIENTES COM HALITOSE PORTADORES DE
PERIODONTITE CRÔNICA

SALIVARY EVALUATION OF PATIENTS WITH HALITOSIS AND CRHONIC
PERIODONTITIS
Garcia, Mariana¹; Vilas Boas, Maria Olímpia²
.Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2.Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A saliva é uma mistura complexa de secreções glandulares, fluido gengival, microrganismos,
células epiteliais e resíduos alimentares. Tem um importante papel no controle da halitose,
podendo

prevenir

ou

contribuir

para

seu

estabelecimento.

A Doença Periodontal pode ser considerada a mais frequente e relevante causa dentro da
cavidade oral, além do biofilme lingual (saburra lingual) para a formação da Halitose. Isto
ocorre devido às bactérias anaeróbias presentes na doença periodontal que metabolizam
aminoácidos e os transformam em Compostos Sulfurados Voláteis(CSV) que são os
odorivetores

responsáveis

pela

formação

de

halitose.

O objetivo deste trabalho é avaliar qualitativamente e quantitativamente o fluxo salivar de
pacientes portadores de periodontite crônica com halitose. Serão selecionados 20 pacientes entre
aqueles que procurarem atendimento nos ambulatórios do Curso de Odontologia da EBMSP.
Critérios de Inclusão: Presença de no mínimo 20 dentes; 8 sítios com Bolsa Periodontal ≥ 5mm
e com Sangramento à Sondagem. Critérios de Exclusão: Pacientes com Alteração Sistêmica;
Fumantes; Em uso de Enxaguatórios Bucais; Alcoólatras; Portadores de Doenças
Gastrintestinais; Em uso de Medicamentos que reduzam o fluxo salivar. 1ªconsulta: Anamnese,
exame periodontal e Avaliação dos Parâmetros Salivares (phmetria, turbidez, fiabilidade, fluxo

salivar em repouso e estimulada). 2ªconsulta: Avaliação dos Parâmetros Salivares. 3ª consulta:
(Reavaliação- 30dias após o debridamento gengival): Avaliação dos Parâmetros. 4ªconsulta:
(Reavaliação-90dias): Avaliação dos Parâmetros Salivares. Ao final da pesquisa será possível
avaliar o impacto que os parâmetros salivares podem interferir no diagnóstico e tratamento dos
pacientes, correlacionar halitose com alterações do fluxo salivar e verificar benefícios das etapas
da terapia periodontal sobre a halitose.
Estudo retrospectivo da prevalência de fenômenos de retenção e extravasamento de muco correlação clínico-histopatológica
Palavras-chaves e keywords: HALITOSE; SALIVA; PERIODONTITE CRÔNICA.

RETROSPECTIVE STUDY OF THE PREVALENCE OF PHENOMENA RETENTION AND
EXTRAVASATION OF MUCUS - CLINICAL-PATHOLOGICAL
Wanderley, Flávia Godinho Costa1; Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto2
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Mucocele, rânula e extravasamento de muco são lesões descritas na literatura como sendo
decorrentes de trauma mecânico no ducto secretório das glândulas salivares. Entretanto, muitos
pacientes que apresentam estas lesões não exibem a associação do diagnóstico histopatológico
obtido através de biópsia, com a história clínica de traumatismo prévio. Sendo assim, a
finalidade deste projeto de pesquisa é estabelecer a prevalência dos fenômenos de
extravasamento de muco e coletar dados clínicos dos pacientes a fim de confirmar a história de
trauma associado a estas lesões. Serão analisados os prontuários enviados ao Serviço de
Patologia Bucomaxilofacial do Curso de Odontologia da EBMSP, durante o período de 2001 a
2013. Os diagnósticos histopatológicos de mucocele, rânula e fenômenos de extravasamento de
muco serão selecionados e procurar-se-á verificar uma possível correlação entre estes e história
de traumatismo relatada durante a anamnese dos sujeitos incluídos na pesquisa.
Palavras-chaves e keywords: Extravasamento de muco, Mucocele, Rânula. Extravasation of mucus,
Mucocele, Ranula.

MAPEAMENTO DO PARIETAL E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIALMENTE
DOADORAS DE OSSO PARA ENXERTIA
MAPPING THE PARIETAL AND IDENTIFYING AREAS OF POTENTIAL DONORS FOR
BONE GRAFTING
COSTA, R.S1; FERNANDES, A. C. S. 2
COSTA, R.S1; FERNANDES, A. C. S. 2
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Resumo: Enxertos de osso autógeno obtidos a partir da calvária têm sido utilizados em diversos
procedimentos cirúrgicos reconstrutivos da face. O objetivo deste trabalho é mapear a espessura
do parietal, identificando áreas de maior espessura para servirem como doadoras de osso para
enxertia, correlacionando os achados com o sexo e o índice crânico horizontal dos espécimes
estudados. Neste estudo serão utilizados 300 ossos parietais de 150 crânios. Cada osso parietal
será mapeado em 9 regiões (áreas) para aferição das espessuras, a partir de traçados interligando
pontos craniométricos. Com este trabalho espera-se obter referenciais numéricos para realizar a
obtenção cirúrgica de osso do parietal para enxertia, em áreas que ofereçam menor risco de
invasão intracraniana. A partir dos dados obtidos será possível determinar áreas de maior
espessura óssea do parietal para remoção da lâmina externa, determinadas em função do sexo
e/ou do tipo craniométrico do paciente, servindo de guia cirúrgico para realização do
procedimento.
Palavras-chaves e keywords: Parietal, enxerto, cirurgia

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS PROCEDIMENTOS DA TERAPIA BÁSICA
PERIODONTAL NA HALITOSE
IMPACT ASSESSMENT PROCEDURES IN PERIODONTAL THERAPY BASIC
HALITOSIS
Sousa, Flávia Manuela Leite de1 ; Garcia, Mariana Leite1 ; Santana, Ceres Namara de Brito1 ;
Batista, Ana Laura Hora Manezes2 ; Santos, Maria Olímpia Vilas Boas dos3 ; Barbosa, Monica
Dourado Silva3
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A halitose constitui uma queixa comum que afeta pessoas de ambos os sexos e em qualquer
faixa etária. Seu principal fator causador é pela decomposição de matéria orgânica, provocada
por bactérias anaeróbias proteolíticas da cavidade oral, levando à liberação de compostos
sulfurados voláteis (CSV). A saburra lingual é considerada como sendo a causa primária da
halitose e a destruição de tecidos resultante da doença periodontal ou da doença cárie, as quais
também formam substratos que podem produzir odor, como causa secundária. O objetivo deste
trabalho é avaliar o efeito dos diferentes procedimentos da terapia básica periodontal sobre os
níveis de formação de CSV em pacientes portadores de doença periodontal, analisar
separadamente e em conjunto o efeito da terapia básica periodontal, incluindo instrução de
higiene oral, raspagem supragengival, selamento de cavidades cariosas, remoção de fatores
retentores de biofilme bacteriano e raspagem subgengival, em pacientes portadores de doença
periodontal. Um total de 30 pacientes diagnosticados com doença periodontal e selecionados de
acordo com os critérios de inclusão e exclusão serão examinados e tratados. Os exames
englobarão os padrões clínicos periodontais e aos níveis de CSV (halímetro) nos momentos:
inicial, após instrução de higiene oral, após raspagem supragengival acompanhada da
eliminação de fatores retentores de placa e, por último, após raspagem subgengival. É esperado
que a terapia básica periodontal, em cada uma de suas etapas, e a higienização da língua,
associados, proporcionem a redução do odor oral (CSV).
Palavras-chaves: Doença Periodontal
keywords: Periodontal disease

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UMA RESINA BIS-ACRÍLICA E
DUAS RESINAS ACRÍLICAS UTILIZADAS PARA PRÓTESES PROVISÓRIAS
EVALUATION OF MECHANICAL PROPRIETIES OF A BIS-RESIN ACRYLIC AND TWO
ACRYLICS RESINS USED FOR INTERIM PROSTHESIS
Carvalho, Larissa Couto¹; Bastos, Luiz Gustavo Cavalcante²
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(BAHIANA)
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Resumo: A importância das restaurações provisórias no tratamento reabilitador é
inquestionável. A proposta deste trabalho é avaliar a resistência flexional, o módulo de
elasticidade, além do modo de fratura de três resinas acrílicas utilizadas para a confecção de
próteses provisórias: duas resinas à base de PMMA e uma resina à base de Bis-Acril. A
confecção dos espécimes, o ensaio mecânico e os cálculos da resistência flexional e do módulo
de elasticidade serão realizados seguindo a norma ISO 10477, a partir do qual os espécimes
medindo 25,0 x 2,0 x 2,0 mm serão submetidos a um teste de carga de três pontos, com
distância entre as hastes de 20,0 mm e velocidade de 0,75 mm/min. Os valores, em N,
suportados por cada espécime até a sua fratura serão registrados e a resistência flexional e o
módulo de elasticidade serão calculados em MPa. Estes dados serão submetidos ao teste de
Análise de Variância (ANOVA) a um critério para conhecimento da existência de diferença
estatística entre os grupos. Efetuar-se-á o teste de Tukey, com significância de 5,0%, para
esclarecer quais grupos apresentam médias significantemente diferentes entre si.

CORRELAÇÃO ENTRE PRESSÃO ARTERIAL E ANSIEDADE PRÉVIA AO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
CORRELATION BETWEEN BLOOD PRESSURE AND ANXIETY PRIOR DENTAL
TREATMENT
Alana Silva de Oliveira1, Lara Correia Pereira2, Gabriela Botelho Martins3, Flávia Carolina
Gonçalves de Azevedo4
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4.

Mestre em Patologia Bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo,
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Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como a elevação da pressão arterial (PA) em
valores maior ou igual a 140 mmHg da PA sistólica e 90 mmHg da PA diastólica. Ansiedade é
um estado de desassossego e apreensão frente a uma situação desconhecida. Este estudo
objetiva verificar a correlação entre ansiedade e PA prévia ao atendimento odontológico. Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa da Fundação Bahiana para o
Desenvolvimento das Ciências através do parecer 14/2007. Até o momento foram estudados 20
pacientes hipertensos dos 50 pacientes que serão avaliados. Os pacientes responderam o
questionário de ansiedade de Corah, e logo após tiveram a PA medida antes do atendimento
odontológico e, posteriormente, realizaram o tratamento planejado. Após o procedimento a PA
dos pacientes foi novamente aferida, estes dados, assim como, a quantidade de anestésico
utilizado e o procedimento realizado foram anotados em uma ficha desenvolvida para a
pesquisa. Os critérios de inclusão foram: pacientes com idade maior ou igual a 25 anos,
apresentando apenas hipertensão arterial sistêmica e utilizando medicação exclusivamente para
esta. Foram obtidos os seguintes resultados: a idade média dos pacientes foi de 50,05 anos, 2
(10%) pacientes apresentava-se extremamente ansioso e 7 (35%) moderadamente ansioso antes
do atendimento Odontológico. Sete (35%) pacientes apresentavam PA inicial maior igual a
140x90mmHg sendo que destes a PA mais baixa foi de 145x105mmHg, 16 (80%) pacientes
apresentaram elevação da PA durante o atendimento Odontológico sendo que destes, 8 (40%)
realizaram exodontia dentária e 10(62,5%) enquadravam-se como levemente ansioso.

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES TRATADOS COM PRÓTESE TOTAL FIXA
SOBRE IMPLANTES
SATISFACTION RATE OF PATIENTS TREATED WITH FIXED COMPLETE DENTURES
ON IMPLANTS
Dourado, Larissa¹; Giampá, Márcio²
Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2.Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Com o advento da implantodontia a odontologia reabilitadora sofreu uma revolução, gerando a
disponibilidade de próteses implantossuportadas melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
O objetivo deste trabalho é avaliar o índice de satisfação dos pacientes tratados com prótese
total fixa sobre implantes com carga imediata em relação à função mastigatória, fonação,
estética e qualidade de vida. Serão selecionados 10 colaboradores que executaram o tratamento
com instalação de implantes e fixação de prótese total com carga imediata. A instalação do
trabalho protético deve ter ocorrido no mínimo 6 meses antes do paciente responder o
questionário, não ultrapassando 18 meses. Os indivíduos da amostra responderão um
questionário impresso (questionário OHIP-14), cujo objetivo será avaliar se as alterações da
condição bucal resultante do tratamento realizado interferiram na qualidade de vida dos
mesmos. Será utilizado também uma escala analógica visual de 100-mm (VAS), que analisa
conforto, a habilidade para mastigar e falar, estabilidade, estética, bem como a facilidade para
limpar suas próteses convencionais. As respostas obtidas serão tabuladas e submetidas a análise
estatística para interpretação dos resultados. No qual esperasse um alto índice de satisfação em
relação a eficiência mastigatória e estética, melhora na qualidade de vida dos pacientes,
satisfação com o tratamento realizado.
Palavras-chaves e keywords: CARGA IMEDIATA; PRÓTESE SOBRE IMPLANTES;
PRÓTESE TOTAL FIXA.

RESISTÊNCIA AO DESLOCAMENTO POR TRAÇÃO DE COROAS DE ZIRCÔNIA (ZrO2)
UTILIZANDO TRÊS TIPOS DE CIMENTOS.
RESISTANCE TO TRAVEL IN DRAW CROWNS ZIRCÔNIA (ZrO2) USING THREE
TYPES OF CEMENT.
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O presente estudo tem como objetivo avaliar a resistência a tração de coroas de
zircônia(ZrO2) cimentadas sobre munhões de implantes com três tipos diferentes de cimentos
utilizados para cimentação final de próteses fixas. Os cimentos usados serão: um cimento de
ionômero de vidro modificado por resina (Rely X luting, 3M ESPE, Alemanha); um cimento
autocondicionante (Rely X U100, 3M ESPE, Alemanha) e o cimento de fosfato de zinco
(S.S.White, Petrópolis - RJ) Serão feitas avaliação da adaptação marginal pré e pós cimentação
com auxilio do microscópio eletrônico. Serão utilizados 15 coroas confeccionadas em zircônia
pela técnica da fresagem pelo sistema MAD/CAM. A amostra será dividida em 3 grupos e em
cada um deles serão usados um agente cimentante diferente. Os ensaios mecânicos de tração
serão realizados em uma maquina de ensaios universais EMIC DL 2000, as coroas de zircônia,
após serem fixadas à máquina, deverão ser submetidas a uma força de tração axial ate que se
desloquem. As amostras serão submetidas à análise estatística t Student e ao teste de Tukey para
identificação da ocorrência de diferenças entre os grupos e quais grupos se diferem entre si.
Palavras-chaves e keywords: implantes dentários, cimentação, resistência à tração

AVALIAÇÃO CLÍNICA E TERMOGRÁFICA DA FOTOBIOMODULAÇÃO LASER 670nm
APÓS EXTRAÇÃO DE TERCEIROS MOLARES
CLINICAL EVALUATION OF LASER 670nm PHOTOBIOMODULATION AFTER
EXTRACTION OF THIRD MOLAR
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A exodontia de terceiros molares é um procedimento bastante traumático. A fim de minimizar
os problemas pós-operatórios mais comuns oriundos deste procedimento cirúrgico, tem-se
desenvolvido terapias alternativas às medicamentosas. O laser de baixa intensidade enquadra-se
nesta categoria e tem sido utilizado como agente biomodulador capaz de exercer uma relevante
ação analgésica e antiinflamatória. Sendo assim, este estudo preliminar clínico controlado, cego
e randomizado com uma amostra de conveniência composta por 12 pacientes teve por objetivo
avaliar a eficácia da laserterapia após extração de terceiros molares, através da técnica de
termografia infravermelha. Sete pacientes receberam irradiação com o laser diodo semicondutor
de arseneto de gálio e elumínio (670 nm) no período pós-operatório e 5 pacientes compuseram o
grupo controle. Foram avaliadas as principais alterações clínicas relatadas pelos pacientes
submetidos a este tipo de cirurgia como dor, trismo e edema além do padrão circulatório
mediante análise do coeficiente térmico local em diferentes períodos pós-operatórios. Observouse diferença estatisticamente significativa entre o grupo tratado com laser e o controle apenas
em relação ao grau de dor (p<0,05), não havendo diferenças significativas relacionadas aos
graus de edema e trismo. Embora o laser tenha promovido aumento no índice do coeficiente
térmico nos pacientes irradiados em alguns pontos anatômicos, estas diferenças não foram
estatisticamente significativas. Logo, estes resultados preliminares sugerem que a laserterapia é
ineficiente quando utilizada isoladamente neste tipo de procedimento cirúrgico.
Palavras-chaves e keywords: laserterapia, extração, terceiro molar, termografia infravermelha
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Na literatura ortodontica o procedimento de remoção dos braquets visa, não somente a
descolagem desses acessórios mas, também, a eliminação de toda resina residual da superfície
dentária e restituição da integridade do esmalte o mais próximo possível da condição pré
tratamento. Para isto, salienta-se o uso de brocas de carboneto de tungstênio na tentativa de
devolver ao esmalte seu aspecto inicial. A utilização deste instrumento ora em baixa, ora em alta
rotação, faz atentar para qual conduta é a menos iatrogênica e preserva a integridade do esmalte.
O objetivo deste trabalho será analisar, em microscopia eletrônica de varredura (MEV), a
superfície do esmalte após remoção do compósito remanescente de colagem ortodôntica,
utilizando a broca de carboneto de tungstênio com 12 lâminas em baixa e a broca de carboneto
de tungstênio multilaminada minicut em baixa rotação. Serão selecionados 30 incisivos bovinos
hígidos, e em seguida divididos em três grupos (controle, A e B), contendo 10 dentes cada. No
grupo controle será feito apenas polimento com taça de borracha e branco de espanha. Os
métodos de remoção da resina remanescente utilizados serão: Grupo A - broca de carboneto de
tugstênio de 12 lâminas em baixa rotação; Grupo B - broca multilaminada ( minicut) em baixa
rotação. Espera-se que o uso da broca de carboneto de tungstênio 12 lâminas em baixa rotação,
seja o método que acarrete menos danos à superfície do esmalte, tanto em termos de perda de
estrutura quanto em qualidade da superfície após a remoção.

TNT:UMA NOVA PERSPECTIVA EM ESTERILIZAÇÃO NA PRÁTICA
ODONTOLÓGICA.
TNT:A NEW PERSPECTIVE ON STERILIZATION IN DENTAL PRACTICE.
Melo, Natália¹; Zerbinatti, Lívia²
Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2.Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Esterilização é a destruição ou remoção de todas as formas de vida de um dado material por um
processo que utiliza agentes químicos ou físicos. Uma cadeia potencial de infecção cruzada é
estabelecida através da contaminação de instrumentos e do pessoal odontológico, bem como
pelos microrganismos procedentes do paciente. Para que um determinado material possa ser
utilizado como invólucro para esterilização, deve preencher requisitos básicos. Diante disto,
verificou-se a necessidade de mais estudos sobre um material pouco utilizado, o tecido nãotecido (TNT) como invólucro na esterilização de artigos, em autoclave. Objetivo: Analisar a
aplicabilidade do tecido não-tecido (TNT) como invólucro na esterilização e manutenção da
esterilidade de artigos odontológicos. Metodologia: Serão selecionados 12 fórceps N°1,
previamente esterilizados, que serão contaminados com o Bacillus stearothermophilus em 3
superfícies distintas. Imediatamente à contaminação 2 fórceps serão retirados e realizada a
cultura, em caldo BHI, onde servirão de controle positivo. Os demais serão envolvidos com o
TNT e encaminhados para o processo de esterilização. Logo após mais 2 forceps serão retirados
e realizada a cultura, servirão de controle negativo. Os demais serão armazenados no armário da
Central de Esterilização e no período de 7, 15, 25 e 30, dois pacotes por período, serão retirados
e realizada a cultura. Resultados esperados: Espera-se que não haja turgidez do meio de cultura,
indicando o não crescimento bacteriano, e a eficiência do processo de esterilização e
manutenção do TNT.
Palavras-chaves e keywords: ESTERILIZAÇÃO; BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS;
TECIDO-NÃO-TECIDO
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Ao lado dos experimentos técnicos da Odontologia, é necessário que pesquisas sobre satisfação
dos pacientes contribuam para o avanço do saber e dos serviços de saúde, especialmente no
grupo infanto-juvenil, etapa da vida muito importante na determinação da qualidade de vida
relacionada com a saúde bucal. A presente pesquisa objetiva descrever as percepções de mães
sobre o atendimento odontológico prestado na EBMSP pelo componente curricular de Clínica
da Criança II. Metodologia: Este será um estudo de caráter qualitativo realizado com mães das
crianças atendidas no ambulatório da EBMSP. A amostra será de conveniência: cerca de 20
mães que serão entrevistadas individualmente até se atingir um ponto de saturação nas
entrevistas que seguirão um roteiro semi-estruturado que abordará categorias relacionadas com
qualidade dos serviços oferecidos, de modo a identificar suas potencialidade e fragilidades, as
habilidades (cognitivas, técnicas, sócio-afetivas, psicossociais) mais valorizadas durante o
atendimento. Este projeto será viabilizado após aprovação pelo CEP da Instituição. Nesse
sentido, o trabalho acadêmico a ser desenvolvido mediante este projeto trará melhores noções
sobre níveis de qualidade no atendimento e principais habilidades que devem ser desenvolvidas
pelo cirurgião-dentista em formação, o que por sua vez favorece para efetividade na assistência
odontológica à população infantil.
Palavras-chaves e keywords: serviço de saúde, atendimento odontológico, Odontopediatria

EFEITO DA ESCOVAÇÃO NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL E BIOFILME IN SITU EM
CERÔMERO
EFFECT OF TOOTH BRUSHING ON THE SUPERFICIAL ROUGHNESS AND IN SITU
BIOFILM OF CEROMER
Alves, Luiz Marcelo de Magalhães1; Andrade, Viviane2; Lima, Emilena Maria Castor Xisto3.
1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP)
2. Aluna de Mestrado de Odontologia Clínica da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (EBMSP)
3. Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

Os cerômeros foram introduzidos na Odontologia como alternativas viáveis às restaurações de
resinas convencionais em diversas aplicações clínicas através de excelentes propriedades e fácil
manuseio. Porém, após um determinado período no meio bucal, a superfície deste material torna-se
rugosa e perde o brilho, devido aos desgastes promovidos pela escovação e modificações do pH
local, favorecendo o acúmulo de biofilme dental e podendo resultar em cárie e doença periodontal.
Desse modo, o objetivo desse trabalho será avaliar o efeito da escovação sobre o cerômero Ceramage
(SHOFU Inc., Japão) submetido a diferentes sistemas de polimento. Serão confeccionados 48 corpos
de prova divididos em quatro grupos: G1- controle positivo (matriz de poliéster), G2- pontas
abrasivas EDENTA, disco de feltro e pasta diamantada, G3- pontas siliconadas ENHANCE, disco de
feltro e pasta diamantada e G4-sistema SHOFU, disco de feltro e pasta diamantada. Todas as
amostras serão submetidas à escovação em uma máquina de escovar (30.000 ciclos), com
movimentos horizontais de vai e vem, escova de nylon macia com água e dentifrício de média
abrasividade. Os espécimes serão submetidos à leitura da rugosidade superficial em rugosímetro
(Mitutoyo SJ 301) e análise em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) antes e após da
escovação. Para análise da formação inicial de biofilme, serão selecionados 5 voluntários e
confeccionados dispositivos intra-bucais em resina acrílica. As amostras ficarão contidas no
dispositivo durante o período de 8 horas. Serão removidas e processadas para análise em MEV. Será
avaliada a presença de bactérias isoladas e/ou agregados, morfologia bacteriana e características do
material celular presente.
Palavras-chave: Polimento Dentário; Escovação Dentária; Cerômero; Biofilme.
Keywords : Dental Polishing; Toothbrushing; Ceromer; Biofilm.

INDICAÇÕES DOS PEDIATRAS SOBRE CUIDADOS BUCAIS NO BEBÊ
PEDIATRIC'S INDICATIONS ABOUT ORAL HEALTH IN BABIES
Costa, Renato Magalhães1; Wanderley, Flávia Godinho Costa1; Rocha, Hugo Martins1; Bahia,
Lavyne Oliveira1; Nunes, Ana Carla Robatto2
Costa, Renato Magalhães1 ; Wanderley, Flávia Godinho Costa1 ; Rocha, Hugo Martins1; Bahia,
Lavyne Oliveira1; Nunes, Ana Carla Robatto2
Resumo: A correta higienização da cavidade bucal dos bebês é importante para o
estabelecimento de um ambiente adequado para irrupção dos dentes decíduos e bom
desenvolvimento das funções estomatognáticas. No entanto, muitos pais não buscam
atendimento odontológico durante a primeira infância dos seus filhos, recebendo todas as
informações sobre saúde bucal através do pediatra. O objetivo desse trabalho é avaliar o
conhecimento de médicos pediatras sobre cuidados bucais para a saúde bebê. Esse é um estudo
prospectivo, com delineamento transversal, com caráter exploratório e abordagem quantitativa.
O preenchimento do questionário acontecerá nos consultórios dos voluntários, que irão assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa já foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Será utilizado um
questionário estruturado composto de 10 questões sobre início e frequência de higienização
bucal no bebê, instrumentos utilizados para esse fim, dentifrícios com e sem flúor na sua
formulação e uso de chupeta. Espera-se que os pediatras apresentem um bom conhecimento
sobre o assunto em questão, estimulem a higienização desde a fase edêntula, apresentem
restrições ao uso de dentifrícios fluoretados e indiquem chupetas ortodônticas.
Palavras-chaves: Higiene Bucal, Pediatras.
Keywords: Oral Care, Pediatrics.

IMPORTÂNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL NO DIAGNÓSTICO DE PACIENTES
DIABÉTICOS ASSINTOMÁTICOS.
IMPORTANCE OF PERIODONTAL DISEASE IN DIAGNOSIS OF
ASYMPTOMACDIABETICINDIVIDUALS.
Pina, Ana Paula1; Carvalho, Andréa1;Magalhães, Renato1; Tunes, Urbino; Dourado, Mônica;
Tunes, Roberta
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Coordenador do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A prevalência do Diabetes Mellitus (DM) na população mundial vem expandindo. O DM é uma
doença crônica com complicações na cavidade oral, como cárie, disfunção salivar, candidíase,
distúrbios de paladar e neurossensoriais, além da doença periodontal (DP). Sabendo da interrelação entre DM e DP, nota-se a importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce do
diabetes em pacientes assintomáticos. Objetivo: Avaliar a relevância do diagnóstico de DP,
como também da glicemia casual, no rastreamento de pacientes diabéticos assintomáticos.
Metodologia:Será

realizado

orastreamento

de

pacientes

diabéticos

e

pré-diabéticos

assintomáticos, a partir de consultas odontológicas casuais, por meio de entrevista, utilizando-se
formulário. Os pacientes serão selecionados seguindo os critérios estabelecidos pela Associação
Americana de Diabetes (ADA), e serão submetidos ao teste de glicemia casual e encaminhados
para exame laboratorial de glicemia em jejum e hemoglobina glicada para a confirmação ou não
do diagnóstico de diabetes. Após avaliação física será realizado o exame periodontal, para
diagnostico de periodontite crônica, sendo classificado em dois grupos, periodontite crônica
moderada

e

periodontite

crônica

severa,

utilizando-se

os

critérios

de

Page

e

Eke(2007).Resultados esperados: espera-se demonstrar a importância do Cirurgião Dentista, por
meio da utilização da glicemia casual em consulta odontológica, bem como a DP como critério
relevante no rastreamento de pacientes diabéticos assintomáticos.
Palavra-chave: Periodontite; Diabetes Mellitus; Diagnóstico.

PVP-I ASSOCIADO À RASPAGEM E ALISAMENTO RADICULAR NO TRATAMENTO
DE PACIENTES COM PERIODONTITE CRÔNICA
PVPI ASSOCIATED WITH SRP IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC
PERIODONTITIS
SANTANA, Hanna Thielly SilvaI; MEIRA, Ana Luísa TeixeiraII; BARBOSA, Renata de AraújoII;
RIBEIRO, Érica Del PelosoIII; BITTENCOURT, SandroIV
I - Graduanda de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
II – Mestre em periodontia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
III- Professora Adjunta da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e do Curso de
Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
IV - Professor do Curso de Odontologia e dos Cursos Aperfeiçoamento em Periodontia e Implantodontia
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

A periodontite crônica é uma inflamação crônica, caracterizada clinicamente por sangramento à
sondagem, bolsa periodontal, perda de inserção gengival e do osso alveolar. Possui como
etiologia primária a presença de bactérias específicas residentes no biofilme dentário, associada
à deficiência no mecanismo de defesa do paciente. A utilização de agentes antimicrobianos têm
sido indicada no tratamento da doença periodontal, tanto sistemicamente quanto localmente,
coadjuvando o tratamento mecânico. Nesse sentido, o iodo povidine têm ação sobre vários
periodontopatógenos, o que o classifica como um antimicrobiano de amplo espectro. O objetivo
do presente estudo é avaliar a ação do iodo povidine 10% (PVP-I) tópico, como solução
irrigadora, associado à raspagem e alisamento radicular, no tratamento de pacientes com
periodontite crônica. Serão selecionados 10 pacientes, de ambos os gêneros, com periodontite
crônica e mínimo 20 dentes. Devem ter ainda mínimo de quatro sítios com profundidade de
sondagem (PS) ≥ 4 mm e sangramento à sondagem; destes pelo menos dois com PS ≥ 7 mm. Os
pacientes serão divididos, aleatoriamente em 2 grupos, caracterizando um estudo paralelo, que
receberão os seguintes tratamentos: grupo controle submetido ao debridamento periodontal mais
irrigação subgengival com solução de NaCl 0,9% e grupo teste submetido ao debridamento
periodontal mais irrigação subgengival com PVP-I 10%. Os seguintes parâmetros clínicos serão
avaliados na consulta clínica, 30, 60 e 90 dias pós-terapia: Índice de Placa Visível, Índice
Gengival, Sangramento à Sondagem; Posição da Margem Gengival, Nível de Inserção Clínica e
Profundidade de Sondagem. É esperado que o iodo povidine traga benefícios clínicos a terapia
periodontal associada a um efetivo controle do biofilme dental.
Palavras chave: Periodontite, Placa, Antimicrobiano
keywords: Periodontitis, Plaque, Antimicrobial

AVALIAÇÃO IMUNOISTOQUIÍMICA DA VIA HEDGEHOG EM QUEILITE ACTÍNICA E
CARCINOMA ESCAMOCELULAR
IMMUNOHISTOCHEMICAL EVALUATION OF HEDGEHOG IN ACTINIC CHEILITIS
AND SQUAMOUS CELL CARCINOMA
Sá, Maira1; Gonzalez, Valois, Jade2; Ana Cristina³; Sílvia Regina de Almeida Reis 4; Medrado,
Alena Ribeiro Alves Peixoto 4
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA), bolsista do Programa de Educação Tutorial- PET ODONTO (BAHIANA)
– MEC e integrante da Liga de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial- LACIB
2. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
3. Doutouranda da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

As lesões pré-cancerizáveis, a exemplo da queilite actínica, tem sido objeto de estudo em
virtude do seu potencial indutor de carcinogênese. Muitas vezes, há associação destas lesões
com o carcinoma in situ e carcinoma escamocelular. Diversas vias de sinalização são
deflagradas e estimulam a transformação maligna das displasias, assim como alterações na
matriz extracelular. No que diz respeito aos processos biológicos de angiogênese e
remodelamento do tecido conjuntivo, mais recentemente uma determinada família de proteínas
identificada como Hedgehog foi citada na literatura como sendo capaz de regular e/ou modular
as interações epitélio/mesênquima. O objetivo deste projeto será realizar um estudo comparativo
entre lesões pré-cancerizáveis e carcinoma através da técnica de imunoistoquímica para avaliar
a presença das proteínas da via Hedgehog, a saber, Sonic Hedgehog (Shh), Indian Hedgehog
(Ihh) e Patched Hedgehog (Patch). Trata-se de um estudo de corte transversal que utilizará uma
amostra de conveniência obtida dos arquivos do Serviço de Patologia Bucal da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública diagnosticados como queilite actínica e carcinoma. As secções
teciduais serão submetidas ao estudo imunoistoquímico através da utilização de anticorpos
monoclonais para as proteínas previamente descritas. Células individuais com padrão de
marcação positiva serão contadas em campos específicos para posterior análise estatística.
Espera-se que a interpretação dos dados coletados ajudem na compreensão dos mecanismos
moleculares que antecedem a transformação maligna.
Palavras-chaves: Queilite actínica, Carcinogênese, Via de sinalização Hedgehog.
Keywords: Actinic cheilitis, Carcinogenesis, Hedgehog.

PROJETO PILOTO : AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DO REPARO DE ENXERTO ÓSSEO
AUTÓGENO ASSOCIADO À CELULOSE OXIDADA REGENERADA

BONE GRAFT REPAIR OF THE ASSOCIATED PULP XENOGENIC RUSTY RECLAIMED

Nemen Pinto, Márgara Cunha1; Zerbinati, Lívia Prates Soares2; Medrado, Alena Ribeiro Alves
Peixoto2
1. Graduanda do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Professoras Adjuntas da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O enxerto ósseo autógeno é a melhor opção de substituição óssea do ponto de vista de
biocompatibilidade e reabsorção, é o padrão-ouro, com potencial osteocondutor e indutor,
neoformação óssea relativamente rápida comparada a outras opções. A celulose oxidada
regenerada é um hemostático coadjuvante na agregação plaquetária, com potencial de
reabsorção sem interferência na reabsorção óssea, bactericida. Nesta pesquisa, foi feito o estudo
piloto onde se propôs avaliar morfometricamente o reparo ósseo do enxerto autógeno associado
à celulose oxidada regenerada. Foi operado um rato da Linhagem Wistar, onde foi enxertado
osso autógeno envolvido por Surgicel. A eutanásia foi realizada após 14 dias. Foi observada na
lâmina corada com HE um pequeno infiltrado inflamatório, já esperado, indícios de formação
óssea, tecido conjuntivo, células odontoblásticas e odontoclásticas, e células gigantes. A corada
com Picrossirus uma discreta, mas já evidente formação de colágeno em volta do enxerto e na
região medular. O Surgicel se mostrou um bom veículo para manutenção do enxerto em loco, já
que foi possível observar a presença dele na região medular do fêmur do rato, sua presença não
interferiu na reabsorção do enxerto autógeno.

