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EDITORIAL

Compartilhar experiências é fundamental para consolidar e multiplicar o conhecimento.
Neste contexto, surgiu a JOBA, evento que nos engrandece com rica produção científica. Em
2014, realizamos a 13a JOBA, 2o encontro de Reabilitação Oral, 3o Encontro de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Bahiana e 7o Encontro de Ex-alunos, celebramos os 10 anos
de formatura da 1a Turma de Odontologia da Bahiana. Esta jornada teve um expressivo número
de participantes e apresentações científicas de alta qualidade que resultou nos Anais da 13a
JOBA com a publicação de 176 resumos.
A organização desse evento foi um grande desafio e experiência enriquecedora que não
seria possível sem o empenho e colaboração dos membros da comissão organizadora (alunos e
professores), funcionários da Bahiana e o apoio fundamental do Prof. Urbino da Rocha Tunes
(Coordenador do curso de Odontologia da Bahiana). Muito obrigada a todos!
Agradeço a todos os ministradores que tornaram a realização desta jornada possível e aos
colegas que prontamente aceitaram a missão de analisar e julgar os trabalhos científicos inscritos
nas mais variadas categorias.
É importante também agradecer aos participantes e parceiros que acreditaram na 13a
Jornada e a transformaram em um belo evento.

Emilena Maria Castor Xisto Lima
Coordenadora docente da 13a JOBA
Mestre e Doutora em Clínica Odontológica – Prótese (FOP-UNICAMP)
Professora Adjunto do Curso de Odontologia da BAHIANA
Professora Adjunto da Faculdade de Odontologia da UFBA

ANAIS JOBA 2014 – FÓRUM CLÍNICO ACADÊMICO
CISTO ODONTOGÊNICO EPITELIAL CALCIFICANTE ASSOCIADO A ODONTOMA
COMPOSTO – RELATO DE CASO
ODONTOGENIC EPITHELIAL CYST ASSOCIATED CALCIFYING COMPOUND
ODONTOMA - CASE REPORT
Araújo, Luana Lima Gonçalves1; Medrado, Alena Peixoto2; Rebouças, Deyvid³;
Marchionni, Antônio Márcio Teixeira2
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
3. Residente de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacil da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e Hospital Geral Roberto Santos
(HGRS)
Resumo:
O cisto odontogênico epitelial calcificante apresenta-se como uma cavidade cística
intra-óssea revestida por epitélio odontogênico com evidente ceratinização e
calcificação. Também chamado de Cisto de Gorlin, acomete mais frequentemente a
região anterior dos maxilares e pode estar associado a outras lesões de origem
odontogênica, a exemplo do odontoma. Paciente, I. S. B., 4 anos, sexo masculino,
compareceu ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial com sua genitora, a qual relatou
que seu filho apresentava aumento de volume na região vestibular anterior da
mandíbula, de crescimento lento e assintomático. Ao exame extraoral, foi observada
uma discreta tumefação na região mentoniana esquerda confirmada ao exame
intraoral, no qual se percebeu apagamento do fundo de sulco vestibular. Os achados
imaginológicos revelaram presença de lesão mista, com halo radiolúcido e região
central que exibia estruturas com diferentes graus de radiopacidade. Foi realizada
biópsia incisional e os achados histopatológicos indicaram lesão de natureza cística
com presença de células fantasmas no epitélio odontogênico, com áreas de
calcificação, associada à outra lesão constituída por tecidos mineralizados
semelhantes a esmalte e dentina, os quais apresentavam um padrão organizacional
de unidades dentárias. O paciente será submetido a novo procedimento para remoção
completa da lesão.
Palavras-chave: cisto odontogênico epitelial calcificante; odontoma; diagnóstico.
Keywords: calcifying epithelial odontogenic cyst; odontoma; diagnosis.
____________________________________________________________________
DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA - RELATO DE CASO
FLORID CEMENTO-OSSEUS DYSPLASIA - CASE REPORT
Laís Bastos Guimarães1; Murillo Leite Mascarenhas2; Antônio Lucindo Pinto de
Campos Sobrinho3; Jamile de Oliveira Sá3; Antônio Márcio Teixeira Marchionni4; Sílvia
Regina de Almeida Reis4