AVALIAÇÃO ESTÉTICA NO IMPLANTE IMEDIATO E PROVISIONALIZAÇÃO:
PACIENTE X PROFISSIONAL
AESTHETIC EVALUATION IN IMPLANT AND INSTANT PROVISIONALIZATION:
PATIENT X PROFESSIONAL
Donadone, Rafaela Carneiro¹; Querino, Enzo²; Barreto, Mauricio;
Resumo: O foco da implantodontia moderna quando se atua em zonas estéticas é a
obtenção de função e de restaurações estéticas harmônicas e similares a dentição natural.
Após a perda de um dente anterior a seqüela da cicatrização é desfavorável aos tecidos moles,
comprometendo sobremaneira a reabilitação estética.

A possibilidade da instalação de

implantes imediatos e provisionalização tem possibilitado uma abordagem de tratamento que
visa a manutenção dos tecidos periimplantares, ao invés do tratamento das seqüelas da atrofia
pós extração. O objetivo da presente pesquisa foi fazer uma comparação entre as necessidades e
expectativas do paciente e os resultados esperados pelo cirurgião dentista após procedimentos
de enxerto ósseo e gengival no implante imediato e provisionalização.
Palavras-chaves e keywords:Enxerto ósseo; Biomateriais; Regeneração óssea
Bone graft; Biomaterials; Bone regeneration

FÓRUM CIENTÍFICO PROJETO PROFISSIONAL

INFLUENCIA DAS PONTAS DE ULTRASSOM NA REMOÇÃO DOS PINOS DE FIBRA
INFLUENCE OF ULTRASOUND TIPS FOR FIBER POST REMOVAL
Silva, Luciana Oliveira1; Maia, Viviane Maia Barreto de Oliveira2

1. Especialista em Endodontia pelo CEBEO, aluna do Curso de Mestrado em
Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O objetivo deste estudo será avaliar a influência de diferentes pontas de ultrassom no tempo de
remoção de pinos de fibra de vidro utilizando dois agentes cimentantes. Após o tratamento
endodôntico, 40 raízes inferiores bovinas extraídas serão incluídas em cilindros de resina. Os
orifícios para os dentes serão preparados a 10 mm de profundidade da resina acrílica
autopolimerizável. Os pinos serão distribuídos aleatoriamente em 4 grupos (n = 40) de acordo
com o material de cimentação e o tipo de ponta de ultrassom: G1 – cimento resinoso
Relyx™Unicem (RU) utilizando a ponta ST 09 tip (Osada Electric Co. Ltd., Tokyo, Japan), e
G2- cimento resinoso Relyx ARC (RARC) utilizando a ponta ST 09 tip (Osada Electric Co.
Ltd., Tokyo, Japan), G3- cimento resinoso Relyx™Unicem (RU) utilizando a ponta SP-1 tip e
G4 - cimento resinoso Relyx ARC (RARC) utilizando a ponta SP-1 tip. Após 24h, as pontas de
ultra-som serão aplicadas à potência máxima em todas as superfícies em torno dos pinos. O
tempo de aplicação será gravado com um cronômetro até o pino ser completamente removido e
os dados serão analisados por análise de variância e teste de Tukey (p <0,05). As raízes serão
removidas da resina acrílica e inspecionadas para detecção de fissuras e / ou fraturas com o uso
do microscópio.

Palavras-chave: Pinos Odontológicos. Ultrassom. Endodontia.
Keywords: Dental posts. Ultrasound. Endodontics

PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS DENTAIS EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM
FISSURAS LABIAIS E/OU PALATINAS NÃO-SINDRÔMICAS
PREVALENCE OF DENTAL ANOMALIES IN A BRAZILIAN POPULATION
NONSYNDROMIC WITH CLEFT LIP AND/OR PALATE
Sá, Jamile de Oliveira1; Maranhão, Samário Cintra1; Roshi, Ryuichi1; Borges, Andréa do
Rego Borges1; Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto2; Reis, Sílvia Regina de Almeida2
1. Alunos do Mestrado Profissionalizante em Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professoras Adjuntas da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Fissuras do lábio e/ou palato representam a anomalia congênita mais comum em humanos.
Evidências epidemiológicas apontam uma maior prevalência de anomalias dentais de forma,
posição e especialmente de número (hipodontia) em pacientes com FL/PNS, tanto na dentição
decídua quanto na permanente, sendo os incisivos laterais em área de fissura ou em região
contralateral e os pré-molares os dentes mais afetados. Essas alterações em pacientes fissurados
elevam a ocorrência de má oclusão, sendo frequentes as mordidas cruzadas anteriores e
posteriores

unilaterais

e bilaterais afetando a fala,

causando problemas estéticos,

potencializando a ocorrência de disfunções mastigatórias, doença cárie e doenças periodontais.
Os objetivos deste estudo retrospectivo são: descrever os pacientes atendidos Centro de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Associação Obras Sociais Irmã Dulce – Centrinho,
Salvador- BA e determinar a prevalência de anomalias dentais nos indivíduos com
documentação

radiográfica.

Inicialmente

todos

os

pacientes

serão

examinados

retrospectivamente para classificação de suas fissuras quanto ao tipo, lateralidade e extensão. Os
arquivos que serão avaliados consistem em registros clínicos e radiografias panorâmicas, sendo
que todas as observações serão realizadas por um único examinador. Os prontuários serão
avaliados para investigar a possibilidade de extração de dente anterior e assim evitar erros de
diagnóstico de agenesia dentária. Serão incluídos pacientes portadores de FL/PNS com pelo
menos um dente permanente afetado. Dessa maneira, espera-se transformar a casuística
acumulada pelo Centrinho ao longo dos anos em dados acessíveis, o que justifica sua relevância
clínica e científica.

Palavras- chave: Fissura Labial; Fissura Palatina; Anomalias Dentais.

REPARO DAS LESÕES PERIAPICAIS COM E SEM INSTRUMENTAÇÃO DO CANAL
CEMENTÁRIOREPAIR OF PERIAPICAL LESION WITH AND WITHOUT CEMENTUM
CANAL INSTRUMENTATION

Brandão, Paula Maciel1; Souza, Ronaldo Araújo2
1.

Aluna do Mestrado em Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2.

Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O objetivo deste trabalho será analisar se a instrumentação do canal cementário exerce alguma
influência no reparo das lesões periapicais após tratamento endodôntico de dentes com lesão
periapical. Serão utilizados 20 ratos, os quais, após a pulpectomia ficarão expostos ao meio
bucal por 180 dias para a indução das lesões periapicais. Após este período, será realizado
preparo biomecânico dos canais radiculares. Em seguida, em 10 espécimes será realizado o
arrombamento da barreira cementária apical e ampliação do forame até lima K #25 (com
patência apical), enquanto que em outros 10 a barreira cementária será preservada (sem patência
apical). Os canais radiculares serão irrigados com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. A
seguir, todos os canais serão secados e inundados com solução de EDTA por 3 minutos,
novamente irrigados com a mesma solução e secados para receberem o curativo da pasta de
hidróxido de cálcio com soro fisiológico. Decorridos 21 dias, os canais serão secos e obturados
com o cimento a base de óxido de zinco e eugenol (Endofill). Serão constituídos assim de 02
grupos experimentais: Grupo I instrumentação com patência e Grupo II instrumentação sem
patência. Passados 180 dias dos tratamentos realizados, o animal será morto por overdose
anestésica e as peças serão removidas, fixadas e desmineralizadas. Os dentes serão cortados
seriadamente com 6 micrometros de espessura e corados com hematoxilina e eosina e pelo
método de Brown e Brenn. Os resultados qualitativos obtidos serão quantificados por meio de
escores de 1 a 4.
Palavras-chaves e keywords: Endodontia. Lesão Periapical. Canal cementário.

UNIÃO ENTRE BASE PROTÉTICA E DENTES ARTIFICIAIS COM DIFERENTES
TRATAMENTOS.
BOND STRENGHT BETWEEN ACRILIC DENTURE BASE MATERIAL AND
ARTIFICIAL TEETH SUBMITED TO DIFERENT SURFACE TREATMENTS.
Peixoto, Bruno¹; Lima, Emilena Maria Castor Xisto².
1.
2.

Aluno do Mestrado em Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Público (EBMSP)
Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública (EBMSP)

Falhas na união entre dentes artificiais e a base protética ainda é um acontecimento comum na
prática clínica e indica insucesso no tratamento reabilitador, além de insatisfação para o
paciente. O objetivo desse trabalho será avaliar a resistência de união entre uma resina acrílica
para base protética e duas marcas comerciais de dentes artificiais (Trilux e Natusdent)
submetidos a diferentes tratamentos de superfície. Serão confeccionados 120 corpos de prova,
divididos nos seguintes grupos (n=12): G1- grupo controle, G2- perfuração, G3- aplicação de
monômero, G4- Jateamento com Óxido de alumínio e G5- jateamento de Óxido de Alumínio de
aplicação de monômero. As avaliações serão realizadas através de um ensaio mecânico de
cisalhamento numa Máquina de Testes Universais (EMIC-DL 3000), os dados serão analisados
estatisticamente e os resultados indicarão qual tratamento de superfície e qual a marca comercial
testada promoverá maior resistência de união.
Palavras-chaves: Resistência de união, dentes artificiais, tratamento de superfície.
Keywords: Bond strenght, artificial teeth, surface treatment.

FÓRUM CLÍNICO - PROFISSIONAL

FLEBOLITOS EM REGIÃO MAXILO-FACIAL
PHLEBOLITHS IN MAXILOFACIAL REGION
Mascarenhas, Murillo Leite¹; Moura, Bruno Moraes Sales¹; Costa, Denis Damião¹; d’Aguiar,
Rafael Feire²; Zerbinati, Lívia Prates Soares³; Marchionni, Antônio Márcio³.
1. Residente do serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos.
2. Cirurgião Bucomaxilofacial pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ Hospital
Geral Roberto Santos.
3. Preceptor (a) do serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos.

Resumo: Calcificação é um fenômeno bioquímico caracterizado pela deposição de sais em
qualquer parte do organismo. A deposição de cálcio normal ocorre durante a formação dos
tecidos ósseos e dentários. Calcificações patológicas, referidas como heterotópicas, ocorrem
devido a alterações metabólicas celulares que induzem uma deposição anormal de sais de cálcio
e outros sais em locais onde não é comum a sua deposição e estas podem ser classificadas em
distrófica, idiopática e metatáticas.

Flebolitos são calcificações idiopáticas de trombos

originados como resultado de lesão da parede de veias e são mais comuns em regiões pélvicas
do que na região de cabeça e pescoço que são raras, quando detectadas estão frequentemente
associados a lesões vasculares e podem ter forma semelhante ao sialolito. O objetivo deste
trabalho é relatar um caso de uma paciente do gênero feminino que compareceu ao ambulatório
do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Geral Roberto
Santos/Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública queixando-se de um aumento de volume
em região pré-auricular direita e que apresentou, segundo laudo anatomopatológico, flebolitos
em região maxilofacial, enfocando sua fisiopatologia, diagnóstico diferencial, achados em
exames de imagem e tratamento.
Palavras-chaves e keywords: Facial Phleboliths, phleboliths, flebolitos.

FRATURA DE CÔNDILO: TRATAMENTO CIRÚRGICO X TRATAMENTO
CONSERVADOR
CONDYLAR FRACTURE: SURGICAL TREATMENT X CONSERVATIVE TREATMENT
Neri, Rafael Fernandes de Almeida1; de Andrade, Clarisse Samara1; Tourinho, Laise
Fernandes1; Dantas, Renata Moura Xavier2; Ribeiro, Igor Lerner Hora3; Cavalcante, Weber
Ceo4.
1. Residente do Segundo Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
do Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
2. Residente do Terceiro Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
do Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
3. Ex - Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital
Santo Antônio – OSID / UFBA.
4. Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Santo
Antônio – OSID / UFBA.

As fraturas condilares estão entre as que mais prevalecem dentre as fraturas de mandíbula, ao
mesmo tempo em que são as que mais apresentam controvérsia em seu tratamento, segundo a
literatura. A escolha do tratamento cirúrgico ou conservador da fratura de côndilo requer a
avaliação de diversos critérios: idade do paciente, localização da fratura, grau de deslocamento
do segmento fraturado, presença de outras fraturas faciais associadas, presença ou ausência
dentária e facilidade em reestabelecer a oclusão. Essa decisão deve ser baseada no correto
diagnóstico, boa avaliação clínica, bom senso do profissional e na individualização dos casos.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar, através de relatos de caso, os critérios de
decisão do tratamento das fraturas de côndilo, assim como, as vantagens e desvantagens de cada
um deles (conservador e cirúrgico).
Palavras-chaves: Fratura de côndilo; tratamento cirúrgico; tratamento conservador.
Keywords: Condylar fracture; surgical treatment; conservative treatment.

ADENOMA PLEOMÓRFICO EM PALATO: RELATO DE CASO
PLEOMORPHIC ADENOMA IN THE PALATE: A CASE REPORT

Amaral, Ingrid Esteves de Villemor*; Dias, Sanyra Lopes**; Neri, Rafael Almeida*; Freire,
Fábio de Freitas Pereira*; Júnior, Braulio Carneiro***
*- resisdentes do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da UFBa/OSID
**-ex-residente do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da UFBa/OSID
***- Prof. Ms. E Preceptor do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da
UFBa/OSID

Os tumores salivares são de grande importancia dentro do contexto das patologias que
acometem a cavidade oral. Dentre eles o adenoma pleomorfico ou tumor misto benigno é a
neoplasia de glândulas salivares de maior incidência, podendo acometer glândulas salivares
maiores e menores. Geralmente são lesões bem delimitadas, de aspecto ovóide, solitárias,
majoritariamente de consistencia mole, exceto quando em região de palato. Apresentam
crescimento lento e assintomático e suas dimensões podem variar de poucos milímetros a vários
centímetros, mais freqüentemente ocorrendo na 4ª e 5ª décadas de vida e com ligeira
predominância no gênero feminino. O objetivo deste trabalho é apresentar relato de caso de um
paciente sexo masculino, ASA I, faioderma, 19 anos, que apresentou uma lesão em palato duro,
de crescimento lento por cerca de 06 anos, sendo realizada biopsia excisional e curetagem da
lesão.
Palavras – chave: Adenoma pleomorfico, glândulas salivares e palato duro.

CISTO ÓSSEO SIMPLES EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO
SIMPLE BONE CYST OF THE MANDIBLE: A CASE REPORT
Amaral, Ingrid Esteves de Villemor*; Malaquias, Pietry Dy Tarso Inã Alves*; Dias, Sanyra
Lopes**; Neri, Rafael Fernandes de Almeida*; Tourinho, Laise Fernandes*; Azevedo, Roberto
de Almeida ***
*- resisdentes do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da UFBa/OSID
**-ex-residente do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da UFBa/OSID
***- Prof. Ms. E Preceptor do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da
UFBa/OSID

Cisto ósseo simples é uma cavidade benigna, intraóssea, bem definida, radiolúcida.
Clinicamente essas lesões possuem cavidade vazia de revestimento epitelial, que podem estar
preenchidos por fluido sanguíneo ou seroso e que afetam os ossos gnáticos, apesar de serem
mais encontrados em ossos longos, acometendo majoritariamente a 2ª e 3ª década de vida e a
mandibula. Tem sido proposta diversas teorias para explicar etiologia da lesão, mas nenhuma
delas consegue explicar todas as suas caracteristicas. O cisto ósseo simples através do exame
clínico e imaginológico pode ser confundidos com diversas lesões odontogênicas e não
odontogênicas dos ossos gnáticos, dessa forma apenas fechando o diagnóstico através de
exploração cirurgica. Portanto o objetivo deste trabalho é relatar um caso de cisto ósseo simples,
de evolução lenta em uma paciente do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, onde foi realizada
biopsia, curetagem e acompanhamento do caso.
Palavras-chave: cisto ósseo simples, cisto ósseo traumático, curetagem..

LUXAÇÃO INTRUSIVA: RELATO DE CASO
INTRUSIVE LUXATION: A CASE REPORT

*ANDRADE, CLARISSE SAMARA DE; *OLIVEIRA, GABRIEL QUEIROZ
VASCONCELOS; *DANTAS, RENATA MOURA XAVIER; AMARAL, INGRID ESTEVES
DE VILLEMOR; NERI, RAFAEL FERNANDES DE ALMEIDA; **CARNEIRO JUNIOR,
BRAULIO

*RESIDENTE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DO
HOSPITAL IRMÃ DULCE-OSID/UFBA
**PRECEPTOR DA RESIDENCIA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL IRMÃO DULCE-OSID/UFBA
AS LUXAÇÕES INTRUSIVAS OCORREM QUANDO HÁ O DESLOCAMENTO
DO ELEMENTO DENTÁRIO EM DIREÇÃO AO OSSO ALVEOLAR, PODENDO TER
COMO CONSEQUÊNCIA COMINUIÇÃO DO ALVÉOLO. ESTE TIPO DE TRAUMA É
OBSERVADO COM MAIS FREQUÊNCIA NA MAXILA, DEVIDO À ANATOMIA
MENOS DENSA DESSE OSSO. A INCIDÊNCIA DE NECROSE PULPAR CHEGA A 96%,
E A REABSORÇÃO DECORRENTE DESSA NECROSE PODE ALCANÇAR ATÉ 52%. O
TRATAMENTO

VAI

DEPENDER

DO

ESTÁGIO

DE

DESENVOLVIMENTO

RADICULAR. COMO OPÇÕES DE TRATAMENTO

PODE-SE AGUARDAR A

REERUPÇÃO

REPOSICIONAMENTO

DENTÁRIA,

OU

REALIZAR

O

E

ESTABILIZAÇÃO DO ELEMENTO DENTÁRIO. O PRESENTE TRABALHO TEM COMO
OBJETIVO RELATAR UM CASO CLÍNICO DE UMA PACIENTE DE 9 ANOS, QUE FOI
VÍTIMA DE TRAUMA CONTUSO EM FACE CURSANDO COM LUXAÇÃO INTRUSIVA
COM DESLOCAMENTO DE UNIDADE DENTÁRIA PARA ASSOALHO DE FOSSA
NASAL,

SENDO

TRATADO

COM

REPOSICIONAMENTO

TARDIO,

COM

ACOMPANHAMENTO DE 2 ANOS. QUANDO REALIZADO TRATAMENTO E
ACOMPANHAMENTO ADEQUADO DOS TRAUMAS DENTAIS, AUMENTA-SE O
INDICE DE SUCESSO NA MANUTENÇÃO DO ELEMENTO DENTAL EM BOCA.

PALAVRAS CHAVES: TRAUMA DENTAL, LUXAÇÃO INTRUSIVA

SINDROME DE PARRY ROMBERG: RELATO DE CASO
PARRY ROMBERG SYNDROME: A CASE REPORT

AUTORES: *ANDRADE, CLARISSE SAMARA DE; *OLIVEIRA, GABRIEL QUEIROZ
VASCONCELOS; *MACEDO, THIAGO FELLIPE OLIVEIRA DE; FREIRE, *FÁBIO DE
FREITAS PEREIRA; *TOURINHO, LAISE FERNANDES; **AZEVEDO, ROBERTO
ALMEIDA DE

*RESIDENTE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL DO
HOSPITAL IRMÃ DULCE-OSID/UFBA
**COORDENADOR DA RESIDENCIA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL IRMÃO DULCE-OSID/UFBA

A SÍNDROME DE PARRY ROMBERG

É CARACTERIZADA POR ATROFIA

HEMIFACIAL, ONDE ESPECULA-SE QUE A CAUSA PODE SER DECORRENTE DE UM
MAU FUNCIONAMENTO TRÓFICO DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO CERVICAL.
SENDO DOCUMENTADO TAMBÉM HISTÓRICO DE TRAUMA E DE INFECÇÃO.
NORMALMENTE ESTA SÍNDROME SE MANIFESTA DURANTE AS DUAS PRIMEIRAS
DÉCADAS DE VIDA, E TEM PROGRESSÃO VARIÁVEL, AFETANDO O DERMÁTOMO
DE UM OU MAIS RAMOS DO NERVO TRIGÊMEO. O TRATAMENTO ENVOLVE
CORREÇÃO COSMÉTICA DA DEFORMIDADE E TRATAMENTO ORTODÔNTICO. O
PRESENTE TRABALHO TEM OBJETIVO APRESENTAR UM CASO CLÍNICO DE
ATROFIA HEMIFACIAL PROGRESSIVA DE UMA PACIENTE DE 9 ANOS, EM QUE FOI
OBSERVADO O INÍCIO DA ATROFIA AOS 7 ANOS DE IDADE, MOSTRANDO AS
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME. QUANTO MAIS CEDO REALIZADO
O DIAGNÓSTICO, MELHOR O RESULTADO ESTÉTICO E FUNCIONAL DO PACIENTE,
VISTO QUE A ORTODONTIA PODE SER INICIADA MAIS PRECOCEMENTE,
MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE.

PALAVRAS CHAVES: PARRY ROMBERG, ATROFIA HEMIFACIAL

COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
COMMUNICATION OROANTRAL: DIAGNOSIS AND TREATMENT

Neri , Rafael Fernandes de Almeida1; Freire, Fábio de Freitas Pereira1; Oliveira, Gabriel
Queiroz Vasconcelos2; Muniz, Vinícius Rio Verde Melo3; Pontes, Caetano Guilherme
Carvalho4; Bomfim, Rodrigo Tavares5.
1. Residente do Segundo Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
do Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
2. Residente do Terceiro Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
do Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
3. Residente do Primeiro Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
do Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
4. Ex - Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital
Santo Antônio – OSID / UFBA.
5. Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Santo
Antônio – OSID / UFBA.
As comunicações buco-sinusais são resultados de patologias, trauma ou cirurgias, sendo, a
causa mais comum, a extração dos molares superiores devido à proximidade anatômica entre as
raízes com o seio maxilar. Quando as fistulas superam os 3mm de diâmetro ou existe
inflamação ou infecção no seio maxilar, é necessário o uso de alguma técnica cirúrgica para seu
fechamento. O coxim adiposo bucal (bola de Bichat) é uma massa adiposa central com quatro
extensões (bucal, pterigóide, temporal superficial e profunda) e que apresenta as funções de
preencher o espaço mastigatório, melhorar e amortecer a mobilidade muscular e contribuir na
morfologia da face. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é relatar os métodos de diagnóstico e
tratamento das comunicações buco-sinusais, apresentando o relato de caso clínico de um
paciente que foi tratado com fechamento da fístula buco-sinusal através da técnica com a bola
de Bichat.
Palavras-chave:

Comunicacão

buco-sinusal;

bola

Keywords: Communication oroantral; Bichat ball; treatment.
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REDUÇÃO DE FRATURA DE NARIZ COM ANESTESIA LOCAL
NOSE FRACTURE REDUCTION UNDER LOCAL ANESTHESIA
Tourinho, Laise Fernandes1; Amaral, Ingrid Esteve de Villemor1; Neri, Rafael Fernandes de
Almeida1; Freire, Fábio de Freitas Pereira1; Dantas, Renata Moura Xavier2; Júnior, Bráulio
Carneiro3.
1

Residente do Segundo Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do

Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
2

Residente do Terceiro Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do

Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
3

Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Santo

Antônio – OSID / UFBA.

As fraturas de ossos próprios do nariz (OPN) são as mais frequentes da face. Certamente,
devido à sua projeção ântero-posterior e pela delicadeza dos ossos envolvidos. Pequenas forças
são suficientes para causar tal fratura e, por tratar-se de uma região altamente vascularizada, a
epistaxe normalmente encontra-se associada. Agressões, acidentes desportivos e quedas são os
fatores etiológicos mais comuns. O diagnóstico da fratura de OPN é fundamentalmente clínico,
sendo complementado por exames de imagem como radiografias planas de perfil para OPN e
tomografias computadorizadas. O tratamento geralmente é realizado através de redução fechada,
com bom prognóstico. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de redução fechada de fratura
de OPN sob anestesia local com manutenção da patência das vias aéreas, proporcionando maior
conforto pós-operatório ao paciente.

Palavras-chaves: Redução; fratura; nariz.
Keywords: Reduction; fracture; nose.

REDUÇÃO DE FRATURA DE ARCO ZIGOMÁTICO COM ANESTESIA LOCAL
REDUCTION OF FRACTURE OF THE ZYGOMATIC ARCH WITH LOCAL ANESTHESIA

Tourinho, Laise Fernandes1; Neri, Rafael Fernandes de Almeida1; Freire, Fábio de Freitas
Pereira1; de Andrade, Clarisse Samara1; Dantas, Renata Moura Xavier2; Júnior, Bráulio
Carneiro3.
1

Residente do Segundo Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do

Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
2

Residente do Terceiro Ano do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do

Hospital Santo Antônio – OSID / UFBA.
3

Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Santo

Antônio – OSID / UFBA.

As fraturas de arco zigomático são comuns devido a sua estrutura frágil. Traumas de baixa
intensidade e perpendiculares ao arco costumam causar tais fraturas. Compreendem quase 10%
dos casos de fraturas do complexo e resultam em uma deformidade angular característica. Desta
forma os pacientes apresentam uma depressão na topografia do arco e em alguns casos limitação
de abertura bucal. O tratamento normalmente é a redução da fratura e uma das técnicas
alternativas é o emprego de um elevador em forma de gancho inserido logo abaixo do arco
zigomático, anterior à eminência articular, através de uma incisão perfurante em pele. Em casos
específicos e bem indicados sua realização se torna viável com anestesia local, com bom
prognóstico. É preciso salientar a importância do diagnóstico preciso na tentativa de diminuir
complicações e sequelas. Radiografias planas como axial de Hirtz ou SMV são muito úteis no
diagnóstico, bem como Tomografia computadorizada.O objetivo deste trabalho é relatar dois
casos de redução fechada de fratura de arco zigomático sob anestesia local.
Palavras-chaves : Redução; fratura; arco zigomático.
Keywords: Reduction; fracture; zygomatic arch.

INFECÇÃO ORBITÁRIA: EXPERIÊNCIA NO MANEJO DE SEIS CASOS
ORBITAL INFECCION: EXPERIENCE FOR SIX CASES.
CAMPOS SOBRINHO, Antônio Lucindo1; ANDRADE, Miguel Gustavo Setúbal2
1. Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.Hospital Geral Roberto
Santos/ Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).Mestrando em
Implantodontia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).
2. Mestre em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela PUCRS; Doutor em
Imunologia pela UFBA. Graduando em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública (BAHIANA)

Infecções orbitárias são afecções que requerem cuidados e atenção especiais. Vários fatores
etiológicos estão associados a esse processo. A sinusite paranasal e o trauma local são
considerados os mais importantes. Essas infecções classificam-se em pré-septal e pós-septal e
distinguem-se clinicamente de acordo com os sinais vitais, manutenção da acuidade visual e
motilidade do globo ocular. O curso da infecção pode agravar com disfunção da motilidade
ocular extríseca, perda de visão e trombose do seio cavernoso. A tomografia computadorizada é
uma importante ferramenta para a classificação do abscesso, investigação etiológica,
determinação da gravidade e a relação do processo com o sistema nervoso central. Este trabalho
discute o manejo de 6 pacientes admitidos com infecção orbitária pelo serviço de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, Bahia. A
tomografia computadorizada com contraste mostrou não haver disseminação do processo
inflamatório para o sistema nervoso central em nenhum dos casos e esse achado foi fundamental
para determinar que a conduta estivesse restrita a drenagem sem necessidade de craniotomia. As
intervenções cirúrgicas e a antibioticoterapia estavam indicada devido à acentuada congestão
tecidual que estava associada à intensa sintomatologia dolorosa. Todos os pacientes
apresentaram remissão da infecção e acuidade visual preservada.
Palavras-chaves e keywords:
Infecção orbitária;Órbita;Abscesso,Tomografia computadorizada

RESSECÇÃO DE AMELOBLASTOMA E RECONSTRUÇÃO IMEDIATA DE
MANDÍBULA COM ENXERTO DE FÍBULA.
AMELOBLASTOMA RESECTION AND IMMEDIATE RECONSTRUCTION OF THE
MANDIBLE WITH FIBULAR GRAFT.
Farias, Thiago Soares de1; Costa, Denis Damião1; Costa, Tila Fortuna1; Neto, Wilton Costa1;
Pereira Júnior, Fernando Bastos2; Assis, Adriano Freitas de2.
1. Residentes do curso de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) / Hospital Geral Roberto Santos (HGRS)
2. Preceptores do curso de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial do Hospital Geral
Roberto Santos (HGRS) e Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)

A reconstrução de defeitos ósseos mandibulares após ressecção de tumores de grandes
proporções ainda é um desafio para o cirurgião buco-maxilo-facial. Neste contexto, destaca-se o
tratamento do ameloblastoma, que, apesar de benigno, é um tumor de característica agressiva, o
que impõe a necessidade de uma terapêutica invasiva, e normalmente mutiladora. Grandes
ressecções ósseas corriqueiramente são realizadas para o tratamento destas patologias; e é no
planejamento de tais procedimentos que o cirurgião se depara com seu maior dilema: Como
reabilitar esses pacientes, mantendo função e estética preservadas? Diante das possibilidades
existentes na atualidade, este trabalho apresenta um caso clinico de extensa ressecção de
ameloblastoma com desarticulação têmporomandibular ipsilateral e reconstrução imediata
utilizando enxerto livre de fíbula, em paciente de 35 anos. Este tipo de enxerto, já é bem
documentado na literatura e constitui-se em uma boa opção na reconstrução de defeitos faciais.
Além de possibilitar a manutenção do contorno facial, o osso da fíbula, possibilita ainda, em
muitos casos, a reabilitação oral, inclusive, suportando implantes dentários, devolvendo estética
e função aos pacientes.

Palavras-chaves e keywords: Ameloblastoma; Enxerto ósseo; Fíbula

REDUÇÃO TRANSCUTÂNEA DE FRATURA DE SEIO FRONTAL SOB ANESTESIA
LOCAL: RELATO DE CASO
TRANSCUTANEOUS REDUCTION OF FRACTURE OF FRONTAL SINUS UNDER
LOCAL ANESTHESIA: A CASE REPORT
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Departamento de cirurgia bucomaxilofacial, faculdade de odontologia, Universidade Federal da
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faculdade de odontologia, Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil.
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bucomaxilofacial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, preceptor da
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Sociais Irma Dulce/ Universidade Federal da Bahia. Professor de cirurgia da faculdade de
odontologia, Universidade Federal da Bahia.

5.

As fraturas do osso frontal são um problema pouco comum, quando comparado a outros tipos
de fraturas faciais, ocorrendo em cerca de 2 a 15% dos traumas de face. O osso frontal está em
uma área nobre, próximo a estruturas importantes como os olhos e nariz, e tem função protetora
para a porção fronto-encefálica. Quando traumatizado pode produzir lesões nestas estruturas,
além de importantes deformidades estéticas faciais. Os principais agentes etiológicos são
acidentes ciclísticos e motociclísticos 44-85%, agressões físicas e quedas, e há um maior
acometimento entre os pacientes jovens (20-30 anos) e do gênero masculino (66-91%). O exame
clínico associado a exames de imagens de boa qualidade são essenciais para auxiliar no
diagnóstico e tratamento desse tipo de fratura, pois fornecem dados quanto à severidade do
trauma e o envolvimento de outras fraturas faciais, o que influencia na modalidade de
tratamento a ser empregado. Dentre as formas mais comuns de tratamento estão às abordagens
via acessos translesionais, supraciliares ou por incisões coronais. O presente trabalho tem o
objetivo de abordar e discutir o tema com a apresentação de um caso clínico de fratura da
parede anterior do seio frontal tratado sob anestesia local.
Palavras-chaves e: Fratura, osso frontal, anestesia local.
Keywords Fracture, frontal bone, local anesthesia.

AUXÍLIO DA PROTOTIPAGEM NA MANUTENÇÃO DO CONTORNO FACIAL APÓS
RESSECÇÃO DE MIXOMA ODONTOGÊNICO EM MANDÍBULA
PROTOTYPING AID IN MAINTAINING FACIAL CONTOUR AFTER RESECTION OF
ODONTOGENIC MYXOMA IN THE MANDIBLE
Ferreira, Thaise Gomes1; Farias, Thiago Soares2; Lopes, Gabriela dos Santos1; Barbosa,
Victor Araújo1; Soares-Zerbinati, Lívia Prates 3; Marchionni, Antonio Márcio4
1. Alunos do Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
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Doutor em Laser aplicado à Odontologia pela UFBA. Preceptor do Serviço de CTBMF
da EBMSP/HGRS.

O mixoma odontogênico é definido como uma neoplasia benigna, originada a partir do
ectomesênquima. Normalmente, se manifestam como lesões osteolíticas, assintomáticas,
associadas a expansões ósseas, que podem causar deslocamento ou reabsorção de unidades
dentárias envolvidas na área da lesão e deformidades faciais severas, difíceis de serem
corrigidas cirurgicamente. Neste contexto, a técnica de prototipagem rápida surge como um
auxílio para o cirurgião no momento do planejamento cirúrgico, ajudando a definir limites de
ressecção, osteotomias e técnicas de reconstruções e manutenção do contorno do esqueleto
facial. A técnica de prototipagem consiste na confecção de réplicas anatômicas de estruturas
ósseas de pacientes, a partir de imagens de tomografia computadorizada, ressonância nuclear
magnética ou ultrassonografia. O presente trabalho tem como objetivo, monstrar a utilização da
prototipagem como um método auxiliar no planejamento cirúrgico e na manutenção do
contorno facial, após ressecção cirúrgica de mixoma odontogênico em mandíbula, de uma
paciente do sexo feminino aos 18 anos de idade que encontra-se sob acompanhamento pósoperatório com a equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Geral
Roberto Santos / Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (HGRS/EBMSP).
Palavras-chaves e keywords: Prototipagem rápida, Mixoma, Biomodelos

AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO EM MAXILA:RELATO DE CASO.
UNICYSTIC AMELOBLASTOMA IN JAW: A CASE REPORT.
Souza,Samara Ramos1,Lopes,sanyra Dias2, Carneiro Junior,Bráulio3.
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Os tumores odontogênicos são lesões complexas que se originam do epitélio, mesenquima ou de
ambos que também fazem parte do mecanismo biológico de formação dos dentes e estruturas
peri-orais.Dessa forma, pode-se classificar o ameloblastoma como um tumor de origem
odontogênica epitelial que classicamente se apresenta com crescimento lento ,infiltrativo e
expansivo com capacidade localmente invasiva inclusive para tecidos moles e altamente
recidivante devido a capacidade de infiltração de células neoplásicas nos tecidos ósseos
circunvizinhos, corresponde a 1% de todos os cistos e tumores que acometem os maxilares.O
presente trabalho tem como objetivo relatar caso clinico de um paciente que procurou o serviço
de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da faculdade de odontologia-UFBA,V.M.J.F,sexo
feminino ,17 anos,portadora de lesão em região posterior de maxila direita há mais ou menos 3
anos,nega patologias de base ,uso crônico de medicação bem como alergia medicamentosa,
refere amaurose de olho direito.Por meio de biópsia incisional não houve critério
histopatológico suficiente para definição diagnóstica e por isso o cisto odontogênico não foi
descartado .Assim,foi realizado procedimento cirúrgico, enucleação e curetagem da lesão e
novo exame histopatológico da peça tendo este como diagnóstico definitivo de amelobalstoma
unicistico.Assim espera-se que este trabalho traga um melhor compreendimento desta lesão tão
debatida e importante.
Palavras-chaves: Ameloblastoma,unicístico
keywords: Ameloblastoma, unicistyc

TRATAMENTO CIRURGICO DE PERDA DE VESTÍBULO POR INGESTÃO DE
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
SURGICAL TREATMENT OF VESTIBULOPLASTY DUE INGESTION OF SODIUM
HYDROXIDE
Magalhães, Janaina1; Costa Neto, Wilton2; Alencar, Vilson Rocha Cortez Teles de2; Soares
Zerbinati, Livia Prates3.
1. Cirurgiã Dentista, Aluna do Programa de Educação Continuada (PEC Odonto Cirurgia BAHIANA)
2. Residente em Bucomaxilofacial pela (SESAB - BAHIANA)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Os músculos da expressão facial são responsáveis não só por manifestações das emoções como
relacionam-se com as funções de alimentação e fonação. Estão situados no tecido subcutâneo,
juntamente com os tecidos conjuntivo frouxo e adiposo. O vestíbulo é a região da boca
determinada pelo espaço entre o lábio e o alvéolo e é revestido por mucosa e mucosa alveolar.
Em casos de cicatrizações cruentas dessa região, há o risco destas mucosas colabarem,
reduzindo a profundidade do vestíbulo parcialmente ou totalmente, causando a diminuição da
movimentação da região oral. O objetivo deste trabalho é descrever a técnica cirúrgica para
vestibuloplastia, com uso de aparato de separação entre mucosas. Paciente, sexo masculino, fez
ingestão de hidróxido de sódio, devido a sua ação corrosiva, provocou o colabamento entre
mucosa alveolar e lábio, limitando abertura de boca e movimentação labial. Após primeira
abordagem, paciente retornou com queixa de recidiva do quadro. Como alternativa, foi feita
uma placa de acrílico como aparato de separação entre mucosas, fixada com fio de aço, afim de
evitar a junção das mesmas durante o processo de cicatrização. Espera-se que ao final da
cicatrização, a profundidade do fundo de vestíbulo se mantenha e a mobilidade labial seja
reestabelecida, conferindo ao paciente maior comodidade.
Palavras-chaves e keywords:

RÂNULA: TÉCNICA DE MICROMARSUPIALIZAÇÃO. RELATO DE CASO CLÍNCO
RANULA: TECHNIQUE MICROMARSUPIALIZATION. CASE REPORT

Fábio de Freitas Pereira Freire1, Pietry Dy Tarso Inã Alves Malaquias1, Ingrid Esteves de
Villemor Amaral1, Thiago Felippe Oliveira de Macêdo1, Bráulio Carneiro Junior2 Roberto
Almeida de Azevedo3.
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Santo Antônio – Obras Sociais Irma Dulce/ Universidade Federal da Bahia.
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Federal da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil.
2. Mestre em Odontologia – UFBA, Especialista em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial – HSA-OSID, Professor de Odontologia da Univ. Estadual do
Sudoeste da Bahia, Preceptor da Residência/Especialização em CTBMF, HSAOSID/UFBA.
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As glândulas salivares podem ser acometidas por diversos processos patológicos, entre as lesões
benignas estão os fenômenos de retenção salivar. Mucocele e rânula (especificamente localizada
em soalho de boca) são fenômenos de extravasamento de muco que afetam glândulas salivares
devido à má formação ou ruptura de ductos das glândulas, alterando o fluxo salivar normal e
conduzindo seu depósito nos tecidos adjacentes. O tratamento dessas lesões pode variar da
marsupialização, remoção definitiva de lesão, além de outras técnicas de descompressão. Este
trabalho tem como objetivo apresentar um caso de rânula tratado com a técnica
micromarsupialização para tratamento da lesão.
Palavras-chaves : Rânula, Descompressão,Glândulas Salivares.
Keywords: Ranula,Decompression, Salivary Glands.

EMINECTOMIA BILATERAL PARA TRATAMENTO DEFINITIVO DE LUXAÇÃO
RECIDIVANTE DE CÔNDILO MANDIBULAR
BILATERAL EMINECTOMY FOR DEFINITIVE TREATMENT OF RECURRENT
MANDIBULAR CONDYLE DISLOCATION
Fortuna, Tila1; Costa Neto, Wilton1; Marques Neto, Joaquim1; Rebouças, Deyvid Silva1;
Marchionni, Antonio Marcio Teixeira2; Assis, Adriano Freitas de2
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Preceptor do serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de
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Introdução: A Luxação Recidivante do Côndilo Mandibular (LRCM) caracteriza-se pelo
posicionamento do côndilo mandibular anterior à eminência articular, sem o retorno à posição
normal na cavidade glenóide, em episódios repetidos, em um curto período de tempo. Diversas
causas podem ser relacionadas com a sua ocorrência, incluindo disfunções neuromusculares
como a epilepsia. Dentre os tratamentos cirúrgicos existentes, encontra-se o uso de miniplacas e
a eminectomia, a qual promove movimentos mandibulares livres. Objetivo: Relatar o caso
clínico de um paciente do serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública / Hospital Geral Roberto Santos, de 31 anos, epiléptico,
que apresentava fratura das miniplacas instaladas há 10 anos nas eminências articulares
bilateralmente para tratamento de LRCM, e foi submetido a nova cirurgia para remoção das
placas fraturadas e eminectomia bilateral. Resultados: O paciente evoluiu com melhora do
quadro clínico de LRCM e com amplitude de abertura bucal satisfatória. Considerações
finais: A eminectomia bilateral preserva os movimentos mandibulares, dispensando o uso de
enxertos aloplásticos, placas ou substâncias esclerosantes. Esta tem se mostrado uma
técnica efetiva na resolução de casos de deslocamentos crônicos, sendo um procedimento eficaz
na prevenção de recorrências.
Palavras-chave: Côndilo mandibular; Transtornos da Articulação Temporomandibular
Keywords: Mandibular condyle; Temporomandibular Joint Disorders

CUIDADOS OPERATÓRIOS NA EXODONTIA DE UNIDADES DENTÁRIAS PRÓXIMO
AO SEIO MAXILAR: RELATO DE CASO
SURGICAL MANAGEMENT IN DENTAL EXTRACTIONS NEAR MAXILLARY SINUS:
CASE REPORT
MELO, Maysa Nogueira de Barros1*; MACÊDO, Thiago Felippe Oliveira de2; COSTA,
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.
A cirurgia oral menor é permeada de uma série de complicações relacionadas ao seio maxilar,
dentre elas os sangramentos, comunicações buco-sinusais, intrusão de unidades dentárias para o
seio maxilar, sinusites, deiscências de sutura e infecções. Geralmente ocorrem após exodontias
de dentes superiores em proximidade ou contato com o seio maxilar. Outras possíveis causas
são a remoção de cistos/tumores do palato e a perfuração do seio por lesões periapicais ou uso
inadequado de instrumentos. O objetivo deste trabalho é abordar o manejo operatório na
exodontia de unidades dentárias em proximidade com o seio maxilar através do relato de caso
clínico. Paciente do gênero feminino, 24 anos de idade, buscou o Serviço de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da UFBA/OSID para exodontia de unidade supranumerária na
região da unidade 25. Nos exames de imagem pré-operatórios observou-se a relação da unidade
supranumerária com o seio maxilar. Foi realizada a exodontia e uma série de cuidados pósoperatórios para o adequado fechamento da ferida cirúrgica. No período pós-operatório de 07
(sete) dias, observou-se clinicamente e através de exame de imagem a ausência de sinais de
comunicação buco-sinusal. Após a análise do caso, conclui-se que através do adequado exame
clínico e análise radiográfica é possível identificar a possibilidade de uma complicação, que
quando adequadamente prevenida, tem sua resolução conseguida sem maiores complicações.
Palavras-chaves: comunicação buco-sinusal, cirurgia oral, odontologia.
Keywords: oroantral fistula, oral surgery, dentistry.

RECONSTRUÇÃO DE TERÇO SUPERIOR DE FACE COM METILMETACRILATO – UM
ACOMPANHAMENTO DE SEIS ANOS.
FACE UPPER THIRD RECONSTRUCTION WITH METHYLMETHACRYLATE – A SIX
YEARS FOLLOW UP.
Barbosa, Victor Araújo¹; Cerqueira, Lucas¹; Farias, Thiago Soares de¹; Andrade, Eduardo¹;
Perez, Adriano Silva²; Soares-Zerbinati, Lívia Prates²
1. Alunos do Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e do Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS).
2. Professor Adjunto do curso de Odontologia e do Curso de Especialização em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA) e do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

O uso do metilmetacrilato em reconstruções de deformidades causadas por trauma ou
ressecções de lesões patológicas maxilofaciais, é uma alternativa viável ao autoenxerto. A
redução do tempo cirúrgico, custos e morbidade do procedimento por não envolver áreas
doadoras, são vantagens do uso desse tipo de material. O presente trabalho tem como objetivo
descrever uma reconstrução do terço superior da face com o uso de metilmetacrilato. Paciente
M.A.A.S, 38 anos, vítima de acidente automobilístico, compareceu ao Hospital Geral Roberto
Santos apresentando fratura em osso frontal. Submetido à craniotomia de urgência para
descompressão encefálica prévia pelo envolvimento das corticais interna e externa. Após a
estabilização do quadro traumático neurológico, foi encaminhado ao serviço de Cirurgia
Bucomaxilofacial e ao exame clínico apresentava afundamento do terço superior da face. O
polímero de metilmetacrilato foi modelado no momento transcirúrgico e fixado com parafusos
monocorticais. Após 15 dias pós-operatórios já pôde-se notar o contorno facial recuperado. O
metilmetacrilato manteve-se estável ao longo de 06 anos, cumprindo as exigências funcionais e
além da queixa estéticas da paciente. Diante do exposto, pode-se concluir que a utilização do
metilmetacrilato para preenchimento de defeitos ósseos é uma opção de baixo custo, ao
autoenxerto, com excelentes resultados funcionais, estéticos.

Palavras-chave: Metilmetacrilato; Osso frontal; Reconstrução.
Keywords: Methylmetacrylate; Frontal bone; Reconstruction.

MANIFESTAÇÃO MAXILOFACIAL DA SÍNDROME DE GARDNER
MAXILLOFACIAL MANIFESTATION OF GARDNER SYNDROME
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A síndrome de Gardner é uma anomalia determinada por um gene autossômico
dominante formada pela tríade polipose adenomatosa do cólon, osteomas de crânio e ossos
gnáticos, e cistos epidermóides. Ocasionalmente, pode apresentar dentes permanentes e
supranumerários inclusos, sendo este um achado importante para o diagnóstico inicial da
síndrome. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de uma paciente de 21 anos de idade, que
compareceu ao ambulatório de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos (EBMSP/HGRS) com indicação de
exodontia de supranumerários em mandíbula, característica que, associada a cistos presentes em
membros superiores, despertou a suspeita diagnóstica de síndrome de Gardner. Após a biópsia
dos referidos cistos e o diagnóstico de pólipos de cólon por vídeo-endoscopia confirmaram a
suspeita de diagnóstico. A paciente foi submetida cirurgia sob anestesia geral para remoção de
vários dentes inclusos e encontra-se sob acompanhamento ambulatorial pela equipes de cirurgia
bucomaxilofacial, e de cirurgia do aparelho digestivo.
Palavras Chaves: Síndrome de Gardner; Supranumerários; Cistos Epidermóides
Keywords: Gardner Syndrome; Supernumerary; Epidermoid Cysts

ANGINA DE LUDWIG ASSOCIADA À FRATURA DE MANDÍBULA: RELATO DE CASO

LUDWIG’S ANGINA ASSOCIATED WITH MANDIBULAR FRACTURES: CASE
REPORT
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Introdução: A Angina de Ludwig é um quadro de celulite séptica grave envolvendo os espaços
submentoniano, submandibular e sublingual bilateralmente, está frequentemente associada a
infecções odontogênicas. Raramente esta infecção se origina de neoplasias, feridas perfurantes
de assoalho oral e fraturas mandibulares. Os principais sinais incluem aumento de volume
simétrico e eritematoso envolvendo região submandibular, febre alta, elevação da língua,
obstrução das vias aéreas, presença de pequena quantidade de pus. Os sintomas relatados são
dor cervical, dispnéia e disfagia. Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de
um paciente atendido pela Equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF)
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)/Hospital Geral Roberto Santos
(HGRS), com Angina de Ludwig associada à fratura de mandíbula. Caso clínico: Paciente,
compareceu a emergência do HGRS queixando-se de dor e dificuldade de respirar. Clinicamene
apresentava aumento de volume em região submandibular e cervical bilateral, elevação de
língua e dispnéia. Ao exame de imagem observou-se fratura de ângulo mandibular esquerdo. O
paciente foi tratado com drenagem dos espaços submandibular, sublingual bilateral,
submentoniano e faríngeo lateral. Após remissão do quadro infeccioso foi realizado a
osteossíntese da fratura mandibular com placa de titânio. Resultado: O paciente se encontra em
acompanhamento pela equipe de CTBMF da EBMSP/HGRS evoluindo bem ao tratamento
realizado. Considerações Finais: A Angina de Ludwig é um quadro infeccioso que pode levar a
morte, a administração imediata de antibioticoterapia endovenosa associada a drenagem
cirúrgica e a remoção do agente causal são condutas que diminuem a sua morbidade.
Palavras-chaves: Angina de Ludwig, Fratura mandibular, Abscesso.
Keywords: Ludwig's Angina, mandibular fracture, absscess.

MIÍASE EM REGIÃO NASAL: RELATO DE CASO
MYIASIS IN NASAL REGION: CASE REPORT
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A infestação por larvas de dípteros, conhecida como Miíase, é uma dermatose comum em países
tropicais e subtropicais. Essas larvas são depositadas em regiões onde encontram condições
necessárias para se alimentar de tecido vivo ou necrosado e desta forma se desenvolver e
completar o seu ciclo. Este trabalho tem como objetivo, relatar um caso clínico de Miíase,
diagnosticado no serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos, no qual, paciente do sexo
masculino, 49 anos, compareceu ao HGRS, queixando-se de dor intensa há 04 dias, na região do
terço médio da face. O acompanhante relatou progressão da lesão em pele há cerca de 06 meses.
A lesão apresentava bordas necróticas, endurecidas, avermelhadas e possuía infestação de larvas
de dípteros, caracterizando a doença Miíase. Inicialmente foi instituído o uso de Ivermectina
12mg/dia, durante 03 dias e em seguida realizado o processo de catação das larvas. Foi
realizado Biópsia da lesão, onde o laudo apresentou-se conclusivo para Carcinoma
escamocelular bem diferenciado. Percebe-se que Miíases em seres humanos, apesar de raras,
podem acometer pessoas saudáveis e os casos de infestações no nariz podem apresentar alta
morbidade.

Palavras-chave: Miíase, Obstrução nasal, Parasitologia
Keywords: Myiasis, Nasal obstruction, Parasitology

TRATAMENTO CIRÚRGICO CONSERVADOR PARA CISTO DENTÍGERO
MANDIBULAR EM CRIANÇA: RELATO DE CASO
CONSERVATIVE SURGICAL APPROACH AS TREATMENT FOR MANDIBULAR
DENTIGEROUS CYST IN A CHILD: CASE REPORT

Alencar, Vilson Rocha Cortez Teles de1; Costa, Denis Damião1; Pereira-Jr., Fernando Bastos2;
Soares-Zerbinati, Lívia Prates3; Nunes, Ana Carla Robatto4; Marchionni, Antônio Márcio
Teixeira5.
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2. Doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Mestre das Ciências,
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Professor do Curso de
Odontologia da BAHIANA, Preceptor e Coordenador do Programa de Residência e
Especialização de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da EBMSP/HGRS.
3. Especialista, Mestre e Doutora em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial;
Professora do Curso de Odontologia da BAHIANA, Preceptora do Programa de Residência
e Especialização de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da EBMSP/HGRS.
4. Doutora em Microbiologia, Mestre e Especialista em Odontopediatria, Professora do Curso
de Odontologia da BAHIANA – Clínica da Criança I e Odontopediatria.
5. Doutor em Laser; Mestre e Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial;
Professor do Curso de Odontologia da BAHIANA, Preceptor do Programa de Residência e
Especialização de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da EBMSP/HGRS.

Dentre os cistos de desenvolvimento, o cisto dentígero apresenta-se como uma lesão
relativamente comum, alcançando a taxa de 20% de todos os cistos dos maxilares. Não
apresenta predileção por nenhum gênero, sendo a etnia branca mais acometida pela lesão
quando comparada à negra. Geralmente ocorre entre a segunda e terceira décadas de vida,
apesar de poder ocorrer em qualquer idade.

Normalmente estão associados aos terceiros

molares, podendo estar associados aos caninos maxilares e segundos pré-molares mandibulares.
O tratamento é cirúrgico, podendo ser feita a enucleação como tratamento definitivo ou esta
precedida pela marsupialização, nos casos em que a lesão tenha extensão e volume aumentados,
a ponto de comprometer estruturas adjacentes. A marsupialização é preferida, principalmente
em crianças, por possibilitar a manutenção do dente permanente envolvido ainda em sua fase de
desenvolvimento, favorecendo o posicionamento adequado do dente na arcada dentária. O
objetivo deste trabalho é relatar um caso de um paciente do gênero masculino de cinco anos de
idade, no qual foi diagnosticado cisto dentígero em corpo mandibular direito e que o tratamento
consistiu de marsupialização e exodontia da unidade 85, sem necessidade de enucleação

posterior. O resultado histopatológico confirmou a hipótese diagnóstico de cisto dentígero. Foi
instalado um mantenedor de espaço para viabilizar a erupção do dente permanente 45. Essa
terapêutica levou à completa remissão da lesão após um período de 12 meses, fato comprovado
por meio de exames de imagem e clínico.
Palavras-chave: Cisto Dentígero; Técnicas de Diagnóstico por Cirurgia; Descompressão
Cirúrgica; Cirurgia Bucal.
Keywords: Dentigerous Cyst; Diagnostic Techniques, Surgical; Decompression, Surgical; Oral
Surgery.

FÍSTULA SALIVAR DECORRENTE DE ACESSO RETROMANDIBULAR
TRANSPAROTÍDEO PARA TRATAMENTO DE FRATURA DE CÔNDILO
MANDIBULAR: RELATO DE CASO.
SALIVARY FISTULA AFTER TRANSPAROTID RETROMANDIBULAR APPROACH
FOR MANDIBULAR CONDYLE FRACTURES TREATMENT: CASE REPORT.
Cerqueira, Lucas S1., Farias, Thiago S1., Andrade, Eduardo L1., Ferreira, Thaise G1., Perez,
Adriano S2., Assis, Adriano F2.
1

Residentes do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública / Hospital Geral Roberto Santos, Salvador – BA.
2
Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública / Hospital Geral Roberto Santos, Salvador – BA.

Introdução: Os tipos de acesso para tratamento das fraturas de côndilo mandibular ainda têm
causado controvérsia no campo das fraturas maxilofaciais. O acesso retromandibular
transparotídeo tem sido descrito como mais simples e efetivo, no que diz respeito à
visualização, redução e fixação das fraturas condilares. As possíveis complicações relacionadas
a esta via de acesso são: lesão de ramos do nervo facial, dado que a dissecção é feita entre suas
divisões superior e inferior através da parótida; e fístulas salivares, já que o acesso é realizado
transfixando a glândula parótida. No entanto, a incidência de fístulas salivares após esse acesso
é baixa de acordo com a literatura. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso
clínico de um paciente atendido pela Equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
(CTBMF) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)/Hospital Geral Roberto
Santos (HGRS), com fístula salivar após tratamento de fratura condilar através do acesso
retromandibular transparotídeo.

Relato do caso: Paciente do sexo masculino submetido a

tratamento de fratura de côndilo mandibular através do acesso retromandibular transparotídeo
cursou no 12° DPO com secreção seropurulenta na região do acesso retromandibular. Foi
estabelecido antibioticoterapia e curativo compressivo, porém a fístula salivar continuou ativa.
Três meses após o tratamento da fratura condilar, o paciente foi submetido a fistulectomia e
sutura oclusiva da região como tratamento definitivo. Resultados obtidos: O paciente encontrase no 20° DPO da fistulectomia, com boa cicatrização e sem drenagem de secreções. Continua
em acompanhamento pela equipe de CTBMF da EBMSP/HGRS com prognóstico favorável.
Palavras-chave: Fístula salivar, fratura côndilo e acesso retromandibular.
Keywords: Salivary fistula, condyle fractures, retromandibular approach.

SÍNDROME DE GORLIN-GOLTZ: ESTUDO DE DOIS CASOS INTRAFAMILIAR.
GORLIN-GOLTZ SYNDROME: STUDY OF TWO CASES INTRAFAMILIAL.
Rebouças, Deyvid¹; Moura, Bruno Moraes Sales¹; Fortuna, Tila¹; Marques Neto, Joaquim²;
Marchionni, Antônio Márcio³; Assis, Adriano Freitas3.
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2 – Cirurgião Bucomaxilofacial pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
3 - Preceptor do serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de Medicina e
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A síndrome de Gorlin-Goltz (SGG) é uma rara condição hereditária autossômica dominante
com penetrância completa e expressividade variável. A mutação do gene supressor tumoral
(PTCH1) encontrada nos pacientes portadores de SGG promove uma maior predisposição à
neoplasias e anomalias

de desenvolvimento. Trinta e cinco a cinquenta por cento dos

indivíduos são acometidos por novas mutações e apresentam distintas manifestações sistêmicas
e maxilo-faciais, tais como: diversos carcinomas de células basais na pele, múltiplos tumores
odontogênicos ceratocísticos (TOC), calcificações intracranianas, anomalias esqueléticas e
deformidades faciais. O tratamento para SGG deve ser multidisciplinar e visa minimizar as
manifestações sindrômicas identificadas. O objetivo deste trabalho é relatar dois casos de SGG
em duas irmãs gêmeas, enfatizando as características clínicas encontradas e as condutas
terapêuticas empregadas para minimizar os problemas que acometem o complexo maxilofacial.
As duas pacientes apresentavam alterações maxilares e faciais, anomalias esqueléticas e
ausência de algumas unidades dentárias. Radiograficamente, foram identificadas múltiplas
imagens radiotransparentes uniloculares no segmento maxilo-mandibular associadas a unidades
dentárias deslocadas. Inicialmente, foi realizada biópsia incisional das lesões, marsupialização
das cavidades císticas e exodontias de algumas unidades envolvidas pela patologia. O
diagnóstico anátomo-patológico de TOC associado às outras características clínicas encontradas
possibilitou o diagnóstico de SGG. Após 10 meses da instalação dos obturadores, identificou-se,
radiograficamente, significativa regressão do tamanho das lesões e neoformação óssea nas lojas
patológicas. As pacientes foram submetidas à segunda cirurgia para enucleação das lesões.
Ambas estão em proservação há seis meses e nota-se, radiograficamente, redução das cavidades,
neoformação óssea e ausência de novas imagens císticas.
Palavras-chaves: Síndrome do Nevo Basocelular; Tumores Odontogênicos;
Odontogênicos.
keywords: Basal Cell Nevus Syndrome, Odontogenic Tumors, Odontogenic Cysts.
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TUNELIZAÇÃO DE FURCA CLASSE III: RELATO DE UM CASO CLÍNICO
CLASS III FURCATION TUNNELING: REPORT OF A CASE
SANTOS, Letícia da Silva dos¹; RIBEIRO, Érica Del Peloso²; BITTENCOURT, Sandro2.
1. Aluno (a) do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP);
2. Professor (a) Adjunto (a) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)

Resumo:
O paciente AECA, 36 anos, gênero masculino, queixava-se de sangramento gengival.
Clinicamente detectou-se a presença de periodontite crônica avançada generalizada e
envolvimento de furca classe III na unidade 36. Ao exame radiográfico periapical observou-se,
área radiolúcida interradicular, boa divergência das raízes e tronco radicular pequeno. Desta
maneira, o paciente foi submetido à fase de preparo inicial e raspagem e alisamento radicular.
No momento da reavaliação, optou-se pela realização do procedimento de tunelização na
unidade 36.

O paciente foi submetido à terapia periodontal de suporte com visitas de

acompanhamento trimestrais durante o período de dois anos. Nesse período pode-se observar
redução dos parâmetros clínicos de inflamação com redução da profundidade de sondagem e
índice de sangramento gengival, e controle de placa adequado na região tunelizada. A adequada
indicação da técnica e a adesão do paciente à terapia periodontal de suporte garantiram
manutenção da saúde periodontal na região durante todo o período de acompanhamento de 2
anos. Esse relato indica a possibilidade de manter dentes com envolvimentos de lesões de
bifurcação classe III.
Palavras-chaves e keywords: tunelização, furca, classe III

TÉCNICA MODIFICADA DE RETALHO DESLOCADO CORONAL: RELATO DE CASO
CLÍNICO

A MODIFIED TECHNIQUE FOR CORONALLY POSITIONED FLAP: A CASE REPORT
1
2
3
4
Caires, Carolina ; Barbosa, Renata ; Gomes, Lais ; Bittencourt, Sandro .
1Graduanda em Odontologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
2. Especialista em Periodontia pela ABO-Secção BA e Mestra em Periodontia pela Escola
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4. Doutor em Clínica Odontológica, área de Periodontia, pela Faculdade de Odontologia de
Piracicaba-UNICAMP e Professor Adjunto do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública.

O recobrimento radicular tem suas principais indicações na demanda estética, na presença de
sensibilidade radicular e prevenção de cáries radiculares, associados a recessões gengivais.
Dentre as técnicas cirúrgicas propostas para o recobrimento de superfícies radiculares expostas
algumas podem estar associadas ao surgimento indesejável de cicatrizes pós-operatórias. O
relato deste caso tem por objetivo descrever uma técnica modificada de retalho deslocado
coronal (mRDC), destacando as vantagens de sua utilização sobre a técnica de Allen e Miller
(1989). A paciente L.B., gênero feminino, 28 anos, queixava-se de sensibilidade ao frio nas
unidades dentárias 14 e 24 e do aspecto aumentado destes em relação às demais. O exame
clínico indicou a presença de recessão gengival classe I de Miller na face vestibular. A paciente
recebeu instruções de higiene oral e a indicação do recobrimento radicular utilizando mRDC. A
remoção da sutura ocorreu após sete dias e a paciente foi acompanhada por um ano. O pósoperatório transcorreu sem relato de dor, edema exacerbado, nem uso de qualquer medicamento.
Apresentou bom aspecto cicatricial na 1a semana, totalmente finalizado no 3o mês, e o
completo recobrimento radicular se manteve estável ao longo de 12 meses, cumprindo as
exigências estéticas da paciente. Diante do exposto, pode-se concluir que a mRDC representa
uma boa alternativa à técnica do retalho deslocado coronal com incisões relaxantes oblíquas
proposto por Allen e Miller (1989). Sugere-se que estudos clínicos controlados sejam realizados
para comparação dos resultados de ambas as técnicas, assim como entre o mRDC e o enxerto
conjuntivo subepitelial.
Palavras-chave: retalhos cirúrgicos; retração gengival; sensibilidade da dentina, estética
dentária.

AUMENTO CIRÚRGICO DE COROA CLÍNICA: IMPORTÂNCIA E SEQUÊNCIA
OPERATÓRIA
INCREASED OF SURGICAL CROWN LENGTHENING: IMPORTANCE AND
OPERATORY SEQUENCE
Cruz, Thiala Lima da1; Ribeiro, Érica Del Peloso2
1. Aluna do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da
Universidade Federal da Bahia (UFBA)

O aumento cirúrgico de coroa clínica é indicado para reestabelecer o valor de 3 mm de estrutura
dentária sadia coronalmente a crista óssea alveolar com o intuito de recuperar o espaço
biológico do periodonto. Discussões presentes na literatura sobre a indicação deste
procedimento e o desconhecimento por parte dos cirurgiões dentistas têm tornado importante o
desenvolvimento de trabalhos sobre o tema. Diante disso, o objetivo do presente estudo é
discutir as indicações do aumento cirúrgico de coroa clínica e mostrar, por meio de relato de
caso clínico, a relação deste procedimento com as demais especialidades odontológicas.
Paciente AAF, 29 anos, gênero feminino, em atendimento na Clínica Integrada da Faculdade de
Odontologia da UFBA apresentou dor na unidade 25, que estava fraturada e cariada em nível da
crista óssea alveolar. A recuperação do espaço biológico foi realizada por meio do aumento
cirúrgico de coroa clínica com retalho posicionado apicalmente. Com a obtenção do sucesso do
tratamento periodontal, proporcionou-se condições biológicas favoráveis ao desenvolvimento de
outros procedimentos odontológicos sem interferências periodontais significativas.
Palavras-chave: Aumento de coroa clínica, espaço biológico, periodonto.
Keywords: Crown lengthening, biological width, periodontium.

A IMPORTÂNCIA DA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL NA HARMONIA
ESTÉTICA
THE IMPORTANCE OF CORRECTION IN HARMONY BEAUTY SMILE GINGIVAL

SANTANA, Hanna Thielly SilvaI; MEIRA, Ana Luísa TeixeiraII; RIBEIRO, Érica Del
PelosoIII; BITTENCOURT, SandroIV
I - Graduanda de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
II – Mestre em periodontia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
III- Professora Adjunta da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e do
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IV - Professor do Curso de Odontologia e dos Cursos Aperfeiçoamento em Periodontia e
Implantodontia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
A aparência do contorno gengival depende, basicamente, dos seguintes fatores: posicionamento
dentário, tipo de periodonto, forma dos dentes e desenho da junção amelo-cementária. Em um
periodonto normal e clinicamente saudável, o contorno gengival representa e recobre a junção
amelo-cementária. As relações das margens gengivais dos seis dentes ântero-superiores tem um
papel importante na estética do sorriso. Pacientes que possuem uma linha de sorriso alta expõem
uma larga zona de tecido gengival e frequentemente expressam preocupação em relação ao seu
“sorriso gengival”. O objetivo deste trabalho é por meio da apresentação de um caso clínico,
discutir a importância da correção do sorriso gengival na harmonia estética do sorriso. Indivíduo
do sexo feminino, 21 anos que tinha como queixa principal “dentes da frente pequenos e grande
exposição de gengiva ao sorriso relaxado”. Após exame clínico e radiográfico revelando saúde
periodontal e níveis de profundidade de sulcos gengivais mínimos e, principalmente, similares a
paciente foi submetida à gengivectomia/gengivoplastia. Foi observado posterior ganho na
harmonia estética do sorriso e na autoestima.
Palavras chave: Cirurgia periodontal, Sorriso gengival, Estética.
Keywords: Periodontal surgery, gingival Smile, Aesthetics

CLAREAMENTO DENTAL INTERNO UTILIZANDO TÉCNICA MEDIATA – RELATO
DE CASO
TOOTH WHITENING TECHNIQUE USING INTERNAL MEDIATE - CASE REPORT
Melo, Paloma Suzart dos Santos1; Silva, Elane Nery da2; Matos, Felipe Rafael Rios Oliveira2;
Souza, Luciana de Carvalho1; Rodrigues, Evaldo Almeida3
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3. Professor Assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Resumo: Alterações cromáticas intrínsecas são comuns nos elementos dentais tratados
endodonticamente. Isto implica negativamente na harmonia do sorriso, ao transformar uma
única estrutura em área de estresse visual. Assim, o clareamento endógeno representa um
importante tratamento estético, por ser uma técnica conservadora, rápida, segura e de baixo
custo. Dentre os fatores locais de alterações de cor pós-eruptivas a presença de materiais
obturadores do conduto radicular na câmara pulpar é uma das etiologias comumente
encontradas. Técnicas atuais de clareamento para dentes tratados endodonticamente empregam
como agente oxidativo o perborato de sódio. Este trabalho objetiva descrever a técnica mediata
de clareamento de dente desvitalizado por meio de caso clínico. Paciente do sexo feminino
apresentava o dente 2.1 com coloração alterada após tratamento endodôntico o que lhe causava
desconforto. Mediante exame radiográfico, constatou-se presença de material obturador na
câmara pulpar, a unidade foi então submetida ao clareamento interno. O material obturador foi
removido da câmara pulpar e confeccionado o tampão biológico. Após três sessões de
tratamento, o elemento 2.1 apresentava coloração adequada e compatível com a expectativa da
paciente. Realizou-se então, a neutralização com hidróxido de cálcio e, após 7 dias restauração
do acesso endodôntico e correções nos bordos incisais dos incisivos centrais superiores. Assim,
restabeleceu-se a harmonia do sorriso, mostrando-se o clareamento dental interno um método
efetivo e simples, apresentando resultados rápidos e satisfatórios. É fundamental estabelecer um
correto diagnóstico, e utilizar um protocolo clínico embasado no conhecimento científico, para
obter maior controle sobre os riscos e previsibilidade dos resultados.
Palavras-chaves e keywords: Clareamento dental, Endodontia, Estética dentária; Tooth
whitening, Endodontics, Dental Aesthetics

CASO CLÍNICO: CLAREAMENTO E AUMENTO DE INCISAL
CLINICAL CASE: WHITENING AND INCREASE INCISAL

Fagundes, Paulo Henrique¹; Azevedo, Thiago; Muniz, Leonardo²
. Alunos de Graduação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
2. Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Com o passar dos tempos a procura pelo tratamento odontológico não se limita a situações
dolorosas ou reabilitação funcional. Os pacientes buscam cada vez mais a odontologia estética,
para que assim possam se encaixar no “padrão estabelecido pelas mídias” e esse fato tem
influenciado as pesquisa de sistemas adesivos, materiais restauradores e de moldagem para
melhorar a reprodução dos tecidos dentários, assim como resistência e biocompatibilidade. A
resina composta vem sendo o material restaurador mais utilizado na odontologia, e por esse
motivo a sua evolução é constante. Nos dias atuais existem compósitos com excelente
resistência e características estéticas. Neste caso clínico a paciente N.M., 23 anos, procurou a
clínica integrada III da EBMSP para tratamento estético e

foi proposto, clareamento em

consultório associado ao clareamento caseiro e posteriormente aumento das incisais das
unidades 11 e 21. O objetivo desse trabalho é mostrar a importância que o tratamento
odontológico estético tem na influência da autoestima de quem os procura.
Palavras-chaves e keywords: Clareamento Dental, Resina Composta, Odontologia Estética.

AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO ORTHO-RESTORATIVE TREATMENT:
CASE REPORT
Tratamento Integrado Ortodontia-Dentística: Relato de Caso
Fagundes, Paulo Henrique¹; Costa, Mickelson²; Muniz, Leonardo².
Aluno de Graduação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
2. Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Com o passar dos anos a mídia vem influenciando cada vez mais o dia-a-dia das pessoas e
impondo progressivamente um padrão de estéticas, e isso tem contribuindo para uma grande
valorização nas áreas que visam à estética. Dessa forma o profissional de odontologia vem se
empenhando constantemente em aprimorar sua técnica e seu conhecimento com a finalidade de
conseguir um sorriso harmonioso. A integração entre as especialidades cada vez mais comum,
vem se tornando indispensáveis para que se obtenha o sucesso e a excelência do tratamento, o
que tem beneficiado muitos pacientes que vão ao consultório odontológico para resgatar sua
autoestima através dos procedimentos que visão a saúde, função, estética e satisfação do
mesmo. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de integração entre especialidades visando o
beneficio da saúde, visual e psicológico do paciente.
Palavras-chaves e keywords: Facetas diretas, integração de especialidades, odontologia estética.

MIXOMA ODONTOGÊNICO: COMO TRATÁ-LO?
ODONTOGENIC MYXOMA: HOW TO TREAT IT?
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As lesões agressivas dos maxilares estão associadas com altas taxa de recorrência após
enucleação. Dentre elas destaca-se o mixoma odontogênico, que produz grande quantidade de
matriz extracelular permitindo sua infiltração pelo osso medular. O tratamento ideal seria a
ressecção com margem de segurança. Entretanto, a enucleação ou curetagem da cavidade
associado a um agente que necrose o tecido remanescente do tumor no leito poderia figurar
como uma alternativa menos mutiladora e diminuir a taxa de insucesso. A crioterapia é um
método capaz de produzir a necrose do osso mantendo sua estrutura medular vital. O objetivo
deste trabalho é apresentar um relato de caso no qual foi realizada uma ressecção parcial
associada com crioterapia em mixoma localizado na região de parassínfise. No exame clínico
constatou-se aumento de volume na vertente vestibular do rebordo. Na radiografia panorâmica
observou-se área radiolúcida multilocular com septos retos. Realizou-se a biopsia incisional
cujo laudo anatomopatológico foi de mixoma odontogênico. Sob anestesia geral, conduziu-se
um acesso intrabucal na região comprometida com manutenção do periósteo aderido ao osso nas
regiões suspeitas de fenestração. Após osteotomia na cortical vestibular a lesão foi ressecada e o
leito tratado com brocas e posteriormente congelado com nitrogênio líquido. Os dentes foram
extraídos com o tumor. O acompanhamento regular mostra não haver sinais de recidiva da
condição. O uso da crioterapia associada à enucleação diminui a recidiva neste tipo de tumor
com alta taxa de recorrência.
Palavras-chaves e keywords: Mixoma; Tumores Odontogênicos; Crioterapia,

TRATAMENTO ESTÉTICO PARA MANCHAS BRANCAS EM DENTES ANTERIORES
ESTHETIC TREATMENT FOR WHITE SPOTS IN ANTERIOR TEETH
Sá, Maira1; Fagundes, Paulo Henrique2, Muniz, Leonardo³

3. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA) e bolsista do Programa de Educação Tutorial- PET ODONTO EBMSP
4. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
5. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Na Odontologia, a utilização de facetas diretas tem se mostrado uma técnica reabilitadora
eficiente, de boa relação custo-benefício e satisfatória no que se diz respeito às demandas
estéticas, além de necessitar de um desgaste dental bastante conservador. Paciente C.L., 23
anos, com tratamento ortodôntico prévio, compareceu ao consultório odontológico insatisfeito
com a cor de seus dentes, bem como queixando-se de manchas brancas nos incisivos centrais
superiores. O tratamento proposto foi o clareamento com peróxido de hidrogênio 35% e
peróxido de carbamida 16%, para uniformização da cor ao gosto do paciente, seguida de
instalação de facetas diretas. O paciente mostrou-se satisfeito com o serviço instaurado,
confirmando que o tratamento com facetas em resina composta pode resultar em um sorriso
tanto estético quanto funcional.

Palavras-chaves: Resinas compostas, Dentes Anteriores, Odontologia Estética
Keywords: Composite Resin, Anterior Teeth, Esthetic Dentistry

CASO CLINICO: ASSOCIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CLAREAMENTO DENTAL.
Azevedo, Thiago de Souza¹; Fagundes, Paulo Henrique¹; Simões, Francisco Xavier Paranhos
Coelho²
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)

2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

O novo conceito de beleza tem levado a diversos pacientes buscarem o consultório odontológico
com a finalidade de possuir dentes mais brancos, o que leva a uma satisfação pessoal. Para tal
finalidade o clareamento dental é uma das técnicas indicadas para chegar ao conceito de estética
atual. O material utilizado foi o Total Blanc 35% para a técnica de clareamento de consultório e
o Total Blanc Home 7,5% e 16% para ser utilizado em moldeiras na técnica caseira. Onde o
objetivo deste trabalho é de apresentar um caso clinico de Clareamento dental utilizando a
associação da técnica de consultório e caseira.
Palavras-chaves e keywords: Clareamento dental, Peroxido de hidrogênio, Peroxido de Carbamida

SIALOLITÍASE ENVOLVENDO GLÂNDULA SUBMANDIBULAR: RELATO DE CASO

SIALOLITHIASIS INVOLVING SUBMANDIBULAR GLAND: A CASE REPORT

Valois, Jade Carvalho1; Costa, Denis Damião2; Carneiro, Milena Couto2; Farias, Thiago Soares
de2; Pereira Jr, Fernando Bastos3 ; Perez, Adriano4.
1. Graduanda em Odontologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública EBMSP, Salvador-BA, Brasil.
2. Residente do serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
EBMSP/Hospital Geral Roberto Santos - HGRS, Salvador, BA, Brasil.
3. Doutor, mestre e especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial,
preceptor do serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
EBMSP/HGRS, Salvador, BA, Brasil.
4. Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, professor da EBMSP e
preceptor do serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
EBMSP/HGRS, Salvador, BA, Brasil.
Resumo: Os sialolitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem na porção interior das
glândulas salivares e/ou na extensão dos seus ductos, e podem obstruir total ou parcialmente
estas estruturas, acarretando em alterações do fluxo salivar. Ademais, a obstrução total da
glândula também pode ser observada. A sialolitíase compreende 30% das patologias
relacionadas às alterações salivares e, embora a sua etiologia não seja ainda bem definida, sabese que pode originar-se a partir da deposição de sais de cálcio ao redor de um nicho de células
epiteliais descamadas, bactérias e subprodutos oriundos da sua decomposição. Paciente JRLS,
45 anos, encaminhado ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital
Geral Roberto Santos, queixando-se de aumento de volume na região submandibular direita,
drenagem de secreção purulenta intra-oral, dor, disfagia, disfonia e febre pregressa. Foi
realizado leucograma que apresentou resultado indicativo de infecção bacteriana e radiografia
lateral oblíqua de mandíbula, PA e perfil cervical, e tomografia computadorizada, as imagens
revelaram área nodular radiodensa no interior da glândula submandibular sugestiva de sialolito
submandibular. A cirurgia foi realizada com um acesso extra-oral,

sendo removidos os

sialolitos e a glândula submandibular envolvida. O paciente respondeu bem ao tratamento, está
sob acompanhamento da equipe e não apresenta sequelas o. O objetivo deste trabalho foi relatar
um caso de sialolitíase submandibular, onde foi necessária a exérese da glândula envolvida e
dos sialolitos.
Palavras-chaves: Cálculos das Glândulas Salivares, Cálculos dos Ductos Salivares, Glândula
Submandibular.
Key words: Salivary Gland Calculi, Salivary Duct Calculi, Submandibular Gland.

REMOÇÃO CIRÚRGICA DE GRANDE TÓRUS PALATINO
SURGICAL REMOVAL OF LARGE PALATAL TORUS

Costa, Emanuelle Lorena¹; Araujo,Verena¹; Raposo,Nathalia¹; Mascarenhas,Adauto
Crisostomo¹; Soares-Zerbinati, Lívia Prates²
Graduandos em Odontologia-FBDC
²-Especialista, Mestre e Doutora em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial; Professora do
Curso de Odontologia da BAHIANA, Preceptora do Programa de Residência e Especialização
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da EBMSP/HGRS

O Torus palatino é uma lesão benigna comum, que ocasiona a formação de uma ou múltiplas
protuberâncias óssea de base achatada de crescimento lento, localizada na linha média do palato
duro e que pode adquirir várias formas. Formado por osso compacto denso ou uma capa de osso
compacto com uma parte central de osso esponjoso. Sua indicação de remoção é rara. A
maioria destes apresenta-se assintomático, porem quando sua mucosa recobrimento é
traumatizada pode ulcerar assim causando incomodo. Isto geralmente ocorre após a instalação
de uma prótese total ou parcial; portanto durante o planejamento protético deve-se observar a
presença destas exostoses ósseas para que a sua remoção cirúrgica seja corretamente indicada.
Apresenta-se um caso de

tórus palatino com indicação de excérese cirúrgica devido ã

necessidade de planejamento de uma prótese parcial.
Palavras-chave: Cirurgia bucal. Palato duro. Odontologia

TRATAMENTO DA MUCOCELE UTILIZANDO A TÉCNICA DE SHIRA: RELATO DE
CASO
TREATMENT OF MUCOCELE WITH THE SHIRA TECHNIQUE: CASE REPORT
Silva, Daniela Azevedo Rocha Chaoui1; Queiroz, Ana Paula Menezes Vaz1; Rebouças, Deyvid
Silva2; Junior, Fernando Bastos Pereira³
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Residente de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da Escola Bahiana de
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3. Doutor em CTBMF; Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA) e Coordenador dos Curso de Especialização e Residência em CTBMF da
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As glândulas salivares menores, responsáveis pela lubrificação da mucosa oral, são constituídas
por ácinos mucosos e ductos, que eliminam a saliva mucosa para a cavidade oral. Quando
traumatizadas, podem promover o rompimento ou obstrução do ducto originando a mucocele.
Caracteriza-se como uma patologia que comumente acomete lábios inferiores, e, geralmente,
são assintomáticas. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de uma paciente de 15 anos de
idade, gênero feminino que apresentou mucocele em lábio inferior e foi utilizada a técnica de
Shira para o tratamento cirúrgico desta patologia. Ao exame físico observou-se assimetria em
terço inferior de face e identificou-se uma lesão submucosa no lábio inferior, arredondada, com
consistência amolecida à palpação, medindo aproximadamente 2,0 cm. A paciente referiu hábito
de mordedura e sucção do lábio inferior. Sob anestesia local, realizou-se punção aspirativa do
conteúdo salivar intralesional, e injetou-se material de moldagem hidrocolóide irreversível e
fluído. Após a presa do material, foi realizada incisão linear em mucosa labial na porção central
da lesão. A peça patológica foi enviada para análise anátomo-patológica e o diagnóstico de
mucocele foi confirmado. A paciente foi acompanhada durante 60 dias e não houve recidivas.
Foi concluído que a escolha da técnica cirúrgica dependerá de fatores como idade, localização e
profundidade da mucocele, além da experiência de cada profissional. A utilização do material
de moldagem facilita a manipulação e remoção da lesão, além de diminuir a possibilidade de
romper a membrana e extravasar o conteúdo mucoso durante o ato cirúrgico.
Palavras-chaves: Mucocele, Ductos Salivares, Cirurgia Bucal.
Keywords: Mucocele, Salivary Ducts, Surgery Oral.

REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR COM SEVERA
REABSORÇÃO INTERNA

PROSTHETIC REHABILITATION OF MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH SEVERE
INTERNAL RESORPTION
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1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

A reabsorção interna é uma condição clínica de difícil tratamento. Quando acomete dentes
anteriores, o desafio estético soma-se às alterações biomecânicas, dada à possível alteração de
cor do substrato dental. Este relato de caso tem o objetivo de descrever a reabilitação protética
de um incisivo central superior esquerdo com história de reabsorção interna e extensa alteração
de cor. O material selecionado para a coroa total desta unidade foi a cerâmica de dissilicato de
lítio (E-Max, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), com infraestrutura opaca visando
mascarar o escurecimento dental. No dente vizinho, que apresentava restauração classe IV
insatisfatória, foi realizado um preparo conservador para laminado cerâmico, do mesmo
material. A cimentação das unidades foi realizada com cimento resinoso dual (RelyX ARC, A1,
3M ESPE, St. Paul, MN, USA), dada à possibilidade de baixa passagem de luz através da peça
protética opaca. A cerâmica de dissilicato de lítio, aliando excelência estética e integridade
mecânica, se mostrou uma alternativa eficiente para resolução do caso clínico, porém seu uso
requer amplo conhecimento técnico e científico.

Palavras Chave: Reabsorção de dente; Prótese Parcial Fixa; Cerâmica
Keywords: Tooth Resorption; Denture, Partial, Fixed; Ceramics

TUMOR ODONTOGÊNICO CÍSTICO CERATINIZANTE EM MAXILA: RELATO DE
CASO
KERATINIZING CYSTIC ODONTOGENIC TUMOR IN MAXILLA: CASE REPORT

Mariano, Lorena Castro1; Costa, Denis Damião2; Berno, Alexandre2; Perez, Adriano3;
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Diversos estudos foram realizados para definir a classificação do ceratocisto odontogênico, uma
lesão que apresenta formas distintas de um cisto odontogênico de desenvolvimento, devido suas
características clínicas e histopatológicas específicas e altas taxas de recidiva. Apenas em 2005,
a OMS denominou esta patologia como “tumor odontogênico cístico ceratinizante”, considerado
uma neoplasia de natureza cística benigna. Apenas as características radiográficas, não são
diagnósticas, pois muitas vezes sugerem um cisto dentígero ou cisto periapical, desta forma, o
diagnóstico baseia-se na soma dos aspectos clínicos, radiológicos e, sobretudo, histopatológicos.
Neste trabalho, objetiva-se relar um caso de tumor odontogênico cístico ceratinizante
acometendo a maxila de um paciente do gênero masculino, 58 anos de idade, assintomático que
compareceu ao ambulatório de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial do Hospital Geral
Roberto Santos e foi tratado, sob anestesia geral, através de enucleação e curetagem. Diante do
caráter agressivo e destrutivo que o tumor odontogênico queratocístico pode assumir é de
fundamental importância o diagnóstico correto e precoce, evitando que assumam grandes
dimensões e, por conseguinte, levem o paciente a uma mutilação significativa.

PAINEL
A importância do Clareamento Dental na Finalização Ortodôntica.
The importance of Teeth Whitening on Orthodontic Finishing
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2. Professor da Clínica Integrada III da EBMSP
Nos últimos tempos a busca pela estética vem sendo cada vez maior, e um dos
procedimentos odontológicos que mais vem sendo requisitado é o clareamento dental,
principalmente por pacientes que terminaram o tratamento ortodôntico e apresentam
dentes com uma coloração escurecida. Este tratamento pode ser realizado em
consultório e de forma caseira podendo ser individualizada as técnicas bem como
conjuntas. O caso clínico apresentado neste trabalho, é o de uma paciente com
tratamento ortodôntico finalizado que procurou a clínica integrada III da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde pública queixando-se da cor dos seus dentes. O tratamento
proposto foi o clareamento por técnica mista, com 4 sessões de aplicação em consultório
e 5 semanas de aplicações caseiras. O objetivo deste relato de caso é mostrar dentre os
aspectos estéticos a cor dos dentes é um dos mais importantes, pois neste caso a
paciente só ficou satisfeita quando obteve os dentes mais claros.
Palavras-chaves e keywords: Clareamento Dental, Finalização Ortodôntica, Peróxido
de Hidrogênio.
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4. Professora adjunta do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da
Bahia (ICS - UFBA)

Resumo:
O Laser de baixa potência modula vários processos biológicos. Seja como coadjuvante
ou usado isoladamente, vem sendo utilizado em várias especialidades odontológicas e
tem como propriedades: o estimulo à cicatrização e síntese de colágeno, a diminuição da
resposta inflamatória e o aumento da neoformação de vasos sanguíneos, proporcionando
ao organismo uma melhor resposta à inflamação. Este trabalho realiza uma revisão de
literatura sobre os avanços, propriedades e desafios no que se refere ao uso da
fototerapia laser no processo de reparo tecidual. As situações nas quais o processo de
cicatrização é comprometido, em virtude de condições locais ou sistêmicas, a
fototerapia Laser tem sido indicada como um recurso terapêutico capaz de modular e
acelerar o reparo tecidual, melhorando as características do tecido neoformado através
da biomodulação celular. A interação da luz de baixa potência com os tecidos pode
levar a diferentes resultados (estimulação ou inibição) dependendo do comprimento de
onda, dose, potência, tempo, número de irradiações, propriedades ópticas e
características fisiológicas dos tecidos no momento da irradiação. Apesar de inúmeros
trabalhos confirmarem o uso do laser como biomodulador, os protocolos e parâmetros

considerados ideais ainda não foram totalmente elucidados. Dessa forma, mais estudos
devem ser realizados, a fim de se estabelecer a dosimetria adequada para cada
tratamento.

Palavras-chaves: Reparo, Laser, Biomodulação.
Keywords: Repair, Laser, Biomodulation
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Diêgo Baraúna¹; Gonçalves, Elvira Maria Borges².
1. Alunos do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Doutoranda em Processos interativos dos órgãos e sistemas (UFBA)
Resumo:
Introdução: Agentes clareadores incorporados aos enxaguatórios peróxido de
hidrogênio ou carbamida, têm motivado diversas investigações clinicas e laboratoriais.
Devido à livre aquisição dos enxaguatórios com clareadores pela população em geral, é
relevante a divulgação dos benefícios e das consequências adversas do uso
indiscriminado destes produtos. Objetivo: Avaliar o efeito clareador do esmalte
dentário resultante da aplicação de enxaguatórios contendo peróxido de hidrogênio.
Metodologia: Foram utilizadas 40 faces vestibulares de pré-molares e molares
superiores e inferiores. Os espécimes constituíram, aleatoriamente, 4 grupos, sendo 2
Grupos Controles (C1 e C2) e 2 Grupos Experimentais (Exp.1 e Exp.2). Durante 30 dias
os corpos-de-prova foram submetidos à escovação diária com dentifrício sem agente
clareador, à termociclagem e à ação dos seguintes enxaguatórios: Listerine Whitening e
Colgate Plax Whitening (Exp.1 e Exp.2), Colgate Plax e Listerine Zero (C1 e C2). Foi
realizada a leitura inicial de cor dos espécimes através do espectrofotômetro VITA
Easyshade e no decorrer dos 30 dias os corpos de prova foram submetidos a novas
leituras a fim de se observar a variação de cor. Resultados: Ao final desse período de
experimentação foram obtidos os seguintes valores expressos em unidades padrão
“Delta E”: C1 = 6,168112 e Exp.1 = 10,23178; C2 = 3,155471 e Exp.2 = 6,13124.
Conclusão: Com base nos resultados obtidos, após a aplicação dos enxaguatórios
contendo peróxido de hidrogênio, pode-se afirmar que houve remoção satisfatória da
pigmentação presente no esmalte dentário, o que foi constatado pelo clareamento dos
espécimes.
Palavras-chaves: Enxaguatórios; Clareamento; Esmalte dentário.
Keywords: Mouthwashes; Whitening; Dental enamel.

Anatomia Periimplantar e Osseointegração
Peri-implant Anatomy and Osseointegration
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A mucosa periimplantar é o tecido mucoso que circunda os implantes dentários,
estabelecido durante o processo de cicatrização da ferida após a instalação do implante.
A gengiva em dentes e a mucosa em implantes dentários têm algumas características em
comum, mas diferem na composição do tecido conjuntivo, no alinhamento dos feixes de
fibras colágenas e na distribuição de estruturas vasculares no compartimento apical da
barreira epitelial. A saúde dos tecidos periimplantares é fundamental para preservar os
princípios biológicos da osseointegração. A Osseointegração é definida como um
processo pelo qual a fixação rígida e assintomática de um material aloplástico é
alcançada e mantida em contato ósseo durante as cargas funcionais. Esse trabalho tem o
objetivo de Revisar a literatura a respeito da anatomia periimplantar e osseointegração,
abordando seus principais aspectos. Apesar de ainda não haver consenso na literatura
quanto à quantidade específica de mucosa ceratinizada a ser determinada como
adequada, a presença dessa mucosa só traz benefícios às próteses implanto-suportadas.
A inflamação dos tecidos periimplantares pode afetar o osso subjacente e ocorrer
reabsorção e consequente recessão gengival. Por isso se faz necessário a preservação
saúde gengival e de uma adequada faixa de mucosa queratinizada para manter a altura
gengival em níveis previsíveis e evitar a migração apical do tecido.

Palavras-chaves: Anatomia periimplantar, osseointegração, implante.
Keywords: Anatomy periimplantar, osseointegration, implant.
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A anemia falciforme (AF) é uma hemoglobinopatia de caráter genético e hereditário.
Esta se caracteriza pelo afoiçamento da hemácia provocando anemia hemolítica crônica,
crises álgicas e infarto de diversos órgãos. Essas condições clínicas, implicam na
qualidade de vida destes sujeitos eem toda dinâmica familiar, tendo inicio com seu
diagnóstico. Nesse contexto, a mãe atua como principal cuidadora, centralidade esta que
repercute em: estresse, sobrecarga diária, perda de vínculos afetivos e inserção
profissional. Este trabalho visa descrever as percepções e significados maternos
atribuídos à experiência do cuidado de crianças com a referida condição. Assim, foram
realizadas treze entrevistas, através de roteiro semi-estruturado com mães de crianças
portadoras de anemia falciforme, em Salvador/Bahia. As mesmas foram gravadas e
transcritas. A técnica de análise de dados foi de Técnica de Análise de Conteúdo
(Bardin, 1977). Os resultados destacam que o método de diagnóstico foi o Teste do
Pezinho, este comumente atrelado ao desespero. Quanto ao cuidado, há centralização na
figura materna, o qual pode gerar superproteção materna que tende a culminar em
conflitos familiares. Nesse contexto, o temor da morte demonstra-se na tentativa de
imortalização da criança ou na ausência de pespectiva futura. Somando-se a isso estão
as dificuldades financeiras enfretadas, sobretudo, pela saída do mercado de trabalho.
Portanto, há centralização no cuidado materno, a qual tende a inserir as cuidadoras em
um contexto: de dependência do marido, necessidades hospitalares, cuidados especiais
com a criança, outros filhos, a casa e problemas externos, os quais elevam o nível de
estresse diário, gerando sobrecarga.
Palavras-chaves e keywords: Anemia Falciforme; Sobrecarga; Cuidado materno

ANQUILOSE DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
TEMPOROMANDIBULAR JOINT ANKYLOSIS
Caetano, Jesica Juliana Brito¹; Souza, Juliana de Almeida¹; Badaró, Amanda Andrade¹;
Barbosa, Liliane Assis¹; Júnior, Erasmo de Almeida²; Galvão, Luís Carlos Cavalvante³.
1. Aluno do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professor Adjunto da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)
3. Professor Adjunto da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Resumo:
A anquilose da articulação temporomandibular (ATM) é uma patologia que desencadeia
diversos problemas funcionais, tais como, abertura bucal reduzida, alterações na
fonação, dificuldade de mastigação, limitações na manutenção da higiene oral,
favorecimento do desenvolvimento de processos cariosos, assimetria facial, distúrbios
de crescimento facial e mandibular, maloclusão e comprometimento agudo das vias
aéreas. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão acerca do assunto considerando os
aspectos de interesse cirúrgico no tratamento dessa patologia, já que se revela um
importante desafio na odontologia. A anquilose da ATM define-se na fusão das
superfícies articulares por tecido ósseo ou fibroso, normalmente associada a trauma,
infecções locais ou sistêmicas, doenças sistêmicas - como a espondilite anquilosante artrite reumatoide, psoríase e fraturas condilares. O manejo cirúrgico da anquilose da
ATM continua a ser um tópico de notável interesse na odontologia devido às
dificuldades encontradas nas técnicas cirúrgicas empregadas e na alta incidência de
ocorrência, principalmente quando se trata de pacientes pediátricos, sendo necessário
um bom entendimento dessa patologia e suas formas de tratamento para o sucesso
cirúrgico e o proporcionamento da qualidade de vida do individuo.

Palavras-chaves e keywords: Anquilose da ATM, técnicas cirúrgicas, Problemas
funcionais.

ATUAÇÃO ODONTOLÓGICA EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
DENTAL WORK IN PATIENTS UNDER INTENSIVE CARE UNIT
Silva, Juliana Araujo Lima da1,2; Oliveira, Iury Ricardo Dias de1; Souza, Laize
Nascimento1; Valente, Alessandra Laís Pinho1,2; Neto, José Nunes Carneiro1,2; Freitas,
Valéria Souza3;
1. Alunos do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS)
2. Bolsistas do Núcleo de Câncer Oral (NUCAO)
3. Professora Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e
coordenadora do Núcleo de Câncer Oral (NUCAO)
Resumo:
Pacientes críticos sem cuidados bucais estão mais sujeitos a pneumonias e infecções em
outros órgãos, agravando o quadro clínico dos internados. A busca por evidências
científicas que reforcem a presença do cirurgião-dentista nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) tem despertado o interesse de pesquisadores e clínicos. Um espaço ideal
para fomentar reflexões e práticas em torno dessa temática é o PET-Saúde (Programa de
Educação pelo Trabalho para Saúde) do Ministério da Saúde e vinculado a Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS), cujo enfoque é o acolhimento com classificação
de risco na rede pré-hospitalar e hospitalar de um município do interior da Bahia.
Assim, o objetivo desse trabalho é relatar as atividades realizadas pelos odontólogos na
(UTI) de um hospital público de grande porte. Para obtenção dos dados sobre a atuação
odontológica na UTI, foi realizado acompanhamento dos procedimentos odontológicos,
bem como análise da evolução clínica das pessoas internadas, seguindo uma observação
específica dos prontuários médicos-odontológicos. Constatou-se que muitas das pessoas
internadas na UTI apresentavam presença de cálculo e biofilme dental bem como a
língua saburrosa, sendo realizada as seguintes ações: manutenção da higiene de
mucosas, rebordos e dentes com uso de Clorexidina (0,12%); raspagem de língua a cada
12 horas e hidratação labial com AGE a cada 8 horas. É notório que os procedimentos
usados na rotina do odontólogo na UTI são simples e capazes de melhorar as condições
bucais das pessoas internadas, como também pode contribuir para diminuição dos riscos
da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica.
Palavras-chaves: Odontologia, Unidade de Terapia Intensiva, Higiene Oral.
keywords: Dentistry, Intensive Care Unit, Oral Hygiene.

Avaliação do comportamento morfo – estético – funcional após a instalação de
implante imediato e provisionalização com enxerto ósseo autógeno
Evaluation of morphological behavior - aesthetic - functional after installation and
immediate implant provisionalization with autogenous bone graft
Schitini Jr, Osvaldo¹; Neves, Leonardo²; Andrade Barreto, Mauricio³

1- Aluno da Graduação em Odontologia da EBMSP e bolsista PIBIC
2- Mestrando em área de contração em Implantodontia na EBMSP (Bahiana)
3- Professor Adjunto da EBMSP (Bahiana)

A possibilidade da restauração imediata do implante, da manutenção da arquitetura
óssea e gengival e da redução do tempo de tratamento são os fatores que preconizam a
técnica da carga imediata pós-exodontia. A restauração com implante imediato
apresenta diversas variáveis ainda não bem estudadas e que podem influenciar o
resultado final do tratamento. O trabalho proposto visa esclarecer a influência da
instalação do implante imediato e provionalização utilizando enxerto ósseo autógeno
para preenchimento do gap. Para isso, foram selecionados 20 pacientes sistemicamente
saudáveis e com indicação de exodontia de unidade anterior. Após exodontia
atrumática, está sendo instalada implante com provisionalização imediata utilizando
enxerto ósseo autógeno para preenchimento do “gap”. Os casos estão snedo avaliados
clinicamente e radiograficamente e os dados submetidos a análise estatísica. Espera – se
o sucesso da restauração imediata com implantes imediatos, que irá se traduz através da
estabilidade morfo – funcional da mucosa peri implantar e a obtenção de uma
composição dento-gengival esteticamente agradável.

Palavras chaves: Implante, Restauração Imediata / Implant, Imediate Restauration

AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE CÁRIE E FLUOROSE NO MUNICÍPIO DE
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
EVALUATION OF THE INDICES OF CARIES AND FLUOROSE IN THE TOWN
OF CABACEIRAS OF THE PARAGUAÇU

Oliveira, Luana Fernandes Reis de¹; Barbosa, Diego Maia de Oliveira¹; Costa, Renato
Magalhães¹; Silva, Juliana Cristina Bastos¹; Carvalho, Ravena Conceição Carvalho¹;
Correa, Antônio Pitta²
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:
As práticas de promoção em saúde bucal consistem em ações preventivas de caráter
coletivo que visam não só informar, mas também conscientizar os indivíduos quanto à
importância de manter uma boa higiene oral para preservação e longevidade das suas
estruturas dentária. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de cárie dentária e
fluorose no município de Cabaceiras do Paraguaçu (BA). Trata-se de um estudo com
delineamento transversal, a coleta dos dados a serem apresentados aconteceu entre os
dias 09 e 14 de Julho de 2012, em uma viagem realizada pela Liga Acadêmica Baiana
de Educação em Saúde Bucal (LABESB). A ficha utilizada para coleta dos dados foi
uma adaptação da utilizada no SB Brasil 2010. A amostra foi composta por 350
escolares, na faixa etária de seis, doze e quinze anos, onde se constatou que o Ceo aos
seis anos foi 3,07, o CPOD aos doze foi 1,53 e aos quinze foi 1,96. Em relação à
fluorose, a prevalência foi de 5,8% aos doze anos e 3,8% aos quinze. A prevalência de
cárie dentária e fluorose nesta população foi inferior à média encontrada no último
levantamento epidemiológico nacional realizado no ano de 2010. A análise desses dados
permite avaliar os serviços prestados a esta comunidade bem como planejar novas
ações, almejando melhor eficácia dos serviços odontológicos.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Saúde Bucal.
Keywords: Epidemiology, Oral Health.

Cárie dentária e fatores associados em crianças com fenilcetonúria atendidos no setor de
triagem neonatal na APAE-Salvador-Ba.
Dental caries and associated factors in children with phenylketonuria treated at the
neonatal screening in APAE-Salvador-Ba.