1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Aluno da Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ Hospital Geral Roberto Santos
(EBMSP/HGRS)
3. Alunos do Mestrado Profissionalizante em Estomatologia da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
4. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
A displasia cemento-óssea florida (DCOF) é uma lesão benigna limitada aos ossos
gnáticos, na qual há a substituição de tecido ósseo por tecido conjuntivo fibroso, em mais
de um quadrante. Apresenta evolução lenta, assintomática e acomete com maior
frequência mulheres melanodermas de meia idade. O caso clínico reporta-se a uma mulher
negra com 63 anos de idade que foi encaminhada ao serviço de em Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Roberto Santos devido a presença de lesão
radiopaca em região de corpo mandibular direito. Ao exame físico extraoral não observouse assimetria facial e linfonodos palpáveis. Ao exame intra-oral notou-se fístula na mucosa
em região de corpo mandibular direito com lesão exposta de cor amarelada e restrita à área
do osso alveolar e sem sinais de infecção. Na radiografia panorâmica identificou-se
múltiplas áreas radiopacas irregulares e dispostas na região de corpo mandibular bilateral e
em maxila posterior esquerda. Os achados clínicos e imaginológicos levaram a suspeita de
displasia cemento-óssea florida. Realizada a biópsia excisional, o resultado do exame
anatomopatológico confirmou a suspeita inicial. Foi instituída a conduta terapêutica cirúrgia
e a paciente encontra-se em proservação. O pós-operatório de 2 anos mostrou o rebordo
alveolar dos lados direito e esquerdo com mucosa íntegra e sem área de exposição óssea.
O diagnóstico da displasia cemento-óssea florida é responsabilidade do cirurgião-dentista,
através do qual faz-se necessário o conhecimento de outras patologias que possuem
características semelhantes.
Palavras-chave: lesões fibro-ósseas; displasia cemento-óssea florida; diagnóstico.
Keywords: fibro-osseous lesions; florid cemento-osseous; diagnostic.
____________________________________________________________________
GENGIVO E OSTEOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL
GINGIVOPLASTY AND OSTEOPLASTY FOR GUMMY SMILE CORRECTION
Araújo, Priscila de Azevêdo1; Ribeiro, Érica Del Peloso2; Bittencourt, Sandro3
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professora Adjunta do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública (BAHIANA)
3. Professor do Curso de Odontologia e dos Cursos Aperfeiçoamento em
Periodontia e Implantodontia da Faculdade de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
Resumo:
A estética periodontal tem sido bastante valorizada para a harmonia do sorriso.
Quando existe uma desproporção entre o tamanho do dente e a quantidade de
gengiva, em que a margem gengival está posicionada muito coronalmente em relação
à junção cemeto-esmalte, ocorre o que se conhece por “sorriso gengival”. Tal
desarmonia pode causar insatisfação do paciente. As indicações para cirurgia
periodontal estética são as seguintes: dentes anteriores curtos ou com exposição

excessiva de tecido gengival e contorno irregular da gengiva. Este trabalho tem como
objetivo enfatizar, através da apresentação de um caso clínico, a importância da
gengivoplastia e osteotomia para correção de sorriso gengival. Paciente do sexo
feminino, 22 anos, faioderma, estudante do curso de odontologia, que tinha como
queixa principal “não gosto do meu sorriso, pois mostro muita gengiva”. Após
constatação de saúde periodontal, através de exames clínico e radiográgico, a
paciente foi submetida a gengivo e osteoplastia. Após o procedimento, a paciente
considerou-se satisfeita com seu sorriso.
Palavras-chave: cirurgia periodontal; sorriso e estética.
Keywords: periodontal surgery; smile and esthetic