Serafim, Luiz Alessandro Saraiva Serafim1; Santos, Catiane Silva1; Quirino, Dariane
Telles¹; Santos, Renata de Souza¹; Figueira Juliana Bastos Santos¹; Cangussu, Maria
Cristina Teixeira².
1. Alunos do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal da Bahia (UFBA)
2. Professora Associada da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da
Bahia(UFBA)
Resumo: Fenilcetonúria (PKU), é uma doença genética, autossômica recessiva, na qual
o indivíduo apresenta uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina
hidroxilase, responsável pela degradação da fenilalanina em tirosina. Sua incidência no
Brasil é de 1:12.000 nascidos vivos e o tratamento consiste em uma dieta com baixo
teor de fenilalanina. Crianças não tratadas apresentam um retardo progressivo da função
cerebral e que pode ter influências nas questões orais. O objetivo deste trabalho foi
identificar a prevalência e severidade da cárie dentária e fatores associados em pacientes
com fenilcetonúria atendidas no Programa de triagem neonatal no serviço de referência
- APAE Salvador. Desenvolveu-se um estudo de corte transversal com 57 crianças e
suas famílias. Foram realizadas entrevistas- variáveis socioeconômicas e demográficas e
exame oral para cárie e presença de placa dentária entre janeiro e agosto de 2012. A
média de idade doi de 62,9 anos (±52,7), 50,9% do sexo feminino e 78,9% do interior
do estado. 20,7% recebiam benefício social, 51% frequentavam creche e 50% tinham o
próprio espaço para dormir. Dentre os indicadores de saúde bucal, 32,7% apresentavam
placa e 43,6% cárie dentária. O ceod foi de 2,46 (82,5% cariados). Houve associação
entre a prevalência de cárie e a maior idade da criança (p<0,00), não ter espaço próprio
para dormir (p=0,05), presença de placa bacteriana (p<0,00) e mamar até mais tarde no
peito (p=0,02). Recomenda-se ações preventivas de promoção de saúde bucal, bem
como acompanhamento profissional para controlar a ocorrência de cárie.
Palavras-chaves: Fenilcetonuria, cárie dentária, fatores de risco
keywords: phenylketonuria, dental caries, risk factors

CLOREXIDINA A 0.12%: ESTUDO COMPARATIVO DE ENXAGUATÓRIOS
0.12% CHLORHEXIDINE: COMPARATIVE STUDY OF MOUTHWASHES
Silva, Diêgo Baraúna¹; Assis, Midian Sousa¹; Costa, Yane Keli dos Santos¹; Santos,
Thais de Sousa¹; Moreira, Ana Cristina Azevedo²; Araújo; Danilo Barral³.
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2. Professora de Microbiologia Oral do Instituto de Ciências da Saúde (UFBA)
3. Professor de Bioquímica Oral do Instituto de Ciências da Saúde (UFBA)
Resumo:
Introdução: A crescente demanda da população por melhor qualidade de vida está
relacionada à saúde bucal, daí a busca crescente por procedimentos odontológicos
preventivos, clínicos e cirúrgicos. Para a efetivação destes procedimentos tem sido
preconizado o uso de enxaguatórios bucais, os quais podem ser produzidos
industrialmente ou preparados em farmácia de manipulação. Objetivo: avaliar
comparativamente o efeito antimicrobiano dos enxaguatórios a base de clorexidina a
0,12% formulados em farmácias de manipulação frente a enxaguatórios
industrializados. Materiais e Métodos: Foram analisadas amostras de clorexidina a
0,12 %, adquiridas em 3 farmácias de manipulação de Salvador, Bahia, além do
enxaguatório industrializado (padrão ouro). Para tanto, foi utilizada a técnica por
difusão em ágar, sendo as soluções testadas com culturas de Streptococcus mutans,
Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis, ativadas em caldo BHI (Brain Heart
Infusion, Difco), com incubação a 37ºC. A leitura foi realizada observando-se a
formação de halos de inibição de crescimento que, quando presentes, indicavam
propriedades bacteriostáticas ou bactericidas dos enxaguatórios em estudo. Resultado:
Os enxaguatórios produzidos em farmácias de manipulação apresentaram inibição
satisfatória quando comparados ao padrão ouro, visto que não houve diferença
significativa entre os halos de inibição nos diferentes meios, quando comparados. Frente
a esta constatação, foi comprovada a eficácia destes produtos. Conclusão: Frente aos
dados pode-se concluir que novos estudos devem ser realizados para confirmar esta
alternativa terapêutica que se mostrou de grande valia, uma vez que apresentou inibição
dos microrganismos periodontopatogênicos de forma satisfatória quando comparados
aos enxaguatórios industrializados.
Palavras-chaves: Enxaguatórios; Clorexidina; Microrganismo.
Keywords: Mouthwashes; Chlorhexidine; Microorganism.

Comparação entre sistemas de saúde bucal do Brasil e Colômbia
Comparison between oral health systems in Brazil and Colombia
Porto, Thauan Rocha¹ e Rocha, Marcelo Nunes Dourado²
3. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
4. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Os objetivos do presente trabalho são descrever o processo de reforma de sistemas de
saúde em curso em dois países da América Latina, Brasil e Colômbia, bem como,
analisar a conformação dos sistemas de serviços de saúde bucal. Tomando como
referência documentos e bases de dados oficiais, procede-se com uma análise do
desenvolvimento dos sistemas de saúde e da organização da rede de serviços de saúde
bucal nas duas situações comparadas. Os resultados indicam que a partir da
Constituição Federal de 1988, o Brasil tem adotado um modelo apoiado no conceito de
seguridade social com características de um sistema universal de saúde de finalidade
pública, enquanto na Colômbia vigora um sistema privado com dois regimes
(contributivos e subsidiados), adoção de planos obrigatórios de assistência à saúde,
segmentação dos usuários e contingenciamento da cobertura. Embora nos dois países
haja prestação pública e privada de serviços de saúde, ambos diferem quanto à
cobertura, integralidade e gastos com de serviços de saúde bucal.
Palavras-chaves e keyword: analise comparativa de sistemas de serviços de saúde;
sistemas de saúde; reformas de sistemas de saúde; serviços de saúde bucal;

COMPLICAÇÕES E ACIDENTES EM CIRURGIAS DE TERCEIROS MOLARES –
REVISÃO DE LITERATURA

ACCIDENTS AND COMPLICATIONS IN SURGERY OF THIRD MOLARES LITERATURE REVIEWAUTORES
OLIVEIRA, Diane Vasconcelos de Santana¹; CASTRO, Ilanna Jamile de Souza¹;
BARBOSA, Liliane Assis¹; JÙNIOR, Erasmo de Almeida²
1. Aluno do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
2. Professor Adjunto da União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)
Resumo:

A remoção cirúrgica dos terceiros molares impactados ou não é um dos procedimentos
mais comuns realizados por cirurgiões dentistas. Uma vez necessária a extração desses
dentes,é fundamental a realização de um planejamento cirúrgico baseado nos exames
clínico e radiográfico com o intuito de prevenir possíveis complicações no trans e pósoperatório.O bjetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura abordando os
principais acidentes e complicações relacionados à exodontia de terceiros molares assim
como definir os procedimentos mais adequados frente a cada situação. Sendo que as
principais razões para a extração dos terceiros molares incluem quadros de
pericoronarite aguda ou crônica, lesões teciduais, problemas periodontais, lesões
cariosas, dor idiopática e tratamentos ortodônticos. A grande maioria das cirurgias dos
terceiros molares é realizada sem intercorrências, mesmo sendo um dos procedimentos
cirúrgicos mais realizados na clínica odontológica. Entretanto, tal procedimento pode
acarretar sérias complicações ao paciente, como hemorragia, alveolite, infecção, fratura
radicular, parestesia e fratura do tecido ósseo, além de fratura mandibular e lesão aos
dentes vizinhos. As taxas de acidentes ou complicações associadas à extração dos
terceiros molares podem variar de 2.6% a 30.9%, com diferentes fatores que podem
influenciar nos resultados. Um bom planejamento, associado a exames radiográficos e
um domínio do conhecimento da anatomia é de fundamental para se minimizar tais
complicações.

Palavras-chaves e keywords: Terceiros molares, Exodontia, Planejamento cirurgico

Condição periodontal em crianças e adolescentes diabéticos tipo 1

Periodontal status in children and adolescents with type 1 diabetic
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Resumo:

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença metabólica crônica caracterizada pela
deficiência absoluta de insulina produzida pelas células beta-pancreáticas. Dentre as
infecções, às quais os indivíduos diabéticos são mais susceptíveis estão às infecções
orais e, dentre elas, a doença periodontal. Tendo em vista a importância do diabetes
mellitus como fator de risco para a doença periodontal, o objetivo desse estudo é
realizar uma revisão de literatura sobre a prevalência e severidade da doença periodontal
em crianças e adultos jovens com Diabetes Mellitus tipo 1, ressaltando a importância do
papel do cirurgião-dentista na prevenção, diagnóstico precoce, bem como no seu
tratamento. A evidência científica tem demonstrado a associação bidirecional destas
duas patologias crônicas, onde o DM favorece a instalação e rápida progressão da
doença periodontal, sendo um importante fator de risco para esta, da mesma forma em
que, o não tratamento da DP, pode influenciar no controle metabólico do paciente
diabético. O DM1 desempenha papel importante na dentição e saúde oral em crianças e
adolescentes. Pesquisas associando o diabetes mellitus com a doença periodontal tem
sido tema de diversos estudos, sendo estes, no entanto conduzidos em indivíduos
adultos com Diabetes mellitus tipo 2. Em crianças e adolescentes diabéticos a destruição
periodontal é maior e inicia-se mais cedo do que os indivíduos não diabéticos. O
acompanhamento odontológicos de crianças e adolescentes com DM1 é fundamental
para prevenir futuros agravos a saúde oral e sistêmica desses indivíduos.

Palavras-chaves e keywords: Diabetes Mellitus. Doença Periodontal.

Conhecimento e atitude de Cirurgiões-Dentistas no atendimento à pacientes com
HIV/AIDS
Knowledge and attitude of Dental Surgeons in the care of patients with HIV /
AIDS
Andrade, Débora Luzia Santos ¹; Prado, Fabio Ornellas ²
1. Cirurgiã Dentista (UESB)
2. Professor Assistente da Disciplina de Diagnóstico Oral/ Doutor em
Estomatopatologia. (UESB)

Resumo
No contexto de medo e preconceito de alguns profissionais diante o acolhimento dos
pacientes com HIV/AIDS, tivemos como objetivo avaliar o conhecimento e atitude do
corpo docente do curso de Odontologia da UESB em relação ao atendimento dos
pacientes soropositivos. A população alvo foi constituída por 38 cirurgiões dentistas
relacionados à atividade clínica odontológica. A taxa de resposta foi de 36 (94,73).
Optamos por questionário estruturado, composto por 16 perguntas de múltipla escolha.
Os dados obtidos foram submetidos à análise com o programa Epi Info. Resultados:
65,2% dos cirurgiões dentistas têm ou já tiveram experiência profissional com pacientes
portadores de HIV/AIDS; 55,1% acham que os cirurgiões dentistas não tem o direito de
escolher se devem ou não atender pacientes soropositivos; 87,1% dos odontólogos
asseguram que não devem cobrar honorários mais altos para realizar procedimentos
nestes pacientes; 86,8% dos profissionais sabem que o cirurgião dentista pode solicitar
testes para verificação de HIV em pacientes suspeitos; 72,1% dos profissionais
afirmam que não possui em seu local de trabalho o formulário para verificação de
acidente de trabalho. Somente 44,5% dos participantes da pesquisa sabem que a
notificação compulsória para o HIV não depende da vontade e da autorização do
paciente. Sobre as primeiras células de defesa envolvidas na infecção causada pelo HIV,
os cirurgiões afirmam linfócitos T (59,3%). Conclusões: A maioria dos cirurgiões
dentistas se sente psicologicamente normal perante pacientes soropositivo e apresentam
conhecimento a respeito dos aspectos éticos no atendimento destes pacientes.

Palavras Chaves: conhecimento, diagnóstico, professores. Keywords: knowledge,
diagnosis, teachers.

DIFICULDADES NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES AUTISTAS
DIFFICULTIES IN DENTAL CARE FOR PATIENTS WITH AUTISM
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O autismo é uma desordem global do desenvolvimento, na qual possui etiologias
múltiplas e graus variados de severidade, que independe de grupo racial, étnico, cultural
ou socioeconômico. O indivíduo autista apresenta lentidão ou falhas no
desenvolvimento de habilidades físicas, sociais e de aprendizado, além da
hiperatividade e da capacidade limitada de atenção. Essas características,
principalmente, a dificuldade de se relacionar com as pessoas, tornam o atendimento
odontológico do paciente autista um grande desafio para o cirurgião dentista. A saúde
bucal desses pacientes não diferencia muito dos pacientes que não possuem essa
desordem, mas apresentam alta prevalência de cárie e doença periodontal, mostrando
um quadro de higiene bucal desfavorável na maioria dos casos, devido às condições
dessa desordem. O atendimento odontológico apresenta algumas dificuldades como a
resistência a mudanças de rotina, o comportamento indiferente, a falta contato visual e
em alguns casos a agressividade. O profissional frente a isso deve tentar estabelecer um
vínculo com o paciente, familiarizando-o com o ambiente, evitando mudanças e
mantendo uma rotina pré-estabelecida no consultório. O objetivo desse trabalho é
realizar uma revisão de literatura enfatizando as dificuldades no atendimento
odontológico de pacientes autistas.
Palavras-chaves: Transtorno autístico, autismo e odontologia.
Keywords: Autistic disorder, autism and odontology

DISPLASIA CEMENTÁRIA PERIAPICAL: relato de caso
PERIAPICAL CEMENTO-OSSEOUS DYSPLASIA: case report
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Resumo: A Displasia Cementária Periapical (DCP) é um tumor odontogênico benigno de origem
mesenquimal, derivado do ligamento periodontal. A DCP é uma alteração que geralmente se localiza na
região periapical de dentes vitais, quase sempre nos ápices dos incisivos inferiores. Existe uma predileção
por mulheres (14:1), negras, entre 30 e 50 anos. Seu diagnóstico quase sempre é realizado em exames
imaginológicos de rotina. Esta patologia passa por três fases. 1ª Fase: Estágio Inicial – Substituição de
tecido ósseo por fibroso, área circunscrita radiolúcida na região apical de um dente. 2ª Fase: Estágio
intermediário – Ocorre deposição de espículas de cemento no centro da área radiolúcida. 3ª Fase: Estágio
Final – Lesão predominantemente radiopaca, rodeada por estreito halo radiolúcido. Este trabalho tem
como propósito, através de um relato de caso, reafirmar a importância em realizar teste de vitalidade
pulpar diante de imagens sugestivas de granuloma ou cisto periapical. Paciente do sexo feminino, 42
anos, procurou atendimento na Clínica Integrada V do Curso de Odontologia da Fundação Bahiana para
Desenvolvimento das Ciências. Após realizar radiografia periapical dos incisivos inferiores foram
encontradas imagens radiolúcidas circunscritas na região apical dos quatro incisivos. A seguir, foi feito
teste de vitalidade pulpar nesta unidades, que responderam positivamente. Somando as imagens
encontradas com o resultado do teste de vitalidade chegou-se ao diagnóstico de Displasia Cementária
Periapical. O cirurgião dentista deve sempre fazer uso dos testes de vitalidade pulpar, com o objetivo de
descartar a presença da displasia cementária periapical. O tratamento da displasia cementária periapical
consiste em acompanhamento radiográfico.
Palavras-chave: Periodonto, Doenças periapicais, Lesões fibro-ósseas benignas, Lesões maxilomandibulares.
Key words: Periodontium, Periapical diseases, Benign fibro-osseous lesions, Jaw lesions.

Doença de Paget: Relato de caso clínico
Paget's disease: Case report
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A Doença de Paget representa uma patologia de tecido ósseo, que afeta principalmente
indivíduos mais idosos. A etiologia da doença permanece desconhecida. Fatores
inflamatórios, genéticos e endócrinos podem estar relacionados à doença. O objetivo
desse trabalho é relatar o caso clínico de Doença de Paget que acometeu paciente
T.S.M., 62 anos, o qual compareceu ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial queixandose de aumento de volume maxilar. Ao exame clínico intra-oral observou-se expansão do
rebordo alveolar maxilar. Os exames imagiológicos revelaram extensa área radiopaca na
maxila e na mandíbula. Foi realizada biópsia incisional, cujos achados histopatológicos
exibiram tecido ósseo maduro lamelar com escassos espaços medulares. Paciente foi
encaminhado ao endocrinologista para controle dos níveis de fósforo e fosfatase alcalina
sérica. Atualmente, após 20 anos do diagnóstico inicial, o paciente apresenta
deformidades maxilofaciais, embora os níveis séricos de fósforo e fosfatase alcalina
estejam controlados.
Palavras-chaves: Doença de Paget, Diagnóstico, Histopatologia.
Keywords: Paget’s Disease, Diagnosis, Histopathology.

EROSÃO ÁCIDA EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO.
ACID EROSION IN PEDIATRIC DENTISTRY: A CASE REPORT.
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Resumo:
Entende-se por erosão ácida a perda da estrutura dentária de forma irreversível pela
ação de substâncias ácidas, sem o envolvimento de microrganismos. Estas substâncias
podem ser provenientes da dieta, medicamentos e do meio ambiente (considerados
fatores extrínsecos), ou ainda de doenças que provocam regurgitação do suco gástrico
ou diminuição do fluxo salivar (fatores intrínsecos). O presente trabalho tem como
objetivo relatar o caso de uma criança do sexo masculino, de 10 anos de idade, atendida
no Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana (ADAB), localizado na unidade
Cabula da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em março de 2013, que
apresenta desgastes na face oclusal dos molares decíduos e permanentes. Através da
anamnese, descobriu-se que a criança possui preferência por sucos industrializados,
sucos naturais de frutas ácidas e refrigerantes. O tratamento consiste no controle das
lesões e na prevenção de novas, especialmente nos dentes permanentes, através da
orientação dos pais, principalmente no que diz respeito à dieta.
Palavras-chaves e keywords:
Erosão Dentária, Odontopediatria, Dieta.
Tooth Erosion, Pedriatric Dentistry, Diet.

ESTUDO GENÔMICO E PROTEÔMICO DE MECANISMOS DE APOPTOSE
NA PERIODONTITE CRÔNICA

GENOMIC AND PROTEOMIC STUDY OF APOPTOSE MECHANISMS IN
CHRONIC PERIODONTITIS

Autores: Freitas, Sibelle de Almeida1 ; de Carvalho Filho, Paulo Cirino2; Pimentel, Ana Carla
Montino3 ; Trindade, Soraya Castro4; Meyer, Roberto5; Xavier, Márcia Tosta6.
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Resumo:

A Periodontite, doença multifatorial, envolve a resposta imuno-inflamatória do
hospedeiro frente a bactérias do biofilme subgengival destruindo os tecidos
periodontais. Aprovado pelo CEP-UEFS (15/2012), esse estudo objetiva avaliar
expressão gênica e protéica referente a mecanismos de apoptose em Células
Mononucleares de Sangue Periférico (CMSP) de indivíduos com periodontite,
estimuladas in vitro com o extrato bruto e a proteína rHmuY de Porphyromonas
gingivalis. Os voluntários serão classificados em dois grupos: com periodontite crônica
(50 participantes) e sem a doença (50 participantes) através dos descritores clínicos
periodontais. As células serão cultivadas por 48 horas com extrato bruto e rHmuY de
P.gingivalis a 37C em ambiente com CO2. As análises genômica e proteômica serão
feitas por microarranjo de ácido nucleico e anticorpo. RNA total será extraído das
CMSP, convertido em cRNA, marcado e hibridizado em lâminas de microarranjo. Os
genes marcados serão quantificados após a exposição e o nível de expressão genética
sob os estímulos de P.gingivalis nos dois grupos serão comparados. Os resultados serão
apresentados num histograma tridimensional. Os proteomas serão usados para

selecionar anticorpos. Serão utilizados os testes, não-paramétrico de Mann-Whitney e t
bicaudal para a comparação entre os grupos. Espera-se elucidar mecanismos
moleculares associados ao desenvolvimento da periodontite crônica e identificar vias de
indução de morte celular envolvidas nesse processo, buscando entender a relação
existente entre a resposta do hospedeiro e a cronicidade da doença.
Palavras-chaves:Periodontite; Porphyromonas gingivalis; apoptose.
Keywords: Periodontits; Porphyromonas gingivalis; apoptose

FATORES DE RISCO, PREVENÇÃO, PRINCIPAIS MEDIDAS PRE E
POS-EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.
Risk factors, prevention, main measures in occupational pre and post exposure in odontological
clinics.
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Rocha³; Gurjão, Jaqueline; Boas, Maria Olimpia Vilas; Freire, Songeli Menezes
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Resumo:

No atendimento à saúde do paciente os profissionais, além de habilitados, devem estar
treinados e preocupados com as normas de biossegurança. A importância do cuidado
com o paciente e do auto-cuidado deve ser um aspecto importante a ser observado na
prática clínica. O responsável pelo setor e por seus auxiliares e técnicos deve ainda estar
atento às medidas de prevenção de danos, seguindo o juramento do Profissional da
saúde e a legislação vigente do atendimento de pacientes (código de ética do Cirurgião
Dentista, Conselho Federal de Odontologia) e do direito do consumidor (Lei
8.078/1990). Ha ainda legislação vigente às recomendações referente aos riscos
ocupacionais e ambientais como os abordados nas NR-15, NR-32, Portaria 25 do MTE,
entre outras, que abordam riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes.
Com a percepção dos riscos, deve-se almejar a sua minimização decorre de diversas
medidas, como a melhoria na capacitação da equipe, o treinamento e formação
continuados, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual, a adesão aos esquemas
vacinais recomendados pelo Ministério da Saúde no Brasil, integração do Plano de
gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS) e de atitudes pré e pósexposição/acidente ocupacional. Com este trabalho objetiva-se abordar os fatores de
risco, prevenção, principais medidas pré e pos exposição ocupacional em consultório
odontológico. Espera-se que esses cuidados promovam a mudança de comportamento
para o desenvolvimento de uma prática segura a todos, aos profissionais e seus
subordinados na clínica e ao paciente, que recebe atendimento pelo profissional.
Palavras-chave: cirurgião dentista, pratica odontológica, riscos no atendimento clínico, risco ocupacional,
biossegurança, Bioética e ética na pratica odontológica.
Key-words: occupational health hazards, biosafety, risk assessment, odontological clinic, bioethics.
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OSSIFYING FIBROMA
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O fibroma cemento-ossificante é um neoplasma bem delimitado e ocasionalmente
encapsulado, composto de tecido fibroso que contém quantidades variadas de tecido
calcificado, lembrando osso, cemento ou ambos. A mandíbula é envolvida com
frequência muito maior que a maxila, não apresentando sintomatologia dolorosa ou
parestesia. No caso, paciente do gênero masculino, 31 anos, compareceu ao ambulatório
de Estomatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com queixa de
aumento de volume na região de ângulo mandibular, com um ano de evolução. Referiu
aumento rápido inicial que estabilizou, episódios de dor contínua de baixa intensidade
que piora com a mastigação. Após diagnóstico histopatológico foi realizada a ressecção
da lesão e instalação de placa reconstrução pois, ao retirar a lesão, perdeu-se parte da
mandíbula, sem enxerto ósseo imediato. A cicatrização ocorreu com neoformação
óssea, à despeito da ausência de enxerto ósseo, e hiperestesia do nervo alveolar inferior,
tratada com capsaicina tópica.
Palavras-chaves: fibroma ossificante; doença óssea
Keywords: Ossifying Fibroma; Bone Diseases

FRENECTOMIA LABIAL INFERIOR EM ODONTOPEDIATRIA: Relato de caso clínico
FRENECTOMY LIP LOWER IN PEDIATRIC DENTISTRY: Case report

Autores: Queiroz, Luara Sodré Nunes¹; Ribeiro, Cleice dos Santos¹; Ribeiro, Érica Del Peloso²,
Nunes,Ana Carla Robatto³.
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RESUMO:
O freio labial consiste em uma prega de tecido fibroso localizada na linha mediana de base
triangular, voltada para apical inserida na superfície interna do lábio até a porção profunda do
rebordo alveolar. Existem dois tipos de freios labiais: superiores e inferiores. Ambos têm
capacidade de adaptação aos movimentos dos lábios, promovem estabilização da linha mediana e
impedem a exposição excessiva da gengiva. Possuem estrutura dinâmica, estando sujeitos a
mudanças de forma, tamanho e posição ao longo das fases de crescimento e desenvolvimento.
Quando a inserção do freio labial inferior encontra-se posicionado adjacente à gengiva marginal
pode levar a transtornos gengivais ou periodontais, sendo necessária a realização da frenectomia,
um procedimento cirúrgico de excisão do freio. O presente relato de caso tem por objetivo discorrer
sobre a indicação de remoção do freio labial inferior e a técnica cirúrgica de frenectomia na infante
AJS, do sexo feminino, com idade de 07 anos.
Palavras-chaves : Frenectomia; Freio lábial; Recessão gengival.
Keywords: Frenectomy; Frenulum labial; Recession gingival

Gravidez e doenças periodontais: uma relação bidirecional
Pregnancy and periodontal diseases: a bidirectional relationship
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A gengivite é uma inflamação no tecido de revestimento e suporte dos dentes, causada
pelo acúmulo de biofilme supra e subgengival. A evolução desse quadro pode levar ao
desenvolvimento da periodontite, uma doença multifatorial que tem como seu principal
mecanismo etiopatogênico a resposta imuno-inflamatória do hospedeiro. Durante a
gravidez as alterações das taxas de estrógeno e progesterona exercem efeitos nos tecidos
periodontais, tais como: aumento da permeabilidade vascular; alterações no fluido
crevicular gengival; diferenciação na produção de colágeno; modificação do grau de
ceratinização do epitélio gengival, ocorrendo assim menor efetividade da barreira
epitelial. Ao mesmo tempo citocinas inflamatórias associadas a produtos bacterianos
advindos do periodonto adentram a corrente sanguínea, podendo induzir o parto
prematuro e nascimento de bebês de baixo peso. O objetivo deste trabalho é apresentar
uma revisão de literatura acerca da relação bidirecional entre gravidez e doenças
periodontais.
Palavras-chaves: gestantes, doença periodontal, gengivite,hormônios
Keywords: pregnant women, periodontal disease, gingivitis,hormones
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Resumo:

A halitose é uma manifestação de cheiro desagradável, ocasionadas por mudanças
patológica ou fisiológica. Considerada uma manifestação oral, atinge uma notável
parcela da população mundial, a halitose provoca inúmeras consequências, econômicas,
morais e psicossociais, na vida de um indivíduo. A manutenção do hálito sempre foi
uma constante preocupação para o homem, desde gerações passadas. Há indícios que
desde antes de Cristo, algumas civilizações possuíam métodos para diminuir ou
eliminar o mau hálito. A halitose é considerada uma alteração multifatorial e pode ser
um indicativo de que algo está em desiquilíbrio no organismo. Para que o tratamento
seja realizado é preciso de um bom diagnóstico, pois é necessário tratar o que originou
essa manifestação bucal. O objetivo desta revisão de literatura é esclarecer duvidas
sobre a halitose e suas causas.
Palavra chave: Halitose, Causa ,Tratamento.
Keyword: Halitosis, Causes, Treatment
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Introdução: O sigilo profissional representa a proteção ao paciente, tem grande
utilidade prática e social, e representa a total confiança depositada na relação entre o
Cirurgião Dentista e o Paciente. Qualquer informação obtida a respeito de um
determinado paciente, em relação a sua saúde e/ou vida pessoal, seja por meio de
declarações informais ou até mesmo de informações presentes em exames físicoclínicos, cuja revelação possa causar prejuízo ou determinado constrangimento, trata-se,
de fato, da necessidade imperiosa de guardar aquilo que lhe foi confidenciado, pois caso
contrário, o Cirurgião Dentista estaria infringindo o Código de Ética Odontológico e o
Código Penal e Civil. Objetivo: Conscientizar os acadêmicos e profissionais, de
odontologia, à cerca da importância do uso da ética na prática profissional e em meio
social para o equilíbrio nas relações Paciente/ Cirurgião. Desenvolvimento: São
inúmeras as leis e códigos de condutas, ético-moral, que sustentam as relações:
profissional/ paciente; indivíduo/sociedade. Todos estes, descritos em suas mais
variadas vertentes, possuem o objetivo maior de assegurar as boas relações
interpessoais, sociais e, além de tudo, profissionais. Portanto, cabe ao Cirurgião
Dentista, não somente a especificidade de garantir a excelência no atendimento aos
pacientes, respeitando-os enquanto seres humanos, mas também, proporcionar um
convívio mais humanizado e, consequentemente, respeitoso. Conclusão: Deste modo, o
Cirurgião Dentista deve-se manter atento e bastante criterioso na guarda do prontuário
odontológico, ser vigilante com a sua equipe de apoio e ser bastante cauteloso em
relação a comentários desnecessários pois estes podem transformar-se em posterior
instância judicial.

Palavras chaves: Sigilo profissional, Cirurgião Dentista e Paciente.
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Resumo
Introdução: a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é considerada um dos fatores
intrínsecos associados à erosão dentária. O diagnóstico precoce da erosão dentária pode
ser subestimado ou não realizado até que os sinais clínicos sejam evidentes. Diferentes
métodos têm sido propostos para avaliar a erosão dentária não havendo, contudo, um
índice considerado padrão. Desse modo, avaliar e comparar estudos sobre a erosão
dentária é muitas vezes difícil, pois não há uma padronização dos índices utilizados
pelos pesquisadores, variando em escalas, dentes índices e localização das lesões.
Objetivo: revisar a literatura pertinente à prevalência da erosão dentária em crianças
portadoras da DRGE identificando os índices utilizados e seus principais critérios
diagnósticos. Desenvolvimento: foi feita uma revisão da literatura onde as bases de
dados PUBMED, MEDLINE e LILACS foram consultadas no período de 1979 a 2012 a
partir dos descritores “erosão dentária”, “refluxo gastroesofágico” e “criança”. Foram
encontrados 49 artigos sobre o tema que após análises resultaram na seleção de 12
artigos adequados ao objetivo deste estudo. Foram identificados 8 diferentes tipos de
índices de erosão dentária nos artigos pesquisados, sem predominância de escolha.
Conclusão: a literatura relativa ao estudo das manifestações orais da DRGE em
crianças é restrita e muitas vezes limitada ao relato de casos. Os índices de mensuração
para erosão dentária são variados e em algumas situações confusos, imprecisos e
subjetivos, o que justifica as diferenças entre as prevalências encontradas nos estudos e
dificulta a comparação entre os resultados descritos na literatura.
Palavras-chaves: “erosão dentária”, “refluxo gastroesofágico”, “criança”.
Keywords: “tooth erosion”, “gastroesophageal reflux”, “child”.
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Resumo:
O agente cimentante e o método de tratamento de superfície de cerâmicas são de grande
significância na longevidade de reabilitações protéticas adesivas. Essa pesquisa tem
como objetivo, avaliar o efeito de agentes cimentantes e do tratamento de superfície
sobre a resistência da união de uma cerâmica reforçada por zircônia. Blocos cerâmicos
foram fixados em resina acrílica e divididos aleatoriamente em três grupos quanto ao
tratamento de superfície: (CON)controle; (JAT)jateamento com óxido de alumínio e
(SIL)silicatização com óxido de alumínio revestido por sílica , ambos 110 µm por 10
segundos. Os corpos-de-prova apresentavam dois tipos de agentes cimentantes (resinoso
dual-RES e autoadesivo-ADS) sobre os substratos cerâmicos tratados, sendo
posteriormente realizado microcisalhamento. Os resultados analisados por ANOVA e
teste de Tukey (5%). Não foi observado influência quanto ao agente cimentante, pois
ambos apresentaram valores de resistência da união similares em todos os grupos (18,7
a 25,3 MPa para RES e 18,8 a 25,9 MPa para ADS). A silicatização (SIL) promoveu os
maiores valores (25,3 MPa para RES e 25,9 MPa para ADS) de resistência da união.
Não foram observadas diferenças entre os grupos controle (18,8 MPa em RES/ADS) e
jateamento (18,7 MPa-RES / 19,9 MPa-ADS), para ambos agentes cimentantes. A
silicatização foi o tratamento de superfície mais efetivo para o sistema cerâmico
avaliado, promovendo os maiores valores de resistência da união, desta forma,
garantindo maior longevidade desse material reabilitador. De uma maneira geral, os
agentes cimentantes apresentaram efetividade semelhante na capacidade de união,
independente do tipo de tratamento superficial realizado.

Palavras-chave: tratamento de superfície, zircônia, agente cimentante
Keywords: surface treatment, zirconia, cementing agent

INFLUÊNCIA DO USO DA CLOREXIDINA PREVIAMENTE AOS
PROCEDIMENTOS ADESIVOS
INFLUENCE OF THE USE OF CHLORHEXIDINE PRIOR TO BONDING
PROCEDURES
Souza, Bruno Nobre¹; Carneiro, Juliana da Costa¹; Jesus, Tarcisio Martins¹; Pereira Júnior, Aderbal Sousa¹;
Barrêto, Ricardo Santos¹; Bezerra, Rebeca²
1.

Alunos do Curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

2.