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTÉTICO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS:
RELATO DE CASO
IMPORTANCE OF AESTHETIC PLANNING IN DIRECT RESTORATIONS: A CASE
REPORT
Shibasaki, Danielle Nishitani1; Cavalcanti, Andrea Nóbrega²; Azevedo, Juliana Felippi2
David, Goés 2
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 estética é muito valorizada na sociedade e influenciada pela mídia e por esse motivo
a busca por recursos e procedimentos que auxiliem em um melhor resultado na
harmonia do sorriso vem crescendo nos últimos tempos. O objetivo deste trabalho é
demonstrar a importância do planejamento estético na reconstrução direta e
conservadora do terço incisal dos Incisivos centrais superiores. Paciente JSS, 22
anos, sexo feminino, compareceu ao ambulatório da escola Bahiana de medicina e
saúde pública relatando que há alguns meses atrás sofreu um acidente de ônibus,
onde fraturou os incisivos centrais. Relatou que foi conduzida ao Hospital Roberto
Santos onde foram realizadas as radiografias e logo em seguida encaminhada para o
ADAB. Foi realizada a anamnese da paciente, onde não foi constatado nenhum
problema de saúde, e fotografias intra e extra orais para a avaliação detalhada das
proporções e simetrias faciais. Foi realizado o tratamento endodôntico na unidade 2.1
e 1.1, a moldagem e modelagem da arcada superior e inferior e confecção do
enceramento diagnóstico. Através do enceramento diagnóstico foi possível realizar o
molde de silicona de adição, este serviu como guia para a reconstrução dos incisivos
centrais. A confecção do planejamento proporcionou uma visão do pós-operatório e
auxiliou no momento da restauração dental, proporcionando um melhor resultado.
Conclui-se que os planejamentos estéticos, quando realizados de forma
individualizada e utilizando os meios auxiliares adequados, facilitam a realização de
restaurações diretas, mais conservadoras e que proporcionam um resultado estético
satisfatório.
Palavras-chaves: planejamento estético; odontologia restauradora; resinas compostas.
Keywords: aesthetic planning; restorative dentisty; composite resins.

LIPOMA: APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO.
LIPOMA: PRESENTATION OF CLINICAL CASE.
D’ Araújo, Verena1; Costa, Emanuelle¹; Prates, Lívia2; Perez, Adriano².
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)
Resumo:
Lipoma é uma neoplasia mesenquimal benigna de tecido adiposo, usualmente
revestida por uma fina cápsula de tecido fibroso, podendo ocorrer em diferentes
regiões do corpo onde haja tecido adiposo. Sua etiopatogenia continua incerta,
embora é conhecida a influência de fatores hormonais e inflamatórios. Apresenta-se
de diversas formas, com base séssil ou pediculada, única ou lobulada, bem delimitado,
indolor, podendo ser superficial ou profundo. Este trabalho tem como objetivo ilustrar
um caso clínico de remoção cirúrgica de lipoma. Paciente M.A.C.S., gênero feminino,
54 anos, apresentou-se ao Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Geral
Roberto Santos queixando-se de uma “massa” na face. O exame revelou aumento de
volume indolor, de consistência ligeiramente flácida, móvel e sem sinais de aderência
aos planos adjacentes, estendendo-se desde a região masseterina inferior direita até a
região submandibular homolateral, de evolução lenta e progressiva. Foi realizada
punção aspirativa da lesão para afastar lesões vasculares, e ultrassonografia, que
revelou imagem hipodensa. Os dados clínicos apontaram, suspeita diagnóstica de
lipoma. O exame de imagem foi complementado por tomografia computadorizada
(TC), a fim de melhor avaliar os limites da lesão e sua relação com as estruturas
anatômicas em torno e definir a abordagem cirúrgica. A lesão foi removida através de
incisão intrabucal, em vestíbulo ínfero-posterior direito, com dissecção romba dos
planos em torno da lesão. A lesão, de cor amarelada e medindo 6 cm em seu maior
diâmetro, foi inteiramente removida e acondicionada em frasco com formol a 10%,
mantendo-se na superfície, fato que sugere fortemente tratar-se de lipoma.
Palavras-chaves: lipoma; neoplasias.
Keywords: lipoma; neoplasms.
____________________________________________________________________________
MARGEM DE SEGURANÇA COM CRIOTERAPIA EM LESÕES ÓSSEAS DOS
MAXILARES
DEVITALIZING RESIDUAL CAVITY WITH CRYOTHERAPY IN BONE LESIONS OF
THE JAWS
Espinheira, Paula Rizerio D’Andrea1; Cerqueira, Arlei2
1. Aluna do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da UFBA
(FOUFBA)
2. Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia da UFBa (FOUFBA)
Resumo:
A Crioterapia é definida na língua portuguesa como forma de tratamento que consiste
no uso local ou geral de frio. Seu uso como modalidade terapêutica em lesões dos