Professora Adjunta da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Resumo: Introdução: Após a remoção do tecido cariado, ainda há a presença de
microorganismos remanescentes que podem ocasionar insucesso do tratamento dentário,
como lesões de cárie recorrentes, lesões pulpares, bem como alterações na adesividade
dos materiais restauradores. O uso de agentes de limpeza no preparo cavitário
previamente ao procedimento restaurador pode ser útil para a redução desses fatores de
insucesso. Objetivo: Analisar de que maneira o uso da clorexidina previamente aos
procedimentos restauradores pode trazer melhores resultados pós-procedimento por
meio de uma revisão de literatura e discussão a cerca de outros trabalhos publicados
sobre esse tema. Desenvolvimento: De acordo com a literatura, a clorexidina devido às
suas propriedades como: substantividade, estabilidade e eficiência é uma solução
bastante usada após a preparação cavitária, pois irá desinfetar a dentina, reduzindo o
potencial de cáries residuais e a sensibilidade. Considerações finais: Tratando-se de
procedimentos restauradores adesivos, o uso do digluconato de clorexidina após o
preparo da cavidade, irá aumentar a longevidade da restauração, diminuir a quantidade
de microorganismos remanescentes, reduzindo o potencial de cáries residuais e a
sensibilidade. E irá promover a inibição de metaloproteinases (MMPs) presentes na
matriz dentinária.
Palavras-chaves e keywords: Clorexidina; micoorganismos; cárie.
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Resumo:
A mandíbula possui diversos atributos que podem ser utilizados na investigação da
idade e do sexo. O objetivo dessa pesquisa foi estudar as particularidades de mandíbulas
secas através das seguintes medidas: ângulo mandibular e ângulo da incisura
mandibular, ambos do lado direito, de indivíduos na faixa etária entre 20 e 95 anos,
sendo utilizadas 160 mandíbulas (80 do sexo masculino e 80 do sexo feminino). Os
esqueletos estudados eram de pessoas indigentes e as famílias não reclamaram os ossos
no tempo administrativo que foi estabelecido pelo cemitério. Os materiais tinham sexo e
idade conhecidos com segurança. Com os resultados, foi permitido verificar a relação
existente entre os ângulos estudados com o sexo e a idade e a possibilidade de futuras
avaliações.
Palavras-chaves: Odontologia Legal, sexo, idade
Keywords: Forensic Dentistry, sex, age

Investigação do sexo e idade através de mensurações interforames da base de
crânios secos de adultos

Research of sex and age by measurements interforames base of adults dry skulls
Borges,Raissa Braga1; Borges, Eduardo Francisco De Deus 2; Galvão, Luís Carlos Cavalcante3 ; Junior,
4

Erasmo de Almeida .

Resumo:
O crânio humano tem sido objeto de estudos morfológicos e quantitativos desde o
século XVIII. O crânio completo oferece a possibilidade de determinação e/ou
estimativa de dados biotipológicos como raça, sexo, idade, estatura e fenótipo cor da
pele. A presente pesquisa teve por objetivo estudar as características diferenciais entre
os crânios pertencentes a indivíduos de ambos os sexos e de diferentes idades através
das seguintes medidas: distancia entre os forames ovais , distancia entre os forames
espinhosos e distancia entre os forames estilomastóides. A amostra utilizada foi
composta de 160 crânios secos, sendo 80 masculinos e 80 femininos, que pertenceram
a indivíduos com idade acima de 20 anos, com sexo e idade conhecidos com absoluta
segurança. Foram realizadas as seguintes mensurações: Distância entre os forames
ovais, distância entre os forames espinhosos e distância entre os forames estilomastóides. Os resultados demonstraram as diferenças existentes entre os sexos e a
correlação com a idade e sua pertinência como metodologia válida para avaliações
futuras.
Palavras-chaves: Investigação do sexo e idade; crânio
Keywords: Research of sex and age; skull
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De um modo geral, a mandíbula isoladamente, fornece vários elementos que podem ser
utilizados na investigação do sexo e da idade. O esqueleto cefálico é composto por 22
ossos, sendo 08 do crânio e 14 da face. A presente pesquisa teve por objetivo estudar as
características diferenciais entre mandíbulas secas pertencentes a indivíduos de ambos
os sexos e de diferentes idades pelo estudo das seguintes medidas: Distância entre as
bases das língulas e distância entre os processos coronóides. Para tanto foram utilizadas
160 mandíbulas, sendo 80 do sexo feminino e 80 do sexo masculino compreendidas na
faixa etária de 20 a 95 anos. Os esqueletos estudados eram de pessoas indigentes cujas
famílias não reclamaram os ossos no tempo hábil administrativo estabelecido pelo
cemitério e que estavam sendo encaminhados para incineração. Estes ossos tinham sexo
e idade conhecidos com absoluta segurança. Os resultados mostraram as diferenças
destes acidentes anatômicos em relação ao sexo e idade além da possibilidade de
investigação destes dados biotipológicos através de metodologia estatística.

Palavras-chave: odontologia legal, sexo, idade.
Keywords: forensic dentistry, gender, age.
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FOR HEAD AND NECK
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RESUMO
A radioterapia é a forma de tratamento mais utilizada e preferencial para pacientes que
apresentam neoplasias malignas de cabeça e pescoço. Entretanto, nenhuma terapêutica
anticâncer é capaz de destruir apenas células tumorais sem levar a morte de células
normais, isso ocorre, por exemplo, com os tecidos de renovação rápida, tal como o
epitélio oral. Essas alterações são consequências das altas doses de radiação na cavidade
bucal, a qual é considerada um sítio comum para complicações relacionadas ao
tratamento do câncer. O tratamento radioterápico pode acarretar uma sequência de
complicações orais não infecciosas, como a mucosite e xerostomia, consideradas
reações agudas e cárie de radiação e osteorradionecrose, consideradas reações crônicas/
tardias. Esse trabalho tem como objetivo relatar o manejo odontológico de pacientes
submetidos à radioterapia e suas principais complicações. Trata-se de uma revisão de
literatura realizada no período de fevereiro a abril de 2013. A coleta de dados aconteceu
com base em artigos disponibilizados na base de dados Scielo, Bireme e Pubmed. Os
textos revisados revelam que o cirurgião dentista tem um papel fundamental no
tratamento desses pacientes devendo acompanhá-los antes, durante e após a
radioterapia, pois, dentre as complicações que surgem, as manifestações bucais têm uma
maior predominância e, assim, o cirurgião dentista junto a outros profissionais de saúde
colaboram na otimização do tratamento. É de suma importância conhecer os cuidados
necessários para prevenir e tratar as possíveis complicações orais. Assim, o cirurgião
dentista poderá atuar na promoção da saúde e na melhora da qualidade de vida do
paciente.
Palavra-chaves: Radioterapia, complicações orais, manejo odontológico.
Keywords: Radiotherapy, oral complications, dental management
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Resumo:
Mobilidade dentária é o deslocamento exercido pelos dentes em vários sentidos ao
sofrer alguma pressão. A mobilidade pode ser fisiológica - causada pela mastigação e
aplicação de forças, ou patológica – que vai além dos limites fisiológicos e é causado
pelas alterações periodontais. Essa alteração estrutural do tecido que circunda o dente
pode ser causada por diversos fatores, dentre eles: destruição do tecido periodontal
causada por inflamação; forças traumáticas; hábitos oclusais; tratamento endodôntico,
restaurador e ortodôntico; razões hormonais; processos destrutivos. A mobilidade
dentária complica a mastigação, dificulta a higiene bucal, causa problemas estéticos e
produz uma sensação de insegurança no paciente, causando disfunções psicossociais e
interferência na qualidade de vida. Alguns pacientes só percebem a mobilidade quando,
pela perda de inserção, sentem um desconforto durante a mastigação devido ao
deslocamento repentino do dente. Existem alguns métodos de avaliação da mobilidade
dentária, como os que classificam em graus diferentes o nível de mobilidade dentária,
ou a classificação dos estágios de perda óssea alveolar e diferentes fases classificadas
pela presença da inflamação periodontal. A avaliação radiográfica também pode ser
empregada como método diagnóstico. É necessário buscar a etiologia da mobilidade,
atuando sobre ela de forma específica. O objetivo do trabalho foi fazer uma revisão da
literatura acerca dos métodos de diagnóstico da mobilidade dentária, com enfoque na
etiologia repercussão clínica da mobilidade dentária patológica. A mobilidade dentária
pode ser um sinal de um problema periodontal maior, afetando diretamente a vida do
paciente e portanto merece mais atenção e estudo na área de conhecimento.

Palavras-chaves e keywords: Mobilidade; Periodontia. (Mobility; Periodontics)
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Resumo
A mucosa é um tecido de resposta rápida, pois apresenta uma alta taxa de renovação
celular, por isso a mucosite bucal é uma complicação comum e um dos primeiros sinais
clínicos que surgem na cavidade oral decorrente da terapia antineoplásica, seja ela a
radio ou quimioterapia. Desta forma, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de
literatura acerca das características clínicas e importância do controle da mucosite para a
qualidade de vida do paciente durante o tratamento oncológico. Os sinais e sintomas
incluem áreas esbranquiçadas, eritema, sensação de queimação e aumento da
sensibilidade na ingestão de alimentos quentes, condimentados e de textura áspera. As
áreas eritematosas podem desenvolver placas brancas descamativas que, posteriormente
transformam-se em úlceras dolorosas causando dificuldades na alimentação e
hidratação, podendo conduzir o paciente à perda de peso, anorexia, caquexia e
desidratação. Apesar da existência de diversas modalidades terapêuticas indicadas para
prevenir e tratar a mucosite, não existe um consenso acerca do melhor tratamento. Com
isso, torna-se fundamental uma melhor compreensão acerca dos mecanismos biológicos
da lesão, o que contribuirá no desenvolvimento e indicação de terapias mais eficazes na
sua prevenção e manejo, sendo possível a realização da quimio e radioterapia em
parâmetros ideais. A prevenção e tratamento da mucosite oral estão totalmente
relacionados com o estado de saúde do paciente, sendo a atuação do cirurgião-dentista
extremamente relevante para o manuseio eficiente do paciente oncológico e sua
qualidade de vida.
Palavras-chave: Mucosite; radioterapia; quimioterapia.
Keywords: Mucositis; radiotherapy; chemotherapy.
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Resumo:
Odontoma é o tipo mais comum de tumor odontogênico, representando até 70%
de todos os tumores odontogênicos encontrados. Diante da relevância, este trabalho tem
por escopo elucidar seu conceito, diagnostico e tratamento. Odontoma são tumores
benignos odontogênicos de malformação, que acometem tecidos dentários, sendo
proveniente de tecido mineralizado tanto de origem epitelial quanto de origem
mesenquimal. Baseado na morfodiferenciação dos ondotomas a Organização Mundial
de Saúde, em 1992, o classificou em dois tipos: complexo e composto. Os odontomas
compostos são aqueles que apresentam tecidos dentários dispostos de forma organizada,
já os odontomas complexos apresentam tecidos dentais de forma desordenada, não se
assemelhando, morfologicamente aos dentes. Seu diagnóstico é realizado mediante
exames radiológicos e exames clínicos, dentes impactados, mas também podem ser
encontrados entre as raízes dentárias. Não mostram predileção por sexo e apresentam
ocorrência levemente maior na região anterior da maxila. Verifica-se também uma
tendência dos odontomas complexos ocorrerem em maior frequência na mandíbula e os
compostos ocorrerem mais na maxila, apresentando maior incidência em crianças,
adolescentes e adultos jovens. Clinicamente, são frequentemente associados por lesões
assintomáticas e a alterações na erupção da dentição decídua ou permanente. O
tratamento de escolha consiste na excisão cirúrgica, de forma a promover bom
prognóstico e/ou evitar futuras sequelas, oclusais ou formação de outras lesões
associadas. Sendo esta uma lesão comum na clínica odontológica, de fácil diagnóstico e
tratamento, é preconizado exame clínico e realização de exame radiológico com certa
brevidade no intuito de detectar precocemente a lesão e instituir o tratamento
terapêutico adequado.

Palavras-chaves: Odontoma; Tumor odontogênico; Cirurgia bucal.
Keywords: Odontoma; Odontogenic Tumor; Oral Surgery.
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Resumo: O ideal de beleza criado pela mídia tem causado uma busca obsessiva pelo
corpo perfeito por parte das pessoas, em especial, as adolescentes. Este fato tem
contribuído para o aumento de ocorrência de transtornos alimentares tais como
Anorexia e Bulimia Nervosa, que tem como principais vítimas as mulheres mais jovens,
em função de novos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade moderna. A recusa
ou compulsão alimentar, seguidas de comportamentos compensatórios para prevenir o
ganho de peso, podem provocar sérias alterações bucais, como por exemplo, a erosão
dental e úlceras na orofaringe, além de outras alterações de ordem sistêmica. Este
trabalho tem como finalidade ilustrar as principais manifestações bucais que os
transtornos alimentares podem causar, bem como os critérios para diagnosticar tais
distúrbios. Além disso, enfatiza as condutas clínicas a serem tomadas pelo cirurgiãodentista frente a esses transtornos. Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes
para essas doenças, um atraso importante entre o início dos sintomas e o tratamento
ainda é comum. Sendo assim, o diagnóstico precoce desses distúrbios assim como de
suas complicações clínicas nem sempre é possível. O tratamento vai muito além de
aconselhamentos ou simples restaurações dos dentes restabelecendo estética e função.
Portanto, é prudente que o tratamento odontológico esteja aliado a equipes
multidisciplinares, que incluam médicos, psiquiatras, psicólogos e nutricionistas.
Palavras-chave: bulimia nervosa, anorexia nervosa, manifestações bucais.
Keywords: bulimia nervosa, anorexia nervosa, oral manifestations.
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Introdução: A osteoporose é um distúrbio ósseo multifatorial e progressivo,
caracterizado pela redução da massa óssea e destruição da sua microarquitetura. Tratase de uma patologia cujos principais grupos de risco são mulheres pós-menopausa,
idosos e, em menor escala, usuários de glicocorticoides. O desenvolvimento da doença
está relacionado ao elemento cálcio. No controle deste metabolismo estão envolvidos os
hormônios Vitamina D, Paratormônio, Calcitonina e Estrogênio. Os principais métodos
de diagnóstico da doença são a tomografia computadorizada e a densitometria óssea. As
radiografias panorâmicas são exames imaginológicos de uso rotineiro na prática
Odontológica que podem auxiliar na detecção da osteopenia, condição inicial para o
desenvolvimento da osteoporose. O conhecimento mais aprofundado da osteoporose
pelo Cirurgião Dentista é necessário, porque doença está relacionada com reabsorção do
processo alveolar e fraturas, e o uso de bifosfonatos para o seu tratamento podem
inviabilizar procedimentos odontológicos, como implantes e exodontias. Objetivo: O
presente estudo visa revisar a literatura a respeito desta patologia citando definição,
relevância do cálcio na fisiopatologia da doença, as principais manifestações clínicas e a
importância das radiografias no diagnóstico e alertar os graduandos e profissionais da
Odontologia a respeito da importância do seu conhecimento. Desenvolvimento: Foram
pesquisados artigos publicados nos últimos 20 anos disponíveis em bases de dados online, utilizando-se os descritores “Osteoporose”, “Odontologia” e “Fisiopatologia”.
Considerações Finais: É de extrema relevância o conhecimento da Fisiopatologia da
Osteoporose pelos Cirurgiões Dentistas para um correto manejo no tratamento dos
pacientes portadores desta doença, uma vez que ela pode inviabilizar uma série de
procedimentos.
Palavras-chave: Odontologia, Manifestações Clínicas, Osteoporose, Osteonecrose
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Resumo
A radioterapia consiste em um importante tratamento das neoplasias malignas da região
de cabeça e pescoço a qual utiliza radiação ionizante e atinge células neoplásicas e
normais, nestas últimas podem causar alterações deletérias na qualidade de vida do
paciente. A osteorradionecrose é uma alteração tardia relacionada ao tratamento com
radioterápicos podendo resultar em dor e possíveis perdas substanciais da estrutura
óssea. Este trabalho tem o objetivo de revisar a literatura acerca da osteorradionecrose,
considerando sua definição, etiopatogenia, características clínicas e o manejo
odontológico do paciente. A osteorradionecrose (ORN) pode estar associada ou não a
trauma físico e é caracterizada pela necrose isquêmica do osso e perda substancial de
estruturas ósseas. O tecido afetado perde sua capacidade de remodelação e cicatrização
de forma permanente, tornando-se mais susceptível a infecções, traumas e complicações
secundárias como a osteomielite. Clinicamente observa-se a destruição da mucosa oral e
conseqüente exposição do tecido ósseo, assim como fístulas orais, secreção purulenta,
trismo e dificuldade de mastigação. Diante da manifestação da osteorradionecrose,
intervenções clínicas atraumáticas, remoção de sequestos ósseos com irrigação local,
antibioticoterapia em associação à oxigenação hiberbárica são recursos que podem ser
aplicados de acordo com cada caso. É imprescindível seguir um protocolo de avaliação
bucal antes, durante e após terapia antineoplásica para identificação de possíveis fatores
de risco para osteorradionecrose, tentando assim, minimizar esta reação adversa que
afeta a qualidade de vida do individuo visto que a prevenção é o melhor controle da
osteorradionecrose.
Palavras-chave e keywords: Osteorradionecrose; Câncer; Radioterapia.
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Resumo:
As condições de saúde bucal são influenciadas por fatores de diversas origens, dentre
eles destacam-se as condições ocupacionais. Este estudo tem como objetivo realizar um
inquérito epidemiológico de saúde bucal em trabalhadores que estão expostos à radiação
solar no seu cotidiano, os salva-vidas de Salvador-Ba, que trabalham no Salvamar
(órgão da Prefeitura Municipal da capital baiana, responsável pelos serviços de salvavidas). Para isso, foi utilizado o desenho de corte transversal e deste estudo participaram
salva-vidas voluntários que se submeteram ao exame bucal, incluindo a avaliação de
cárie dentária, uso de prótese, alterações periodontais e lesões de mucosa oral. Os
exames foram realizados por uma estudante de graduação do curso de Odontologia da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública em 2012. Os dados foram analisados
descritivamente. Observou-se um CPO-D de 9,37, 22,54% dos salva-vidas faziam uso
de prótese dentária e também possuíam alguma alteração periodontal. Chamou atenção
a prevalência de lesões de mucosa oral: 21,13%. Ações de prevenção de problemas
bucais, especialmente de lesões de mucosa oral devem ser planejadas para este grupo de
trabalhadores.

Palavras-chaves e keywords: : Epidemiologia, saúde bucal, salva-vidas.

Periodontite Agressiva: revisão de literatura e
relato de caso
Aggressive periodontitis: report of cases and review
Autores: Oliveira, Maressa Cedraz de¹, Queiroz, Larissa Araújo², Sodré, Thiago
Marcelino³, Miranda, Samilly Silva4, Azevedo, Fernanda Oliveira de5, Azevedo, Antônio
César6.
1.

Graduanda na Universidade Estadual de Feira de Santana/Membro do NUPPIIN.

2.

Graduanda na Universidade Estadual de Feira de Santana/Bolsista de iniciação científica PIBIC/FAPESB

3.

Graduando na Universidade Estadual de Feira de Santana/Bolsista de extensão PIBEX/UEFS

4.

Graduanda na Universidade Estadual de Feira de Santana/Bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPQ

5.

Cirurgiã-Dentista, graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana

6.

Cirurgião-Dentista, mestre em Saúde Coletiva, professor das disciplinas de Propedêutica Clínica da UEFS

A periodontite agressiva compreende um grupo de formas de periodontite de progressão
rápida, rara e frequentemente grave, muitas vezes caracterizada pela idade precoce da
manifestação clínica e uma tendência distinta dos casos a se desenvolver em uma
mesma família. No tratamento da periodontite agressiva, deve-se controlar a infecção
periodontal, por meio de raspagem e alisamento radicular de todos os sextantes, e uso
de antibioticoterapia. O objetivo desse trabalho é relatar o caso da paciente G.J.S (sexo
feminino, parda, 23 anos, professora), que procurou a Disciplina de Diagnóstico Oral I
na Universidade Estadual de Feira de Santana, com a seguinte queixa: “O lado direito
da minha boca está doendo, sinto mau cheiro de vez em quando e meus dentes estão
com a gengiva descendo”. Relatou também que a dor acontece há cerca de seis meses,
principalmente na ingestão alimentos gelados e observa mau cheiro, sempre associado a
sangramento gengival. Foi realizado o exame intra-bucal, e detectados aspectos fora da
normalidade que sugeriram a existência de doença periodontal. O índice de placa foi
realizado, dando um índice de 47%. Partindo para a sondagem com sonda periodontal
milimetrada, as unidades dentárias: 11, 16, 23, 31, 41 e 42 apresentaram profundidade
de sondagem entre 4 – 8mm no periograma. A paciente respondeu bem ao tratamento
estabelecido. A periodontite agressiva, apesar de rara, deve ser alvo da preocupação dos

cirurgiões-dentistas, devido à sua gravidade. Sendo uma doença de progressão rápida, é
de grande importância que este profissional detecte, diagnostique e trate a periodontite
agressiva com êxito.
Palavras-chaves: Periodontite agressiva; Progressão rápida; Periograma.
Keywords: Aggressive periodontitis; Rapid progression; Periograma.

Placa miorrelaxante superior em pacientes com disfunção
temporomandibulares.
Oclusal splint in patients with temporomandibular disorders
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Resumo: A placa miorrelaxante é um aparelho indicado para o tratamento da
hiperatividade muscular, mio-espasmos e promoção de uma estabilidade oclusal. O uso
da placa é um dos métodos mais difundidos no tratamento de disfunções
temporomandibulares (DTM), ajudando também no seu diagnostico diferencial. Esta
tem por finalidade proporcionar o relaxamento muscular, manter o contato dental de
forma bilateral e uniforme, diminuir a hiperatividade muscular, permitir aos côndilos
excursionarem sem limitação de movimentos e em posição esquelética estável,
descomprimir a articulação temporomandibular (ATM), evitar o deslocamento do disco
articular, estabilizar a mandíbula, simular as condições ideais de oclusão, proteger os
dentes de cargas traumáticas adversas provenientes de hábitos parafuncionais, reabilitar
a função proprioceptiva induzindo a ação muscular dentro dos padrões considerados
fisiológicos e como consequência a eliminação do quadro de sintomatologia dolorosa.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um painel a sequencia
clinica e laboratorial da construção e instalação de placas miorrelaxante superiores em
pacientes com histórico de DTM.
Palavras-chaves e keywords: temporomandibular; miorrelaxante; tratamento;
diagnóstico

PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER ORAL: SABERES, PRÁTICAS,
DESAFIOS
ORAL CANCER PREVENTION AND CONTROL: KNOWLEDGE, PRACTICES,
CHALLENGES
Silva, Juliana Araujo Lima da1,2; Oliveira, Iury Ricardo Dias de1; Souza, Laize
Nascimento1; Valente, Alessandra Laís Pinho1,2; Neto, José Nunes Carneiro1,2; Freitas,
Valéria Souza3;
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(UEFS)
2. Bolsistas do Núcleo de Câncer Oral (NUCAO)
3. Professora Adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e
coordenadora do Núcleo de Câncer Oral (NUCAO)
Resumo:
O câncer de boca representa um problema de saúde pública, com a maioria dos casos
detectados em estágio avançado, em indivíduos de baixa renda e idade produtiva. A
literatura científica destaca o importante papel das ações educativas e do diagnóstico
precoce de lesões no combate ao aparecimento do câncer oral. O objetivo deste trabalho
é apresentar as ações integradas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo
Programa de Prevenção e Controle do Câncer de Boca da Universidade Estadual de
Feira de Santana, Bahia, Brasil. As atividades envolvem educação em saúde e
rastreamento com grupos específicos para a redução de fatores de risco e diagnóstico
precoce de lesões potencialmente malignas e câncer bucal, educação permanente de
estudantes e profissionais para a prevenção e diagnóstico precoce da doença. As
atividades de ensino possibilitam o diagnóstico de lesões provenientes das atividades de
extensão facilitando a organização da assistência e a demanda espontânea em hospitais
especializados, reduzindo o intervalo entre a detecção, o diagnóstico e o tratamento.
Adicionalmente, as atividades de pesquisa contribuem para o planejamento das ações
para o controle da doença. As maiores possibilidades de cura para o câncer bucal estão
associadas ao diagnóstico precoce, tornando indispensável uma parceria entre
Universidades, serviços de saúde e a população para o combate da doença.
Palavras-chaves: Câncer Oral, Prevenção, Controle
keywords: Oral Cancer, Prevention, Control

PRINCÍPIOS DE PREPARO EM PRÓTESE FIXA
PRINCIPLES PREPARATION IN PROSTHESIS

D’ARAÚJO, Verena Araújo¹; TITTONI, Ana Vittória Dias¹; GONZALEZ, Daniel
Borges¹; SOUZA, Tyago¹;GARCIA, Maria Isabel²; MEYER, Guilherme Andrade².
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professora Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)

Resumo:
O preparo coronário com finalidade protética é um procedimento mecânico com o
objetivo de reduzir as dimensões dentárias, respeitando aspectos biomecânicos, dandolhes nova forma e contorno para adaptação da futura coroa artificial. Existem na
literatura, uma série de procedimentos técnico-científicos para a realização dos
desgastes coronários, sendo que a mais difundida e utilizada pelos cirurgiões-dentistas é
a técnica da silhueta. Este procedimento consiste no preparo inicial de uma metade da
estrutura remanescente e em seguida a redução total com finalização do preparo. Este
método permite a visualização da quantidade de desgaste que está sendo realizada, para
que se cumpra o princípio biomecânico de preservação biológica. As coroas totais,
metalocerâmica ou cerâmica pura, irão reproduzir a anatomia e função das coroas
dentárias, sendo utilizadas para grandes perdas de estrutura. Já as facetas estão
indicadas, não só para uma reposição da parte coronária perdida, como também nos
casos de reanatomização e estabilização de cor visando a melhoria estética, além da
funcional. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a realização de um painel
evidenciando os aspectos mecânicos dos preparos para coroas totais e facetas em dentes
anteriores.
Palavras-chaves: Preparo do Dente, Coroas, Prótese Fixa.
Keywords: Tooth preparation, Crowns, Denture fixed.

PROCESSO SELETIVO INTERATIVO NO PET – NOVOS PARADIGMAS E PERSPECTIVAS
INTERACTIVE SELECTION PROCESS FOR PET - NEW PARADIGM AND PROSPECTS
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Um dos maiores desafios para se estabelecer uma eficiente dinâmica nas ações do
Programa de Educação Tutorial é a seleção de integrantes pró-ativos na composição do
grupo. As atividades integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão exigem um alto grau de
comprometimento dos bolsistas para que se concretizem os projetos delineados no
Planejamento Anual de Atividades. O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência
bem sucedida do Grupo PET-ODONTOLOGIA da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública no que diz respeito ao processo de seleção dos novos petianos. O
processo seletivo foi constituído por quatro etapas integradas. A primeira, de caráter
eliminatório, constou de avaliação de conhecimentos gerais, língua estrangeira e
redação. A segunda avaliou os então pré-selecionados através da organização e
realização de uma atividade de extensão. Em seguida, lhes foi solicitado conhecimento
teórico sobre o Programa de Educação Tutorial para elaboração de uma apresentação
formal. Por fim, cada um dos candidatos foi entrevistado por uma equipe
multidisciplinar, a qual avaliou a desenvoltura, explanação lógica e coerente das ideias e
seu coeficiente de rendimento escolar. Para cada uma destas etapas foi estabelecido um
percentual correspondente, cabendo maior valor à fase da entrevista oral. Através deste
método de seleção inovador, espera-se que a nova composição do grupo contribua para
a realização de atividades que prezem pelo grau de excelência do Programa de
Educação Tutorial.
Palavras-chaves e keywords: PET; Seleção; Interativa; Programa; Tutorial

PROGRAMA CRIANÇA ZERO CÁRIE
ZERO CARIE CHILD PROGRAM
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A cárie dentária e a gengivite são patologias bucais frequentes em crianças e apresentam
um importante fator etiológico comum, o biofilme dental. Esse consiste em uma
comunidade diversificada de microrganismos, que quando não submetido a uma
desorganização constante e remoção eficaz, torna se um fator de risco para a ocorrência
dessas patologias. O programa Criança Zero Cárie tem como objetivo promover um
equilíbrio na microbiota oral, por meio do controle do biofilme bucal. No estudo
experimental, as crianças (3 a 12 anos) atendidas no componente curricular de
Odontopediatria, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e que apresentam seus
tratamentos restauradores finalizados, são acompanhadas através da aplicação de
medidas promoção de saúde bucal. Assim, através da avaliação de dados obtidos na
anamnese e da aplicação dos índices de Green & Vermellion e o de acúmulo de
biofilme em região interproximal, são atribuídas pontuações especificas que resultam
em um escore final, o qual indicará a necessidade de retorno das crianças (mensal
trimestral ou semestral). Com o desenvolvimento do programa, os 41 pacientes
acompanhados periodicamente, 29% melhoraram o padrão de higiene bucal, 44% ainda
não apresentaram melhora, porém possuem uma higiene bucal estável, 12% dos
pacientes estão a três consultas consecutivas no grupo de retorno semestral, por
apresentarem

menor

índice

de

placa

e

escovação

eficiente

sendo

considerados integrantes do grupo do Sorriso Total. Somente 15% da mostra tiveram
uma piora no padrão de higienização.

Palavras-chaves: cárie, odontopediatria, gengivite, biofilme
Keywords: caries, dentistry pediatric, gingivitis, biofilm

PROTEÍNAS DE CHOQUE TÉRMICO NA PERIODONTITE: DADOS
PRELIMINARES
HEAT SHOCK PROTEIN IN PERIODONTITIS: PRELIMINARY DATA
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A periodontite é uma doença multifatorial, envolvendo os tecidos de sustentação e
proteção dos dentes. Sua patogênese está associada aos aspectos imuno-inflamatórios e
à microbiota bucal do hospedeiro, tendo Porphyromonas gingivalis como um dos
principais patógenos na sua etiologia. A proteína de choque térmico é evolutivamente
conservada e tem se observado a homologia entre a Hsp60 humana e de P. gingivalis,
podendo ocasionar o mimetismo molecular. O objetivo deste trabalho é avaliar a
expressão e produção da Hsp60 autóloga estimulada pelos antígenos de P. gingivalis
compondo mais um fator de virulência na etiopatogênese da periodontite. Os
participantes foram informados dos passos da pesquisa e assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado pelo CEP-UEFS (15/2012).
Foram selecionados até o momento 39 indivíduos (28 mulheres-M e 11 homens-H)
sendo 15 sem periodontite (13M/2H), 22 com periodontite crônica (13M/9H) e 2 com
periodontite agressiva (1M/1H). A idade variou de 18 a 62 anos e o número de dentes
de 6 a 28. Foram coletados 20 ml de sangue total em tubo heparinizado e as células
mononucleares do sangue periférico foram separadas por gradiente de Ficoll-Hepac,
cultivadas em presença de antígenos de P.gingivalis por 48 horas em ambiente de CO2.
Os sobrenadantes obtidos foram separados e estocados a -70C para posterior separação
do RNA e análise da expressão e produção da proteína de choque térmico Hsp60 por
RT-PCR e ensaio imunoenzimático (ELISA). As entrevistas e seleção de participantes
seguem sendo realizadas para completar o número amostral proposto no projeto.
Palavras-chave: Periodontite,proteínas de choque térmico,Porphyromonas gingivalis.

Keywords: Periodontitis, heat shock proteins, Porphyromonas gingivalis.

PRÓTESES METALOCERÂMICAS, AINDA SÃO UTILIZADAS?
METAL-CERAMIC PROSTHESIS, IS BEING USED?
ANDRADE, Ana Karina de Souza¹; TITTONI, Ana Vittória Dias¹; GONZALEZ, Daniel
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Resumo:
Uma extensa destruição de tecidos dentários faz com que obrigatoriamente o
remanescente seja preparado para receber uma restauração indireta, podendo ser
realizada através de coroa total metálica, metalocerâmica ou cerâmica. As tradicionais
próteses metalocerâmicas ainda são a escolha mais freqüente quando o cirurgião
dentista procurar combinar a resistência e a precisão de um metal fundido com a estética
da porcelana. Elas são compostas por uma infra-estrutura metálica que se encaixa sobre
o preparo do dente e por uma parte de cerâmica fundida à infra-estrutura metálica. Além
de possuírem um custo relativamente menor em relação aos sistemas cerâmicos metal
free, são extremamente versáteis em suas indicações, devido ao seu potencial estético,
sua resistência, durabilidade e relativa simplicidade. Diante disso, o objetivo desse
trabalho é verificar na atualidade quais as vantagens em se utilizar as próteses
metalocerâmicas.
Palavras-chaves: Coroa; Metálica; Metalocerâmica; Cerâmica.
Keywords: Crown; Metallic; Metalloceramic; Ceramics.

SAÚDE BUCAL EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇÚ: ACESSIBILIDADE E
AUTOPERCEPÇÃO
ORAL HEALTH IN THE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU: ACCESSIBILITY
AND SELF-PERCEPTION
Barbosa, Diego Maia de Oliveira¹; Oliveira, Luana Fernandes Reis de¹; Costa, Renato
Magalhães¹; Silva, Juliana Cristina Bastos1; Carvalho, Ravena Conceição
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Resumo
Promoção em saúde bucal consiste em medidas educativo-preventivas, onde suas ações
permitem a transmissão do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo os
fatores de risco e de prevenção, possibilitando aos usuários uma maior conscientização
e, consequentemente, habilidades necessárias que proporcionam a saúde bucal. O
objetivo desse trabalho é avaliar a acessibilidade à serviços odontológicos e a
autopercepção de escolares. Este trabalho foi realizado no município de Cabaceiras do
Paraguaçú, interior do estado da Bahia, durante os dias 9 e 14 de julho de 2012.
Realizou-se o preenchimento de um questionário, aplicado nas faixas etárias de 12 e 15
anos, sobre o serviço odontológico disponibilizado e a autopercepção dos pacientes
quanto a própria saúde bucal, composto por 13 questões. Aos 12 anos, 61,5% dos
voluntários relataram ter vivenciado atendimento odontológico.Na faixa etária de 15
anos, esse valor foi de 48%. Na faixa etária de 12 anos 50% informaram que a
experiência prévia com dentista aconteceu em serviço público, 9,6% em serviço privado
e 1,9% em serviço filantrópico. Já na faixa etária de 15 anos, 38,4% tiveram sua
experiência prévia no serviço público, 9,6% em serviço privado e 0% em serviço
filantrópico. Pode-se concluir que boa parte dos voluntários de ambas as faixas etárias
nunca tiveram experiência com algum dentista. Já os voluntários que relataram
experiência prévia com o cirurgião dentista, na sua maioria, informaram que este
atendimento ocorreu no serviço público.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Saúde Bucal.
Keywords: Epidemiology, Oral Health.