maxilares vem sendo aplicado desde as décadas de 60 e 70, sendo discutida na
literatura desde então. Os princípios biofísicos se referem à agressão de lesões em
mucosas, ossos e pele através do congelamento da área afetada, seguido pelo
reaquecimento lento e a repetição do processo de congelamento, criando, assim,
choque térmico. A morte celular ocorre nos tecidos pela formação de cristais
citoplasmáticos associados a distúrbios osmótico e elétrico. Nos maxilares suas
principais indicações contemplam lesões localmente agressivas com altas taxas de
recidiva necessitando ressecções com margem de segurança. Esta técnica se encaixa
idealmente, já que minimiza a recorrência da lesão, diminui ou elimina os restos
epiteliais ou cistos satélites e, consequentemente, reduz a necessidade de ampla
ressecção e suas sequelas. A criocirurgia apresenta importante vantagem ao tratar
lesões ósseas uma vez que gera morte celular intraóssea, porém a estrutura
inorgânica permanece intacta funcionando como matriz para a neoformação óssea. Os
resultados de curetagem seguida pela crioterapia com nitrogênio líquido podem ser
descritos como incentivadores. O presente trabalho aborda os principais aspectos
desta modalidade terapêutica, sua técnica e as possíveis complicações, sendo
ilustrado com dois relatos de caso tratados por meio desta técnica.
Palavras-chave: crioterapia; patologia bucal; cirurgia.
Keywords: cryotherapy; oral pathology; surgery.
_____________________________________________________________________
PINO DE FIBRA DE VIDRO ANATÔMICO: UM RELATO DE CASO
ANATOMIC FIBER POST: A CASE REPORT
Valois, Jade Carvalho1; Achy, Andressa Silva Anjos1; Jacobina, Matheus² ; Moreira,
Alexandre Andrade ³
1. Alunas do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-BA)
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
Com a finalidade de reconstruir a porção coronária perdida, a utilização de retentores
intra-radiculares é recomendada para realizar procedimentos restauradores
objetivando devolver estética, forma e funcionalidade ao elemento dental. Os pinos
intra-radiculares pré-fabricados de fibra de vidro vêm experimentando uma aceitação
cada vez maior e sendo largamente empregados em procedimentos restauradores,
principalmente em dentes fragilizados onde o módulo de elasticidade do retentor tem
papel fundamental na sua escolha, sendo o do pino de fibra de vidro bem próximo ao
da dentina, o que favorece a sua indicação. Contudo, em casos de canais amplos, os
pinos de fibra por serem pré-fabricados, podem não possuir diâmetro suficiente para
estarem perfeitamente adaptados, evidenciando que nem sempre a espessura do pino
corresponderá à espessura do conduto. Como alternativa, podem ser confeccionados
pinos anatômicos, que associam resina composta a pinos pré-fabricados de fibra de
vidro. Optamos por apresentar neste trabalho a sequência detalhada da confecção do
pino anatômico de fibra de vidro direto, através de um caso clínico e discutir sobre o
emprego desta técnica.
Palavras-chave: pinos de fibra de vidro; pinos anatômicos; pinos dentários.
Keywords: pin fiberglass; anatomical pins; dental pins.
_____________________________________________________________________