SECREÇÃO SALIVAR DE RATOS HIPERTIREOIDIANOS: ÓXIDO NÍTRICO E
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AND PROSTAGLANDIN
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Resumo:
A taxa de formação de saliva é dependente de alto metabolismo e fluxo sanguíneo local,
e indiretamente dependente de hormônios tireoidianos. O óxido nítrico (NO) e as
prostaglandinas (PG) modulam a secreção salivar. Avaliou-se a participação do NO e de
PG na secreção salivar de ratos hipertireoidianos (HIPER). O hipertireoidismo foi
induzido através de injeções diárias subcutâneas de tiroxina-T4 (300g/Kg;7 dias). Os
ratos eutireoidianos (EU) receberam um volume similar de salina (SL). No dia do
experimento, ratos EU e HIPER receberam injeções de L-NAME, (10mg/Kg; i.p.), ou
meloxicam (MLX; 0,5mg/Kg) ou volume equivalente de SL. Após 30 minutos, os
animais foram anestesiados com ketamina (100mg/Kg) + xilazina (14mg/Kg),
traqueostomizados e estimulados com pilocarpina i.p. (5mg/Kg). O fluxo salivar
(l/min/100g de p.c.) foi avaliado durante 15 minutos a partir da primeira gota de saliva.
A análise estatística foi realizada por métodos não paramétricos de Mann-Whitney. Os
resultados estão expressos como médias  DP da média. O fluxo salivar dos ratos EU vs
HIPER tratados com SL foi de 23,255,35 e 35,084,67 (p<0,05), enquanto que o fluxo
salivar dos ratos EU vs HIPER,tratados previamente com LNAME ou MLX foi de
22,892,60 e 40,519,40; 9,972,97 e 15,127,28, respectivamente (p<0,05). O
hipertireoidismo aumentou o fluxo salivar. A inibição das sintases de NO, através do
tratamento prévio com L-NAME, diminui a taxa de secreção salivar em ratos EU e
HIPER, comparados aos seus controles (SL). O tratamento com MLX, antiinflamatório
não esteróide, não alterou significantemente o fluxo salivar em ambos os ratos EU e
HIPER.

Palavras-chave: hipertireoidismo, prostaglandina, óxido nítrico, saliva.
Keywords: hyperthyroidism, prostaglandin, nitric oxide, saliva.

TÉCNICAS DE REESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO INTERPROXIMAL EM
RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA EM DENTES POSTERIORES
TECHNIQUES FOR RECONSTRUCTION OF INTERPROXIMAL CONTACT IN COMPOSITE
RESINS RESTORATIONS IN POSTERIOR TEETH.
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Resumo: A odontologia atual tem permitido a confecção de restaura~çoes em resina composta de alta
qualidade estética. Nas restaurações em dentes posteriores, uma das principais questões é o
restabelecimento do ponto de contato interproximal , devido a questões estéticas, oclusais e
periodontais. Um resultado satisfatório na confecção do ponto de contato é alcançado usando técnicas
e materiais especiais na confecção dessas restaurações . São eles? Contact (TDV, Brasil), cunhas
elásticas (TDV, Brasil), matrizes metálicas (TDV, Brasil) e técnica da bolinha pré polimerizada. O objetivo
deste trabalho é explanar sobre as técnicas de reestabelecimento do ponto de contato interproximal e
suas aplicações clínicas.

Palavras-chaves e keywords: Ponto de contato, técnicas de restauração classe II, Resinas compostas.

TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM INCISICO LATERAL SUPERIOR COM DUAS
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Resumo:

O tratamento endodôntico é um procedimento químico-cirúrgico no qual tem como
objetivo sanar a fonte de infecção, promover a limpeza do canal radicular e o mesmo ser
preenchido por material obturador. Para o sucesso é necessário o conhecimento
anatômico do sistema de canais radiculares e suas variações anatômicas, que obtemos a
partir de um correto exame clínico e radiográfico. A morfologia interna do incisivo
lateral superior é descrita como uma raiz única com característica anatômica particular,
presença de uma curvatura do terço apical da raiz no sentido distal, curvatura esta que
poderá ser bastante acentuada dificultando o tratamento. O objetivo deste trabalho é
demonstrar as peculiaridades da anatomia dos canais da unidade 1.2 e a possibilidade da
realização do tratamento na graduação. Será apresentado um caso clínico que foi
realizado por uma aluna de graduação no ambulatório da Clínica Integrada II da
EBMSP. O paciente V.H.S.B., sexo masculino, 16 anos, sem presença de doenças
sistêmicas e com queixa principal de fratura na unidade 1.2 ocorrida devido a um
trauma. A unidade apresentava extensa fratura no terço cervical da coroa e não
respondeu ao teste de vitalidade pulpar ao frio. A raiz apresentava duas curvaturas
acentuadas – primeiramente para distal e outra mais apicalmente para mesial. O
diagnóstico foi necrose pulpar. Realizou-se a instrumentação com a técnica da inversão
sequencial, medicação intracanal e por fim a obturação do canal radicular. Concluímos
que existem muitas peculiaridades na endodontia, principalmente nas questões
anatômicas e, se bem estudadas, podem ser realizadas por alunos de graduação.
Palavras-chaves: Tratamento endodôntico; Anatomia do Canal; Inversão seqüencial.
keywords: Endodontic treatment. Anatomy channel. Sequential Inversion.

TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO EM ODONTOPEDIATRIA
MINIMALLY INVASIVE TREATMENT IN PEDIATRIC DENTISTRY

Santos, Marli Cardoso dos1; Valente, Alessandra Laís Pinho1; Souza, Laize
Nascimento1; Trindade, Wilnara de Melo1; Costa, Hervânia Santana2.
(1) Estudantes do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana
– UEFS.
(2) Professora da Adjunta do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira
de Santana – UEFS.

Resumo:
A odontologia minimamente invasiva preconiza a máxima preservação e mínima
intervenção, tendo maior interesse por métodos de preparo cavitário conservadores.
Técnicas minimamente invasivas proporcionam o desgaste mais preciso da estrutura
infectada, permitindo uma menor remoção de estrutura dentária sadia. Esse trabalho tem
por objetivo descrever os métodos químico-mecânico para remoção do tecido cariado,
destacando vantagens e desvantagens e modo de aplicação. O método químicomecânico para remoção de tecido cariado é um método alternativo aos preparos
cavitários convencionais e tem a vantagem de oferecer mais conforto ao paciente, além
de ser efetivo na remoção do tecido cariado. A utilização de instrumentos rotatórios, na
maioria das vezes, provoca desconforto no paciente infantil, uma vez que pode gerar
calor, pressão, vibração, ruído e dor, daí a necessidade de substituição ou associação a
procedimentos minimamente invasivos. Dessa forma, o método químico-mecânico
propicia a remoção de tecido cariado de maneira menos traumática, uma vez que a
técnica promove maior conservação da estrutura dentária sadia, diminuição do tempo de
trabalho e de ruído no consultório, menor probabilidade de injúrias a tecidos moles,
além de, na maioria das vezes, dispensar o uso de anestesia.
Palavras chaves: Preparo cavitário. Método químico-mecânico. Odontopediatria.
Keywords: Cavity preparation. Chemomechanical method. Pediatric Dentistry
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CASE REPORT
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Resumo:
A restauração transcirúrgica é uma técnica utilizada quando não se consegue a
visualização integral da lesão/restauração dentária, seja ela uma cárie subgengival,
perfuração endodôntica, ou mesmo, reabsorção radicular externa. Esta, em dentes
permanentes, é patológica e necessita de intervenção precoce, buscando minimizar os
danos causados as raízes dentárias. A reabsorção radicular externa é um processo
multifatorial em consequência da atividade não controlada das células clásticas
presentes no ligamento periodontal, podendo ocorrer principalmente após tracionamento
ortodôntico, pós traumatísmo, pós cirurgia ortognática ou ainda ter origem
desconhecida, idiopática. O objetivo deste trabalho é descrever uma possibilidade de
tratamento de reabsorção radicular externa buscando tornar a unidade compatível com
saúde, sem bolsa periodontal. A paciente R.F.A, 53 anos de idade, sexo feminino,
compareceu ao ambulatório de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública queixando-se de sensibilidade dentária e abcessos recorrentes. Ao se realizar
exame clínico e periodontal, observou-se presença de bolsas periodontais profundas
com secreção purulenta em algumas unidades dentárias. Ao serem avaliadas
radiograficamente, puderam-se observar imagens radiolúcidas sugestivas de reabsorções
externas, justificando-se, assim, a realização de intervenção cirúrgica com exposição da
lesão e preenchimento da cavidade com Agregado de Trióxido Mineral (MTA), por
apresentar boa compatibilidade física e biológica com a superfície dentária.

Palavras-chave: restauração, reabsorção, tratamento.
Keywords: restoration, resorption, treatment.

UMA CONCEPÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DE UM DENTE
SUPRANUMERÁRIO MESIODENS
A CONCEPTION OF THE MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF A
SUPRANUMERARY TOOTH MESIODENTS
Oliveira, Felipe Leal Borges de1; Mercuri, Bruno Benedeto1; Nunes, Ana Carla
Robatto2
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
Resumo:
O dente supranumerário é uma anomalia de desenvolvimento quanto ao número de
dentes. Um dente supranumerário localizado na região de incisivos centrais tem por
nomenclatura mesiodente, ocorrendo em 80% dos casos relatados com maior frequência
no sexo masculino e em região de maxila. O diagnóstico precoce é muito importante,
pois, a presença de dentes supranumerários podem causar retardo na erupção,
impactação, erupção ectópica, mau posicionamento dentário do tipo diastema,
vestibuloversão ou linguoversão dos dentes normais de série e formação de cistos
(BERROCAL; MORALES; GONZÁLES, 2007). Este trabalho tem como objetivo
relatar um caso clínico e a extração de um dente supranumerário classificado como
mesiodentes. Paciente R.S., sexo masculino, 10 anos, apresentava giroversão do
incisivo central superior direito e um grande diastema. O paciente foi submetido a
cirurgia da remoção do supranumerário e indicado a ortodontia para que fosse corrigido
a giroversão. Conclui-se que um dente supranumerário mesiodente precisa ser
imediatamente removido para que este não ocasione qualquer tipo de maloclusão na
boca.
Palavras-chaves e keywords: Crianças; Dente; Supranumerário; Mesiodents
Children; Tooth; Supranumerary; Mesiodents

VIVÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR DA UEFS NO PSF
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RESUMO
O estágio curricular do componente Odontologia Preventiva e Social III (OPS III) do
Curso de Odontologia da UEFS oferece conceitos e conteúdos para a compreensão da
importância da promoção da saúde articulando teoria e prática, promovendo a inserção
dos estagiários na realidade do SUS. Esse trabalho visa relatar a experiência vivenciada
pelos estagiários da OPSIII numa Unidade de Saúde da Família (USF) de Feira de
Santana, Bahia. O estágio foi realizado na Unidade de Saúde da Família Dr. José Maria
Anchieta Santana no bairro Alto do Papagaio com atividades de educação em saúde,
escovação supervisionada e atendimento clínico sob a supervisão da cirurgiã-dentista
(CD) da Unidade. O contato com a rotina do CD no atendimento odontológico na USF
propiciou aos estagiários a vivência de uma experiência onde puderam observar: a
necessidade de promoção de Saúde associada às ações curativas. A articulação
ensino/serviço no cenário de práticas na USF permite a visualização da saúde bucal
integrada ao organismo e inserida no meio ambiente, considerando que o estilo e a
qualidade de vida das pessoas e as ações vivenciadas contribuem para a formação de um
profissional crítico, reflexivo e diferenciado, apto para atuar no serviço público ou
privado.
Palavras-Chave: odontologia; educação em saúde; programa saúde da família.
Keywords: dentistry, health education, family health program.
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Resumo
Os conectores maiores são elementos que estão ligados de forma direta ou indireta a
todos os componentes presentes na prótese parcial removível (PPR), tendo como função
primordial participar do suporte e da estabilização. Os conectores maiores devem
possuir algumas características como rigidez, para distribuir bilateralmente as cargas;
resistir à torção e à fratura, mantendo a eficácia dos outros componentes da PPR; não
causar traumas à mucosa durante a instalação e remoção, evitar a retenção de alimentos
e possuir desenho simples e simétrico para não dificultar a higiene. O objetivo deste
trabalho será a exposição dos principais tipos de conectores maiores maxilares
abordando suas indicações e limitações através de uma mesa clínica. Os principais tipos
de conectores maiores maxilares são: Barra palatina simples (anterior, média, posterior),
Barra palatina dupla, Barra em forma de “U” modificado e Placa palatina. Na seleção
criteriosa de cada um destes conectores alguns requisitos deverão ser observados, tais
como: necessidade de suporte e retenção indireta, número e localização dos dentes,
estabilização dentária, número de grampos e fonética com o intuito de promover
conforto e qualidade para o paciente.
Palavras-chaves e keywords: Prótese Parcial Removível; Denture, partial, removable.
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Resumo
A placa miorrelaxante é um aparelho indicado para o tratamento da hiperatividade
muscular, mio-espasmos e promoção de uma estabilidade oclusal. O uso da placa é um
dos métodos mais difundidos no tratamento de disfunções temporomandibulares
(DTM), ajudando também no seu diagnostico diferencial. Esta tem por finalidade
proporcionar o relaxamento muscular, manter o contato dental de forma bilateral e
uniforme, diminuir a hiperatividade muscular, permitir aos côndilos excursionarem sem
limitação de movimentos e em posição esquelética estável, descomprimir a articulação
temporomandibular (ATM), evitar o deslocamento do disco articular, estabilizar a
mandíbula, simular as condições ideais de oclusão, proteger os dentes de cargas
traumáticas adversas provenientes de hábitos parafuncionais, reabilitar a função
proprioceptiva induzindo a ação muscular dentro dos padrões considerados fisiológicos
e como consequência a eliminação do quadro de sintomatologia dolorosa. Sendo assim,
o objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um painel a sequencia clinica e
laboratorial da construção e instalação de placas miorrelaxante superiores em pacientes
com histórico de DTM.
Palavras-chaves e keywords: temporomandibular; miorrelaxante; tratamento;
diagnóstico
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Resumo
A cárie dentária é a doença crônica mais prevalente na odontologia, tendo por muito
tempo sua etiologia questionada, partindo do princípio de unicausalidade até a
constatação de que sua instalação dependia da inter-relação de diversos fatores. Muitos
desses agentes etiológicos podem ser modificados através da educação e mudança de
hábitos de vida. A educação em saúde é um dos eixos fundamentais na promoção de
saúde, sendo de fundamental importância à utilização de recursos auxiliares, como
matériais lúdicos e cunho didático, de modo a facilitar a transmissão do conhecimento
científico para o público alvo. O objetivo desse trabalho é expor elementos facilitadores,
que podem auxiliar no desenvolvimento das ações de promoção de saúde com criança
na faixa etária de 5 a 12 anos. Serão expostos os quatro fatores etiológicos de maior
expressividade para o desenvolvimento da cárie dentária, sob a forma de macromodelo representando a arcada dentária e seus componentes anatômicos que propiciam o
acúmulo de biofilme, réplicas em bisqui da dieta e da microbiota específica para o
desenvolvimento da lesão, e um relógio lúdico-educativo representando o tempo, além
da representação em modelos dos estágios de progressão da cárie no elemento dental, e
uma experiência com ovo de galinha, onde será demonstrado como ocorre a
desmineralização de uma estrutura calcificada, bem como sua intervenção frente à
utilização de recursos básicos como escova dental, creme dental com flúor e o fio
dental. O intuito de utilizar estes artifícios é fomentar o interesse pelo autocuidado a
partir do conhecimento dos fatores causais.

Palavras-chaves: Cárie Dentária, Multifatorialidade
Keywords: Dental Caries, Multifactorial

O cirurgião-dentista em desenhos infantis
The dentist on children’s drawings
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Resumo
A representação gráfica de pensamentos e sentimentos através de desenhos é uma das
formas de comunicação humana primitiva mais conhecida. Através do desenho, a
criança representa uma realidade conceituada através da atenção, memória, imaginação,
emoções, personalidade e cognição. A visão que o paciente tem do profissional
cirurgião-dentista afeta de forma direta o comportamento desse indivíduo no
atendimento odontológico. O objetivo desse trabalho é apresentar desenhos infantis
sobre o cirurgião-dentista e discutir o perfil desse profissional na visão das crianças.
Esse trabalho é uma parte da pesquisa intitulada “Percepção infantil sobre o cirurgiãodentista: avaliação através da interpretação de desenhos”. Foram selecionados desenhos
que representam as principais características da visão geral dos voluntários. Nos
desenhos foram representados cirurgiões-dentista sorridentes e felizes e outros com
expressão séria, sombria ou distorcida; os procedimentos odontológicos mais citados
foram exodontia, profilaxia, ortodontia e aplicação de flúor; desenhos que expressão
medo e dor também foram verificados; o ambiente físico (consultório odontológico) foi
representado por grande parte das crianças; a não diferenciação do cirurgião-dentista
com médico foi outra importante constatação. Conclui-se que a visão infantil sobre o
cirurgião-dentista é complexa, positiva na maioria dos casos, mas algumas vezes
conflitante.
Palavras-chaves: Odontologia, Percepção, Desenhos.
Keywords: Dentistry, Perception, Drawings.
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Resumo
A promoção de saúde é uma das estratégias do setor saúde que visa à melhoria da
qualidade de vida da população, sendo considerado muitas vezes, como sinônimo de
educação em saúde e prevenção. A educação em saúde tem a finalidade de conscientizar
as pessoas e promover atitudes que as levem a mudanças de comportamento e no estilo
de vida. Sendo assim, torna-se necessário a elaboração de recursos que facilitem essa
comunicação durante o ato de educar, de modo que o público alvo se sinta motivado a
praticar o que está lhe sendo ensinado. O objetivo desse trabalho é utilizar elementos
didáticos, para crianças na faixa etária de 5 a 12 anos, como forma de promover a
educação em saúde bucal, enfatizando a necessidade do autocuidado. Serão expostos,
músicas, jogos, desenhos vazados para pintura, atividades didáticas que fomentem nas
crianças o desejo de cuidar dos seus dentes, de adotar uma dieta saudável e rica em
nutrientes que favoreçam o fortalecimento dental e físico, bem como a compreensão do
porque utilizar todos os elementos mecânicos para remoção do biofilme dental.
Conclui-se que o uso de formas lúdicas como complementação da educação bucal é
importante para promover a adequação da informação com o público alvo, sendo
planejar e desenvolver materiais educativos voltados ao grupo em questão. Dessa forma,
as atividades lúdicas demonstram ser um meio que, em crianças, visam potencializar a
capacidade de aprendizado e retenção das informações pertinentes à saúde bucal.

Palavras-chaves: Lúdico, Crianças, Bucal
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Resumo
A odontogênese é o processo de desenvolvimento dos dentes e sua compreensão é
essencial à formação do cirurgião dentista. A odontogênese tem seu início ainda na fase
embrionária com o surgimento da lâmina dentária, estendendo-se por um longo período
do desenvolvimento humano, sendo que os eventos de mineralização dos terceiros
molares permanentes são concluídos apenas ao final da segunda década de vida.
Seguindo uma cronologia pré-determinada, os germes dentários surgem a partir de
complexas interações entre o epitélio oral e o ectomesênquima subjacente.
Didaticamente, a odontogênese é subdividida em fases: botão, capuz, campânula, coroa
e raiz. O estudo das fases da odontogênese é comumente realizado através da
visualização de lâminas histológicas bidimensionais. Desta forma, com o objetivo de
promover uma melhor apreensão dos eventos-chaves de cada etapa do desenvolvimento
dos dentes, foi planejada uma nova ferramenta didática. Para tanto, macromodelos
coloridos de cada fase da odontogênese foram artesanalmente confeccionados. Tal
ferramenta didática proporciona uma visão tridimensional e possibilita uma melhor
compreensão da dinâmica dos eventos associados ao desenvolvimentos do dente e dos
tecidos periodontais; bem como do processo de irrupção dentária.
Palavras-chaves: Odontogênese. Materiais de Ensino. Histologia. Embriologia.
Keywords: Odontogenesis. Teaching Materials. Histology. Embriology.
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Resumo
Os preparos dentais são fatores primordiais no sucesso da reabilitação protética e devem
permitir uma espessura adequada de material restaurador, além de preservar a
integridade pulpar e periodontal. Em prótese fixa, a quantidade de desgaste das paredes
dentais preparadas, angulação e localização do término cervical influenciam a
longevidade e a estética da restauração final. Assim, o objetivo deste trabalho é
apresentar os passos dos preparos para confecção de coroas totais metalocerâmicas em
dentes anteriores, respeitando os princípios biomecânicos e a sequência clínica do
tratamento reabilitador em prótese fixa. O preparo dental é um fator importante que
deve ser cuidadosamente planejado e executado para permitir a longevidade do
tratamento, restabelecendo função mastigatória, fonética, bem como a estética,
requisitos estes fundamentais para a satisfação do paciente.
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Resumo
Os elementos dentários podem sofrer danos oriundos da doença cárie, traumatismos
mecânicos acidentais, erosão por alimentação rica em substâncias ácidas, parafunções,
iatrogenias, dentre outros. As restaurações indiretas surgem como uma opção
terapêutica para a reabilitação dessas unidades dentárias destruídas, sendo a coroa total
uma delas. Esse trabalho tem como objetivo apresentar os princípios que norteiam os
preparos para as coroas totais metalocerâmicas, elucidando o passo-a-passo para a
realização de preparos em dentes posteriores e a sequência de tratamento em prótese
fixa. Deve-se obedecer aos princípios biomecânicos com desgastes e inclinações
apropriadas, respeitando todas as etapas da reabilitação oral a fim de se obter um
preparo adequado, com a devida condição de receber uma coroa total estética e
funcional. Desse modo, ressalta-se a importância dos princípios biológicos, mecânicos e
estéticos em prótese fixa a fim de garantir longevidade no tratamento restaurador e
satisfação do paciente.
Palavras-chaves: Coroa total metalocerâmica, preparo, dentes posteriores.
Keywords: Full Metal-ceramic crown, preparation, posterior teeth.
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Resumo
O termo “sutura” é usado para designar todo o material utilizado para ligar (amarrar)
vasos sanguíneos ou aproximar (costurar) tecidos. O cirurgião utiliza uma agulha
cirúrgica para puxar o fio de sutura a fim de que este seja introduzido no tecido. O
objetivo deste trabalho é explicar sobre a importância dos materiais, instrumentais, da
técnica e das indicações da sutura dentro da cirurgia oral. Demostrando através de
modelos os vários tipos de pontos que são de grande importância para o conhecimento e
aplicação na vida prática do cirurgião-dentista. Uma variedade de materiais e
instrumentais são utilizados em conjunto para realizar a sutura como: Fios absorvíveis e
não-absorvíveis, prendedores de tecidos, porta-agulhas, piças hemostáticas, tesouras e
agulha de sutura. Neste procedimento, é fundamental que o cirurgião-dentista saiba
utilizar a técnica correta para evitar que o fio se solte durante a formação do edema. Na
odontologia, a sutura posiciona e mantém firme o retalho cirúrgico a fim de promover
uma ótima cicatrização. Se os retalhos não forem aproximados, consequentemente, uma
hemostasia inadequada estará presente.
Palavras-chaves: técnica cirúrgica
Keywords: Surgical Techique
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Resumo
A remoção cirúrgica dos terceiros molares vem se tornando cada vez mais frequente nos
dias de hoje. A prática demasiada deste procedimento vem desencadeando
intercorrências principalmente pelo não conhecimento dos reparos anatômicos
associados. Vale salientar que hemorragias, alveolite, dor, edema, trismo, injúria ao
nervo alveolar inferior, infecções abrangendo espaços faciais, fratura óssea da
tuberosidade maxilar e/ou da mandíbula, comunicações buco-sinusais e deslocamento
de dentes para regiões anatômicas nobres, estão entre os acidentes e complicações mais
comuns. Diante desde fato, o presente trabalho busca através de uma mesa
demonstrativa explanar a importância do conhecimento dos reparos anatômicos para
minimizar as chances de complicações em exodontias de terceiros molares. Pelo
exposto, é perceptível a necessidade de cirurgiões-dentistas compreendam com maior
precisão as estruturas anatômicas envolvidas neste ato cirúrgico para que o
planejamento baseado nos exames clínico e radiográfico seja realizado com maior
precisão e por conseguinte os resultados sejam mais satisfatórios.
Palavras-chaves: Reparos anatômicos; Cirurgia; Terceiros molares
Keywords: Anatomic; Surgery; Third molars
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Resumo
A restauração metálica fundida é utilizada na odontologia desde o final do século XIX,
representando um procedimento restaurador importante para tratar dentes com amplas
destruições coronárias, em que não esteja mais indicada uma restauração direta, porém
devido à quantidade de tecido remanescente não é necessária a realização de um preparo
para coroa total. A compatibilidade periodontal, facilidade de higienização, diminuição
da pressão hidráulica durante a cimentação, possibilidade de realização de testes
endodônticos se for necessário, além de ser um preparo conservador constituem
vantagens deste procedimento restaurador. Entretanto, entre as suas desvantagens estão
a estética, a retenção do material e a impossibilidade de confecção em dentes com
posição anormal na arcada. Para realização de um preparo adequado, o protocolo clínico
deve ser respeitado, de forma a devolver a forma e função do dente na dinâmica
mastigatória. Este trabalho tem por objetivo apresentar os tempos operatórios de um
preparo para restauração metálica fundida.
Palavras-chaves e keywords: RMF; restauração indireta, protése dentária
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Resumo
A prótese parcial removível é constituída de elementos que desempenham, no
funcionamento deste tipo de prótese, funções semelhantes. Pode-se então, dividir este
estudo em quatro sistemas ou grupos de elementos: sistema de suporte ou de
sustentação, sistema de retenção e estabilização, sistema de conexão e sistema de selas e
dentes artificiais. Nesse último grupo encontra-se a sela ou base , o objeto de nosso
estudo neste trabalho. A sela é o elemento encarregado de preencher os espaços
protéticos, fixar os dentes artificiais e efetuar a transferência das forças oclusais às
estruturas bucais de suporte. É também responsável por reestabelecer a estética do
paciente, especialmente nos casos de substituição dos dentes anteriores onde houve
excessiva perda óssea. A sela é constituída basicamente por dois materiais, metal e
plástico. O metal constitui um arcabouço de elementos que se entrelaçam, com o
aspecto de malhas de uma rede (malhas da sela), que tem por finalidade promover
condições para fixação da parte plástica constituída de resina acrílica. O plástico tem a
função de fixar os dentes artificiais e atender aos requisitos estéticos relacionados a
volume, forma e cor da gengiva. De acordo com a presença ou não desses dois
materiais, as selas podem ser classificadas em metálicas, plásticas ou metaloplásticas.
Sendo assim o objetivo deste trabalho é mostrar através de uma mesa demonstrativa, os
tipos de selas bem como suas características e indicações.
Palavras-chaves: Prótese parcial removível, selas, resina acrílica.
Keywords: Removable partial denture, saddles, acrylic resin.
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Resumo
O preparo coronário com finalidade protética é um procedimento mecânico com o
objetivo de reduzir as dimensões dentárias, respeitando aspectos biomecânicos, dandolhes nova forma e contorno para adaptação da futura coroa artificial. Existem na
literatura, uma série de procedimentos técnico-científicos para a realização dos
desgastes coronários, sendo que a mais difundida e utilizada pelos cirurgiões-dentistas é
a técnica da silhueta. Este procedimento consiste no preparo inicial de uma metade da
estrutura remanescente e em seguida a redução total com finalização do preparo. Este
método permite a visualização da quantidade de desgaste que está sendo realizada, para
que se cumpra o princípio biomecânico de preservação biológica. As coroas totais,
metalocerâmica ou cerâmica pura, irão reproduzir a anatomia e função das coroas
dentárias, sendo utilizadas para grandes perdas de estrutura. Já as facetas estão
indicadas, não só para uma reposição da parte coronária perdida, como também nos
casos de reanatomização e estabilização de cor visando a melhoria estética, além da
funcional. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a realização de uma mesa clínica
evidenciando os aspectos mecânicos dos preparos para coroas totais e facetas em dentes
anteriores.
Palavras-chaves: Preparo do Dente, Coroas, Prótese Fixa.
Keywords: Tooth preparation, Crowns, Denture fixed.
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Resumo
A estética vem sendo atualmente um conceito aplicado a diversas áreas da saúde, não
sendo diferente na Odontologia, cujas técnicas e materiais restauradores estão cada vez
mais aprimorados e, com isso, substituindo as restaurações metálicas. No final do século
passado, surgiram as onlays estéticas, procedimentos restauradores com indicações para
dentes com lesões de cárie extensas, dentes fraturados com cúspides vestibulares ou
linguais hígidas, restaurações de MOD com istmo largo e dentes posteriores tratados
endodonticamente com boa quantidade de remanescente dentário, que se indicadas
adequadamente restabelecessem a forma e a função, favorecendo o equilíbrio do sistema
estomatognático. Para a realização deste procedimento clínico, o profissional deve ter
conhecimento científico sobre o material que vai utilizar, bem como do protocolo de
execução, não negligenciando nenhuma etapa, a fim de que se tenha um bom
desempenho clínico, aliado à resistência, durabilidade e estética. Esse trabalho visa
melhor compreensão e visualização do preparo para onlay estética, através da utilização
de macromodelos em gesso, onde serão representadas as proporcionalidades,
dimensões, características do preparo.
Palavras-chaves: Onlay, Estética, Procedimentos Restauradores /
Keywords: Onlay, Aesthetic, Restorative Procedures
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Resumo
Pode-se observar nos maxilares a existência de zonas chamadas de linhas de resistência
e pilares de força, que são áreas de maior estresse mecânico, onde os osteoblastos
liberam matriz óssea promovendo um reforço natural dessas regiões. Possuem maior
resistência ao impacto, onde apenas por um mecanismo de força de alta magnitude
ocorrerá uma fratura em seu corpo, costumando dissipar as forças sofridas, para regiões
de menor resistência. São consideradas colunas que sustentam o formato estrutural das
relações de força no esqueleto craniano. Podemos observa três de cada lado da maxila, o
anterior chamado de pilar canino, o médio chamado de pilar zigomático e o posterior
que é denominado pilar pterigóideo. Em se tratando da mandíbula não temos pilares e
sim zonas de maior resistência como às trajetórias marginais, temporais e alveolares.
Nesse ínterim, o presente trabalho visa expor por meio de uma mesa demonstrativa, as
linhas de resistência e pilares de força da face e sua relação com os traumas através de
imagens e modelos. Diante do exposto observou-se que as áreas mais afetadas por
fratura em face, como por exemplo, nariz, complexo zigomático e alvéolos dentários,
são zonas entre pilares ou zonas de término dos mesmos (onde as forças são dissipadas).
Dessa forma constata-se a relação entre ao posicionamento anatômico destes com as
zonas de fratura.
Palavras-chaves: Pilares faciais; Linhas de resistência; Trauma
Keywords: Facial pillars; Lines resistance; Trauma
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Resumo
Introdução: A confecção de uma prótese metalocerâmica depende de diversas etapas,
que envolvem a ação clínica do profissional cirurgião-dentista em consultório, e o
trabalho laboratorial do técnico em prótese. Objetivo: Este trabalho se propõe a
descrever detalhadamente as etapas de confecção de uma coroa total em
metalocerâmica. Desenvolvimento: Serão utilizados nesta mesa, todos os materiais que
descrevem o passo a passo das fases de execução da prótese metalocerâmica na seguinte
ordem: moldagem, modelo, troquelização, enceramento, colocação do anel de fundição,
inclusão com revestimento refratário, fundição do metal, polimento, adaptação,
aplicação do opaco, anatomia com as cerâmicas de dentina e esmalte, glazeamento.
Conclusão: Espera-se que através da apresentação desta mesa clinica consiga-se
informar de forma clara e prática como é confeccionada uma coroa metalocerâmica,
ressaltando o importante papel do laboratório de prótese na execução criteriosa do
procedimento.
Palavras-chave: Odontologia, Ligas metalo-cerâmicas, Reabilitação Bucal.
Keywords: Dentistry , Metal Ceramic Alloys, Dentistry, Mouth Rehabilitation.
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A halitose é definida como ar exalado da boca que é ofensivo e desagradável aos outros
e para o próprio paciente. A etiologia da halitose ainda é controversa devido à sua natureza
multifatorial, porém estudos indicam que aproximadamente 90% das causas são intra-orais,
relacionando-se principalmente com a degradação de matéria orgânica em compostos sulfurados
voláteis, pelas bactérias presentes na saliva, biofilme dental, dorso da língua, sulco gengival e
bolsas periodontais. Classifica-se a halitose em: halitose verdadeira, pseudo-halitose e
halitofobia. Tanto os indivíduos com diagnóstico definido de halitose verdadeira, quanto
aqueles com pseudo-halitose ou halitofobia experimentam um grave problema que afeta o seu
comportamento social. Surge então a necessidade de se fazer uma abrangente avaliação do
impacto do mau odor oral na vida diária e na qualidade de vida dos pacientes. O objetivo deste
trabalho estudo é apresentar uma revisão da literatura sobre o impacto da halitose na qualidade
de vida dos indivíduos, buscando conhecer melhor os instrumentos utilizados para avaliação da
qualidade de vida e a importância dos mesmos na avaliação da efetividade dos tratamentos.
3. Mestranda em Odontologia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA);
Especialista em Prótese Dentária pela ABO-Ce; Especialista em Implantodontia pela ACOCe.
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Resumo:
Introdução: O uso de titânio para confecção de implantes dentários tem seu sucesso clínico bem
documentado na literatura e representa o padrão ouro devido as suas adequadas propriedades
mecânicas e biocompatibilidade. Porém, nos últimos anos surgiram novos materiais com o
intuito de aprimorar aspectos negativos do titânio, como coloração metálica que pode
proporcionar estética inadequada e casos de reação alérgica ao metal. Objetivo: O objetivo
desta pesquisa é avaliar os avanços e repercussões clínicas do uso de implantes em zircônia e
determinar perspectivas futuras para o uso dos mesmos. Desenvolvimento: As biocerâmicas são
utilizadas na odontologia há 4000 anos, porém a zircônia só tornou-se disponível para uso
odontológico nas últimas décadas. Apresenta propriedades físicas e mecânicas tais como alta
resistência mecânica e dureza, baixo módulo de elasticidade, estética agradável e maior
tenacidade à fratura. Apesar dessas interessantes características, poucos estudos clínicos existem
demonstrando a longevidade e prognóstico do material. Além disso, dúvidas referentes ao efeito
do envelhecimento da zircônia em meio oral ainda não foram solucionadas e suspeita-se da

possibilidade de ocorrência de degradação marginal do implante, aumento de rugosidade e
microtrincas. Considerações finais: Estudos clínicos longitudinais são fundamentais na
determinação do sucesso clínico de novos materiais. Porém, até o presente momento, a zircônia
tem apresentado características adequadas para o seu uso como substituta de dentes perdidos.
Palavras-chaves: Implantes dentários, zircônia, biocompatibilidade
Keywords:Dental implants, zirconia,biocompatibility
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Resumo: Introdução: Os implantes dentários tiveram seu sucesso clínico determinado a
partir dos estudos de Per-Ingvar Branemark e definição do termo osseointegração. A
utilização de titânio como material constituinte permitiu uma íntima conexão entre estrutura
óssea e implantes dentários garantindo longevidade para tratamentos reabilitadores. Porém,
nos últimos anos, estudos estão investigando a possibilidade de relação entre reações
alérgicas a titânio e insucesso nas reabilitações orais. Objetivo: O intuito desse estudo é
avaliar reações adversas associadas a implantes dentários em titânio e possíveis insucessos
clínicos na literatura disponível. Desenvolvimento: O titânio e suas ligas são usados em
implantes dentários devido as suas características químicas, físicas e biológicas.
Apresentam baixo peso específico, resistência a altas temperaturas, elevada resistência
mecânica e à corrosão. Porém, a degradação de produtos metálicos no organismo pode
causar reações de hipersensibilidade. Recentemente, reações alérgicas a titânio vêm sendo
cada vez mais frequentemente relatadas. Sensações como queimação, diminuição ou perda
total da sensibilidade gustativa e sintomas gerais podem estar associadas ao titânio. Porém,
não há documentação suficiente para provar estas associações. Considerações finais: A
implantodontia ainda é uma ciência recente e novas descobertas farão parte do nosso
cotidiano. Estar atento às complicações relacionadas aos implantes dentários e tentar

descobrir a causa de insucessos é fundamental para o aperfeiçoamento e entendimento da
odontologia e suas possíveis reações no corpo humano.
Palavras-chaves: Implantes dentários, titânio, reações adversas.
Keywords: Dental implants, titanium, adverse reactions

REABILITAÇÕES ORAIS E QUALIDADE DE VIDA NA POPULAÇÃO IDOSA.
ORAL REHABILITATIONS AND QUALITY-OF-LIFE IN THE ELDERLY POPULATION.
Fracasso, Lisiane Martins1; Nogarett, Lígia Maria2; Mota, Eduardo Gonçalves3
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2. Doutoranda em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul. Mestre em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
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Resumo:
Introdução: A perda de dentes não é uma consequência do envelhecimento, porém está presente
na maioria dos idosos. Assim, a busca por tratamentos orais é comum por parte destes
indivíduos que almejam melhora em aspectos sociais, biológicos e psicológicos. Assim, o
cirurgião-dentista deve possuir conhecimento para orientar o paciente quanto as suas
expectativas e prognóstico previamente a realização de tratamentos odontológicos, já que o
sucesso clínico também depende de uma adaptação funcional e psicológica por parte do
paciente. Objetivo: Este trabalho bibliográfico teve por objetivo discutir o impacto da
odontologia reabilitadora na qualidade de vida da população idosa. Desenvolvimento: A
qualidade de vida é afetada pelo grau de satisfação e insatisfação relacionado à saúde oral e a
literatura demonstra que perdas dentárias interferem negativamente na autopercepção deste
indicador subjetivo. Pacientes idosos possuem particularidades de ordem fisiológica e
psicológica exigindo conhecimento específico referentes a sua faixa etária. Ao procurar um
tratamento odontológico, preocupações e perspectivas por parte do paciente estão associadas ao
resultado final do procedimento. Próteses odontológicas podem melhorar a qualidade de vida
dos indivíduos e determinar aumento na expectativa de vida dos mesmos. Porém, aspectos

psicológicos e físicos negativos podem exercer efeito contrário.

Considerações finais:

Atualmente, há um interesse referente ao impacto das reabilitações orais e, principalmente,
quais eram as expectativas iniciais dos pacientes e se estas foram supridas ao longo do
tratamento. Sem dúvida, conhecer esses fatores é essencial para o desenvolvimento da
odontologia e satisfação dos pacientes idosos.
Palavras-chaves: Reabilitação oral, qualidade de vida, perda dentária.
Keywords: Oral rehabilitation, quality-of-life, tooth loss.

UTILIZAÇÃO DA VIDEOFLUOROSCOPIA PARA REMOÇÃO DE AGULHA
FRATURADA
USING THE VIDEOFLUOROSCOPY FOR BROKEN NEEDLE REMOVAL

Costa, Denis Damião1; Carneiro, Milena Couto1; Farias, Thiago Soares de1; Freitas, Carlos
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Resumo: Define-se radiologia intervencionista como ações de intervenção diagnóstica e
terapêutica guiadas por acesso cirúrgico, usando a imagem fluoroscópica para localizar,
monitorar, controlar e documentar procedimentos. A videofluoroscopia possibilita o registro das
imagens da fluoroscopia em mídia magnética e seu valor reside em poder analisar e reanalisar a
dinâmica registrada em tempo real, sem a necessidade de novas exposições. A imagem gerada
pela fonte de raios X é formada em uma tela fluorescente de entrada de um intensificador de
imagem que converte a imagem dos raios X numa imagem luminosa. Esta ferramenta
amplamente utilizada na medicina ganha espaço na cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial,
sobretudo como auxiliar na localização e remoção de corpos estranhos alojados na região oral e
maxilofacial. Fraturas de agulha podem estar associadas a falhas na fabricação, movimentação
súbita do paciente durante infiltração, erros de técnica como a inserção de toda agulha no tecido
alvo e dobras que provocam a fadiga do metal. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão
atualizada da literatura e relatar dois casos de fratura de agulha para anestesia odontológica no
espaço pterigomandibular que foram removidas com auxílio da videofluoroscopia, atendidos no
serviço de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública/Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, Bahia. Conclui-se que, diante de agulhas
fraturadas, o uso da fluoroscopia transoperatória apresenta vantagens quando comparado aos
outros métodos imagenológicos, pois oferece imagens transoperatórias dinâmicas, rápidas e em
ângulos variados.
Palavras-chave: Radiologia Intervencionista; Fluoroscopia; Complicações Intraoperatórias.
Keywords: Radiology, Interventional; Fluoroscopy; Intraoperative Complications.

ACESSO TRANSCONJUNTIVAL PARA TRATAMENTO DE FRATURAS DO
COMPLEXO ZIGOMÁTICO-ORBITAL
TRANSCONJUNCTIVAL ACCESS TO TREATMENT OF FRACTURES ZYGOMATIC
ORBITAL COMPLEX
Moura, Bruno Moraes Sales 1 ; Farias, Thiago Soares 1 ; Mascarenhas,Murillo Leite1 ;
Marques,Joaquim1 Soares-Zerbinati,Lívia Prates2 ; Perez,Adriano Silva2
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O acesso cirúrgico transconjuntival, também chamado de acesso conjuntival, se caracteriza pela
transecção da conjuntiva da pálpebra inferior para acessar o assoalho, o rebordo, as paredes
lateral e medial da órbita, e sutura frontozigmática, ou seja, apresenta relevância no tratamento
de fraturas do complexo zigomático-orbital por se tratar de uma região de elevado interesse
estético e difícil manipulação das estruturas anatômicas envolvidas. O objetivo deste trabalho é
descrever a técnica cirúrgica do acesso transconjuntival, embasada na revista da literatura, além
de avaliar as vantagens e desvantagens sobre os demais acessos cutâneos utilizados para
visualizar fraturas do complexo zigomático-orbital.

O acesso transconjuntival foi

primeiramente descrito por Bourquet, em 1924, para blefaroplastia. Contudo, somente em 1985
foi realizado o primeiro relato descrevendo uma combinação do acesso transconjuntival com
cantotomia lateral para o tratamento de fraturas do complexo zigomático. Este acesso
proporciona ao cirurgião boa exposição cirúrgica, com baixo índice de complicações, excelentes
resultados estéticos e elimina a necessidade de incisões cutâneas nas pálpebras superior e
inferior. A escolha do acesso cirúrgico é de fundamental importância no sucesso do
procedimento, logo o acesso transconjuntival atende às necessidades para o tratamento de
fraturas zigomatico-orbitárias, permitindo o restabelecimento da função com cicatriz
imperceptível.
Palavras-chave: Órbita; Fratura, zigoma
Keywords: Orbit; Fracture, zygoma

OSTEOTOMIA SAGITAL BILATERAL DO RAMO MANDIBULAR
SAGITTAL BILATERAL OSTEOTOMY OF THE MANDIBULAR RAMUS
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Introdução: A cirurgia ortognática é o procedimento que visa restabelecer a estética e a
função das deformidades dentomaxilofaciais, Dentre as manobras cirúrgicas utilizadas a
osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular (OSBRM) é a técnica mais frequentemente
utilizada na correção das deformidades mandibulares. Objetivo: Demonstrar de maneira
ilustrada o passo a passo da técnica da OSBRM. Revisão da Literatura: A OSBRM é a técnica
que permite a permanência do côndilo mandibular no interior da cavidade articular evitando-se
assim danos pós-operatórios à articulação temporomandibular. Esta osteotomia possibilita que a
mandíbula, após fraturada, movimente-se em todos os sentidos no espaço (avanço, recuo,
rotação horária e anti-horária do plano oclusal e correção de assimetrias). Desde que foi
primeiramente descrita por Trauner e Obwegeser em 1957, numerosas modificações foram
propostas por diversos autores visando simplifica-la e evitar a ocorrência de acidentes e
complicações. Conclusão: A intervenção cirúrgica nos casos de discrepâncias esqueléticas é
fundamental para obtenção de um resultado estético e funcional satisfatórios. A técnica de
OSBRM é um procedimento amplamente utilizado pelos cirurgiões para o tratamento de
deformidades dentomaxilofaciais.
Palavras-chave: Osteotomia; Cirurgia ortognática; Mandíbula
Keywords: Osteotomy; Orthognathic Surgery; Madible
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APICECTOMIA COM RETROBTURAÇÃO EM AMÁLGAMA: UMA FORMA
ECONÔMICA E VIÁVEL DE TRATAMENTO
APICOECTOMY WITH RETROFILLING AMALGAM: AN ECONOMICAL
AND VIABLE TREATMENT
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Resumo
A Apicectomia é definida como uma remoção cirúrgica da porção apical de um
elemento dental, seguida de curetagem do tecido patológico existente na lesão periapical
e do alisamento da extremidade da raiz. Essa cirurgia é indicada em dentes onde o
tratamento endodôntico fracassou e que possuam coroas cerâmicas ou núcleo, e também
em casos de cistos de grandes proporções. A obturação do canal radicular simultânea ao
ato cirúrgico deve ser realizada, quando não se consegue conter o exsudato persistente
por meio de medicação intracanal e medicação sistêmica. A exposição cirúrgica do
ápice facilita a biomecânica do canal radicular, permite uma obturação mais eficiente
com condensação do material obturador. Removendo-se o material patológico do Peri
ápice, obtém-se um conduto ausente de exsudação, permitindo a completa obturação e
regeneração dos tecidos de sustentação. A cirurgia quando feita corretamente, as
chances de uma recidiva ou de um ré-tratamento são mínimas. Um dos fatores que
influenciam positivamente no prognóstico é o biomaterial retroobturador; sendo o MTA
o que mostra melhores resultados. Porém este biomaterial é caro e de difícil acesso para
alguns pacientes. O amálgama de uso restaurador é uma opção de baixo curso e
biocompatível com os tecidos periapicais. O propósito deste trabalho é o de descrever a
técnica cirúrgica utilizada e apresentar um caso clínico de apicectomia com
retrobturação com amálgama, realizando uma discussão sobre suas indicações.
Palavras- chave: Apicectomia, Dente
Keywords: Apicoectomy, Tooth

AVALIAÇÃO DA HEMOGLOBINA GLICADA PARA O DIAGNÓSTICO DE DIABETES
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Resumo: A Organização Mundial de Saúde considera o Diabetes Mellitus (DM) uma
pandemia e, consequentemente, um sério problema de saúde pública. Classicamente, os
exames laboratoriais Glicemia em Jejum e Teste Oral de Tolerância à Glicose são
realizados para o diagnóstico de DM. Recentemente, a Associação Americana de
Diabetes (ADA) preconizou o uso da Hemoglobina Glicada (HbA1C), com limiar de
6,5%, para essa finalidade. Esse trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca
da utilização de Hemoglobina Glicada no diagnóstico de pacientes diabéticos. A
HbA1C é o exame laboratorial padrão ouro para o acompanhamento metabólico de
diabéticos e apresenta várias vantagens, como: representa a média glicêmica no período
de 30 a 90 dias precedente à realização do exame; apresenta uma maior comodidade
para o paciente porque prescinde o jejum; possui uma maior estabilidade pré-analítica
quando comparado aos outros exames utilizados com essa funação; é menos susceptível
à perturbações cotidianas. Entretanto, existem várias limitações para o seu uso. O
resultado do exame pode ser alterado por diversos fatores, tais como: presença de
hemoglobinas variantes, anemias hemolíticas, anemias nutricionais, uremia, gravidez e
perda aguda de sangue. A literatura mostra diferenças de sensibilidade e especificidade
de HbA1C quando avaliadas em pacientes de diferentes etnias e faixas etária. O limiar
de 6,5% não deve ser considerado ideal para todas populações. Até a determinação de
valores específicos para a população brasileira, é mais sensato o uso do Glicemia em
Jejum e do Teste Oral de Tolerância à Glicose para avaliação de pacientes com suspeita
de DM.
Palavras-chaves: Hemoglobina Glicada; Diabetes Mellitus.
Keywords: Glycated Hemoglobin; Diabetes Mellitus.

BIOSSEGURANÇA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
BIOSECURITY IN DENTAL CARE
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Resumo: Biossegurança é o conjunto de medidas que visa o controle de infecção e tem
como princípios básicos a prevenção de acidentes ocupacionais, infecção cruzada e
proteção biológica dos profissionais e pacientes. O conhecimento do correto manejo de
cuidados prévios, transoperatórios e posteriores ao atendimento são imprescindíveis
para o sucesso profissional de um cirurgião-dentista. O objetivo desse trabalho é revisar
a literatura sobre os cuidados necessários no âmbito da biossegurança para um correto
atendimento odontológico. Entre eles estão: a vacinação; Equipamento de Proteção
Individual (EPI) que consiste em jaleco, máscara, gorro, luvas, óculos de proteção,
calçado fechado, os quais devem ser utilizados em todos os procedimentos; Lavagem,
desinfecção e esterilização do instrumental odontológico; Cuidados prévios, durante e
posteriores ao atendimento e como agir frente a um acidente perfuro-cortante.

Palavras-chaves: biossegurança; odontologia; infecção cruzada.
Keywords: biosecurity; dentistry; cross Infection

ANEMIA FALCIFORME: MANIFESTAÇÕES RADIOGRÁFICAS DE
INTERESSE ODONTOLÓGICO.
SICKLE CELL ANEMIA: RADIOGRAPHIC MANIFESTATIONS OF DENTAL
INTEREST.

Casais, Paula Milena Melo¹; Cardoso, Tatiane Novais¹; Souza, Bruno Nobre de ¹; Lima,
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Resumo:
A Anemia Falciforme (AF) é uma das doenças hematológicas hereditárias mais comuns
em todo o mundo. Ocorre devido a uma mutação da hemoglobina que leva as células a
se parecerem com foices. Em situações de baixas tensões de oxigênio, as moléculas de
hemoglobina afetadas têm seu formato alterado de discóide para falcado. As
manifestações radiográficas orais afetam tanto a mandíbula quando a maxila em 79 a
100% dos pacientes e caracterizam-se pela perda do padrão trabecular normal com o
aumento da radioluscência devido à diminuição do número de trabéculas e ao aumento
dos espaços medulares resultantes da hiperplasia compensatória. As trabéculas ósseas
horizontais proeminentes entre os dentes conferem o aspecto de uma “escada” presente
principalmente no osso interproximal. Outras alterações que podem ser observadas
radiograficamente são calcificações pulpares, que se apresentam semelhante a
dentículos no interior da câmara pulpar, e a hipercementose, caracterizada pela
deposição excessiva de cemento não neoplásico, contínuo ao cemento radicular normal,
conferindo à raiz um aspecto volumoso. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão
de literatura sobre a anemia falciforme e suas implicações orais, atribuindo um destaque
maior aos aspectos radiográficos. Levando em consideração a alta prevalência da
anemia falciforme na população e a importância que a saúde bucal assume no papel da
manutenção da saúde de todo o organismo é de vital importância a capacitação dos
cirurgiões-dentistas para que estes profissionais conheçam os aspectos básicos da
etiologia e fisiopatologia e as manifestações bucais da anemia falciforme.
Palavras-chaves e keywords: Anemia falciforme; Manifestações radiográficas orais;
Doença hematológica.

MACRO X MICROCIRURGIA PARA RECOBRIMENTO RADICULAR:
RELATO DE CASO
MACRO X MICROSURGERY FOR ROOT COVER: CASE REPORT
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Existem várias técnicas que visam recobrir a superfície radicular com o intuito
de melhorar a estética e reduzir o desconforto no pós-operatório. A técnica de enxerto
de tecido conjuntivo subepitelial tem se mostrado com alta previsibilidade. Entretanto,
tem sido documentado que as incisões verticais oblíquas (relaxantes) estão associadas a
maior morbidade pós-operatória e menor satisfação estética por parte dos pacientes.
Adicionalmente, estudos recentes apontam que a microcirurgia periodontal vem
apresentando resultados satisfatórios quanto a esses aspectos. O objetivo desse trabalho
é apresentar a cicatrização, semanalmente, e o resultado clínico alcançado com a técnica
de enxerto de tecido conjuntivo que utiliza incisões relaxantes comparando-a com a
técnica de microcirurgia para tratamento de recessões gengivais, que não utiliza incisões
relaxantes, ambas realizadas em um mesmo paciente e acompanhadas por 6 meses pósoperatório. O paciente relatou menor morbidade pós-operatória, maior satisfação
estética e menor hipersensibilidade dentinária com a técnica microcirúrigica. O
percentual de recobrimento radicular alcançado foi satisfatório e semelhante para ambas
as técnicas.
Palavras-chaves: Enxerto conjuntivo, retalhos cirúrgicos, recessão gengival
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RESUMO
Maxilas severamente atrofiadas representam um desafio às reabilitações implantosuportadas. A reconstrução maxilar com enxertos ósseos para permitir a reabilitação com
implantes osseointegrados é um tratamento com boa previsibilidade e alto índice de
sucesso, porém a morbidade causada pela necessidade de regiões doadoras e grande
quantidade de osso dificulta a aceitação pelos pacientes; podendo, inclusive, ser contraindicada dependendo da condição sistêmica. Os implantes zigomáticos surgiram como
uma alternativa para a reabilitação de pacientes maxilectomizados decorrente da exérese
de tumores, contudo a técnica foi extrapolada para os casos de atrofia óssea severa e
perdas ósseas decorrentes de infecções ou trauma, diminuindo o tempo e a morbidade do
tratamento quando comparada à reconstrução óssea. A reabilitação com implantes
zigomáticos pode apresentar complicações como o mal-posicionamento dos implantes
comprometendo a reabilitação protética, e a perda do suporte ósseo da crista marginal,
causando comunicações buco-sinusais e sinusites recorrentes. Apesar disso, a literatura
mostra que os implantes zigomáticos, quando bem indicados, representam uma boa
alternativa para a reabilitação de maxilas severamente atrofiadas. O objetivo deste
trabalho é revisar a literatura e discutir as indicações e previsibilidade das reabilitações
com implantes zigomáticos.
Descritores: Implantes Dentários; Zigoma; Maxila.
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Resumo:

A saúde e a doença estão intimamente relacionadas e constituem um processo cuja
resultante está determinada pela atuação de vários fatores que variam no tempo e no
espaço, de acordo com o grau de desenvolvimento econômico, social e humano de cada
região (LAURELL, 1982). Correspondendo ao valor de 57%, as mulheres atualmente
são maioria na população brasileira, bem como, as principais usuárias do Sistema Único
de Saúde (SUS), é o que diz o Ministério da Saúde. O presente estudo teve como
objetivo, descrever o atual perfil da saúde da mulher brasileira, frente a uma nova
inserção, dessa, na sociedade nas últimas décadas; de forma retrospectiva, descritiva e
observacional dos programas/políticas públicas, bem como, as demandas e as
resultantes desses. Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que então incorporou como princípios e diretrizes
as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços do SUS,
além de integralidade e equidade da atenção. A elaboração de políticas públicas precisa
incorporar o atendimento para os mais variados grupos de mulheres: as negras; as
residentes e trabalhadoras rurais; lésbicas; mulher indígena, além das presidiárias.
Capacitar os profissionais de saúde a lidar com essas diferenças sem deixar de prestar
um atendimento integral a tais grupos de mulheres de diferentes gerações, é de
fundamental importância. É imperativo que exista, portanto, a humanização e a
qualidade da atenção à saúde feminina, o que implica a sua promoção de saúde, o
reconhecimento, e respeito aos seus direitos humanos.
Palavras-chaves: demandas; diretrizes; políticas públicas; promoção de saúde; humanização.
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Resumo
A necessidade estética após a perda dentária e perceptível na história da humanidade
desde muito antes de Cristo, o que pode ser evidenciado a parti da sua gradação
histórica dos relatos da simples substituição dos dentes perdidos, a até as maiores
evoluções, como é o caso das resina e porcelanas atuais. Nesse ínterim, o conhecimento
acerca da escolha da cor de dentes artificiais em prótese, é um fator pilar na
determinação da boa estética da mesma. Diversos fatores contribuem para a aparência
dos dentes e também no modo como cada um percebe essa aparência, dessa forma são
variados também os fatores que necessitam ser avaliados no momento da escolha de cor
dos dentes de uma prótese. Os profissionais odontológicos têm como incumbência dar à
artificialidade dos dentes, as melhores afinidades atrativas ao paciente, seja pelo
material a ser utilizado ou alternativa seguida. Essa revisão visa esclarecer a forma mais
adequada de selecionar a cor de dentes artificiais para uso em próteses dentárias, se
fazendo necessário o pleno conhecimento de como ocorre a variação de cor nos dentes
naturais, bem como o conhecimento do que temos a disposição no mercado da escala de
cores. Só a partir desses conhecimentos adquiridos, adquire-se embasamento teórico
para concluir a melhor forma de se fazer a seleção de cores de dentes artificiais para
próteses dentárias.

Palavras chave: Prótese, seleção da cor, dentes artificiais
Key words: Prosthesis, color selection, artificial teeth
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Resumo
A Odontologia encontra-se na “Era Empresarial” em que há a mercantilização da saúde.
Nesse contexto, o cirurgião-dentista tem ingressado no mercado de trabalho, em sua
maior parte, como empregado de consultório particular ou de clínica associada
deparando-se com a dificuldade em atender seus pacientes da forma mais adequada,
uma vez que estes passam a ser para o sistema um número representativo de retorno
financeiro. O tema da responsabilidade civil exsurge com tamanha relevância para os
profissionais de saúde tendo em vista o aumento vertiginoso da propositura de ação
demandada em desfavor desse grupo de profissionais. A Constituição Federal de 1988
teve contribuição especial nesse sentido ao instituir, além de outras garantias, o direito à
saúde, confirmando os cidadãos como entes participativos no meio social e fazendo,
assim, que todos buscassem com mais fervor os seus direitos. Além disso, com o
advento da Lei nº. 8078/90, denominada Código de Defesa do Consumidor, o cirurgiãodentista passou a ser considerado fornecedor de serviços. Isso acirrou os debates sobre a
questão, bem como elevou o número de casos levados ao Poder Judiciário, no sentido
de ressarcimento de danos por erro profissional. Dessa forma, a maioria dos
procedimentos realizados pelos cirurgiões-dentistas fica sujeita à análise de qualidade,
podendo esses profissionais responder civil e penalmente pelos seus atos, já que todas
as pessoas que sofrem danos têm direito a buscar uma reparação. A presente revisão de
literatura objetiva tornar conhecida ao cirurgião-dentista a legislação vigente que aborda
a responsabilidade civil no exercício da sua profissão.
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Resumo:

As mordidas cruzadas anteriores e posteriores possuem prevalência relativamente alta,
porém, quando essas alterações acometem o mesmo paciente a freqüência torna-se
bastante baixa. Essas maloclusões devem ser interceptadas o mais precocemente
possível, desde a dentadura decídua e mista, havendo-se a possibilidade de evitar efeitos
colaterais deletérios associadas a esses problemas como: a instalação de hábitos
viciosos, a progressão de recessões gengivais nos incisivos inferiores e, a criação de
assimetrias faciais e esqueléticas. Para a interceptação de tais maloclusões presentes
num mesmo paciente, existem diversos recursos ortodônticos e ortopédicos. A seleção
do tipo de terapia ideal requer detalhado diagnóstico e a preocupação com aspectos
como a cooperação do paciente, quanto ao uso e à higienização, a severidade da
maloclusão e a duração do tratamento a ser realizado. Assim, devido à escassez de
trabalhos que retratem essas duas maloclusões no mesmo paciente, este trabalho tem
como objetivo a apresentação de alguns casos clínicos destacando diferentes abordagens
terapêuticas.
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo caracterizar a produção científica brasileira
relacionada à temática da Formação Superior em Saúde (FSS), com ênfase nos trabalhos
que tratam, especificamente, do ensino de graduação em odontologia. A metodologia
incluiu revisão bibliográfica utilizando um conjunto de descritores para busca e seleção
de artigos indexados na base de dados SciELO em todo o período disponível. Foram
identificados num primeiro momento 599 trabalhos os quais serão submetidos à leitura
sistemática para avaliar a pertinência com relação aos objetivos do estudo e construção
da base de dados. O plano de análise prevê a coleta de informações relativas ao ano de
publicação, tema abordado e periódico onde foi publicado. Foram estabelecidas seis
categorias para classificação dos trabalhos segundo áreas temáticas, quais sejam:
Política de Formação Superior em Saúde; Histórico da Formação Superior em Saúde;
Práticas Educativas; Estudos Bibliográficos; Ensaios Teóricos e Outros. A análise
preliminar dos resultados sugere uma progressiva diversificação das subáreas temáticas
acompanhada da ampliação do leque dos autores interessados, notadamente após a
implantação do Sistema único de Saúde (SUS). Conclui-se com a discussão das
características e tendências gerais da produção acadêmica brasileira sobre ensino de
graduação em odontologia.

Palavras-chave: Formação de Recursos Humanos em Saúde, Educação Superior em
Saúde, Ensino Superior em Saúde, Ensino de Graduação em Odontologia.
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Resumo: A Liga Acadêmica Bahiana de Educação em Saúde Bucal (LABESB) é uma
entidade sem fins lucrativos, organizada por acadêmicos de odontologia, que trabalha
junto à comunidade científica do estado da Bahia, filiada à Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública (EBMSP). O objetivo deste trabalho é apresentar a LABESB, sua
organização e atividades desenvolvidas. Os trabalhos da LABESB são divididos em três
eixos: A) Assistenciais: promover palestras e oficinas de caráter preventivo e de
promoção de saúde para a comunidade sobre assuntos ligados à área; desenvolver ações
preventivas de caráter coletivo em comunidades. B) Didáticas: propiciar aos alunos da
área de saúde, das Instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC),
conhecimento técnico-científico sobre temas relacionados educação em saúde;
Estimular e desenvolver as capacidades necessárias para o trabalho em equipe
interdisciplinar. C) Científicas: congregar acadêmicos do curso de odontologia, das
Instituições de Ensino Superior (IES) reconhecidas pelo MEC, visando o
desenvolvimento de trabalhos científicos sobre temas relacionados à educação em
saúde; promover e participar de cursos, simpósios e congressos sobre educação em
saúde e áreas afins; divulgar o resultado de pesquisas sobre o estudo científico sobre
educação em saúde e áreas afins, para que levem a melhor abordagem do tema por
profissionais e estudantes. O contínuo estudo de educação em saúde bucal desenvolvido
pela LABESB é de suma importância para o desenvolvimento de uma odontologia mais
eficiente e socialmente justa.
Palavras-chaves: Educação, Saúde Pública, Odontologia.
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Resumo
A tatuagem é de grande relevância na identificação humana por ser uma “cicatriz que
fala”, representando uma excelente marca que presumi o significado da vida pregressa
do indivíduo. O objetivo deste trabalho é revisar a literatura acerca dos significados
criminal e médico-legal das tatuagens contribuindo para as investigações forenses. No
século XXI, ainda persiste a relação da tatuagem a criminosos, devido a maiores partes
de elas serem encontradas em pessoas que levam a vida ociosa e marginalizadas e nos
criminosos reincidentes, embora, uma parcela da sociedade pratique a tatuagem por
charme ou modismo. Apesar da operante lei do silêncio entre os criminosos a cerca do
tema, sabe-se os desenhos e as possíveis interpretações, como de uma estrela de cinco
pontas significa autor de homicídios; três sepulturas demonstra que o meliante guarda
segredos como um túmulo; traidores e delatores recebem o desenho de uma serpente.
Apesar da escassez de pesquisas científicas que abordem essa temática, os significados
das tatuagens como prova pericial para a medicina legal gira em torno de dois eixos, a
questão da identificação de corpos humanos e a classificação de criminosos por meio da
associação simbológica das tatuagens com o mundo do crime.
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Introdução: A restauração em metalocerâmica apresenta características estéticas,
biocompatibilidade, isolamento térmico, razoável resistência mecânica e tem diversas
indicações clínicas. Porém, para sua utilização é necessário o uso de cimentos
odontológicos; e a qualidade da etapa de cimentação está diretamente ligada ao sucesso
e durabilidade das restaurações. Objetivo: Este trabalho se propõe a explanar a
utilização de próteses metalocerâmicas e buscar os materiais de cimentação
contemporâneos mais apropriados para este procedimento. Desenvolvimento: Por meio
da revisão de literatura, verifica-se a frequência de uso dos cimentos de fosfato de zinco
e resinosos (de união convencional ou autoadesiva). No preparo da superfície metálica,
quando do uso de materiais resinosos, são encontradas evidências de melhora na união
com o uso de agentes de ligação, os primers para metal. Conclusões: A expectativa é
que após a apresentação deste trabalho seja esclarecida o emprego da restauração
metaloceramica na contemporaneidade, bem como suas vantagens e desvantagens e
ações para aumentar sua durabilidade.
Palavras-chave: Odontologia, Ligas metalo-cerâmicas, Dentística operatória, Cimentação,
Reabilitação Bucal.
Keywords: Dentistry, Metal Ceramic Alloys, Dentistry, Operative, Cementation, Mouth
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Resumo
As radiografias são muito utilizadas na odontologia e a condição radiográfica é de
fundamental importância para uma correta análise radiográfica. Em cada técnica é
possível observar reparos anatômicos fundamentais para o diagnóstico, prognóstico e
tratamento de patologias, e para melhor clareza algumas técnicas são eleitas para uso
nas especialidades específicas, tais como dentística, periodontia, endodontia e cirurgia
bucomaxilofacial. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais métodos e
técnicas radiográficas utilizadas na odontologia, visando descrever como estas são
realizadas, quais as suas aplicações, associar os reparos anatômicos presentes em cada
técnica e destacar quais as técnicas mais aplicadas em cada especialidade odontológica.
Palavras-chaves e keywords: Técnicas radiográficas, especialidades odontológicas, reparos
anatômicos Radiography Techniques, Dental Specialties, Anatomic
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Resumo
Introdução: O foco da Implantodontia moderna tem se voltado para a restauração
estética que é indistinguível de dentes naturais e é estável ao longo do tempo. Sabe-se
que a morfologia peri - implantar é influenciada por múltiplos fatores, sendo o biótipo
periodontal um dos mais importantes e mais discutidos na literatura atual. Objetivo:
Discutir como o biótipo periodontal pode influenciar tanto a estabilidade óssea como
também a morfologia peri - implantar e o resultado estético de uma prótese unitária
implanto-suportada. Discussão: Para esta apresentação foram revisados 20 artigos sobre
o tema e ilustrado com dois casos clínicos. Conclusão: A partir da revisão, foi concluído
que o biótipo periodontal espesso e plano influencia positivamente a estabilidade do
tecido peri-implantar.

Palavras-chaves e keywords: Implante Imediato Unitário, Biótipo Gengival, Estabilidade
Óssea, Papila Dental, Estética.