PROVISIONALIZAÇÃO EM CARGA IMEDIATA COM REMANESCENTE
DENTÁRIO: RELATO DE CASO
IMMEDIATING LOADING WITH REMAINING TOOTH STRUCTURE: CASE REPORT
Pedreira, Larissa Lima¹; Júnior, Morbeck dos Santos Leal²
1. 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);
Especialista em Prótese Dentária e Implantodontia.
Resumo:
Durante anos as técnicas de reabilitação oral vêm sendo aprimoradas. Nesse ínterim,
a Implantodontia revolucionou e continua revolucionando o campo das reposições
dentárias de maneira fixa, no que denominou-se de “terceira dentição” a partir dos
estudos do prof. Branemark na década de 60.(Branemark et al. 1969). Atualmente, a
aplicação do conceito de carga imediata, permitiu que um paciente tenha possibilidade
de ser reabilitado com próteses provisórias logo após a instalação de um implante
dentário. Dentre as diversas técnicas de confecção de provisórios, existe a
possibilidade de utilizar um dente natural do próprio paciente, com as vantagens de
devolver de forma prática e rápida sua funcionalidade e estética, devido a unidade
extraída geralmente já trazer a cor, tamanho, formato e textura dos dentes adjacentes.
Este trabalho tem como objetivo o relato de um caso clínico de reabilitação de
primeiros molares inferiores contralaterais com implantes osseointegrados em carga
imediata. Em um dos lados foi utilizada a coroa dentária do dente adjacente ao espaço
e que havia indicação de exodontia e do outro esse foi duplicado em acrílico para que
pudesse manter a proporcionalidade, mas sendo feito de modo convencional às
próteses provisórias acrílicas. Ao utilizar o dente natural o cirurgião-dentista, além de
preservar a estética, tem a possibilidade de conservar o dente do paciente, diminuindo
custos da confecção de provisório com resina acrílica e promove melhor adaptação na
interface dente-tecido gengival.
Palavras-chave: implante; carga imediata; remanescente dentário.
Keywords: implant; immediating loading; remaining tooth structure.
_____________________________________________________________________
REABILITAÇÃO ESTÉTICA COM RESINA COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES
COM DIASTEMAS
ESTHETIC REHABILITATION WITH COMPOSITE RESIN IN ANTERIOR TEETH
WITH DIASTEMAS
Martins, Vivian Leite¹; Azevedo, Juliana Felippi²; Leal, Clara Lemos³; Cavalcanti,
Andrea Nóbrega²
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)
3. Mestre em Clínica Odontológica pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
Resumo:

A melhoria do sorriso por meio de procedimentos estéticos representa uma grande
demanda da sociedade contemporânea, quando bem planejadas, as reabilitações com
resina composta têm demonstrado excelentes resultados, mesmo em casos mais
extensos, como aumentos incisais, grandes restaurações e fechamento de diastemas.
Este relato de caso tem por objetivo descrever a reabilitação estética envolvendo o
fechamento de diastemas entre caninos e incisivos e o aumento incisal em todas as
unidades anteriores superiores. Anteriormente à restauração foi realizado o
planejamento digital, enceramento diagnóstico e um ensaio restaurador intra-oral,
possibilitando melhor prognóstico. Para a realização do procedimento foi selecionado
o compósito nano-híbrido IPS Empress Direct (Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein) nas cores A2E, A2D, Trans 30 e Trans Opal. A resina composta,
aliando bons efeitos ópticos, boa técnica e manuseio e excelente polimento, se
mostrou uma ótima alternativa para resolução do caso clínico, sendo uma boa opção
para esse tipo de reabilitação estética.
Palavras-chave: diastema; restauração dental permanente.
Keywords: diastema; dental restoration; permanent.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA MULTIDISCIPLINAR EM DENTES ANTERIORES:
RELATO DE CASO
MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION FOR AESTHETIC ANTERIOR TEETH:
CASE REPORT
Santos, Janaina E. Damasceno dos1; Cavalcanti, Andréa Nobrega²; Bittencourt,
Sandro²
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
Resumo:
A busca pela estética do sorriso é uma demanda frequente nos consultórios
odontológicos. O objetivo deste trabalho é descrever um caso clínico de reabilitação
estética em dentes anteriores com resolução multidisciplinar entre Dentística, Prótese
e Periodontia. Paciente do sexo feminino A. F. queixava-se do aspecto das suas
restaurações em dentes anteriores e buscava a substituição por laminados cerâmicos.
Após o planejamento digital pela técnica do DSD (Digital Smile Design) uma opção
multidisciplinar de tratamento foi proposta à paciente. Nesta, a substituição das
restaurações seria realizada após recontorno gengival da região dos dentes anteriores
superiores e clareamento dental das demais unidades. Nas unidades 12, 21 e 22
foram realizados preparos para facetas e na unidade 11, para coroa total e o material
utilizado para estas restaurações foi a cerâmica vítrea reforçada com dissilicato de lítio
(e.max Ivoclar). Ao final do tratamento, observou-se que o sucesso está diretamente
ligado ao planejamento adequado e enfoque multidisciplinar.
Palavras-chave: laminados cerâmicos; dentística; estética.
keywords: ceramic laminates ; dentistry; aesthetics.
_____________________________________________________________________
REMOÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS FUNDIDOS: RELATO DE CASO CLÍNICO

REMOVAL OF METTALIC CAST CORE POST: CASE STUDY
Castro, Fabiana Magno Baptista de Almeida1; Meyer, Guilherme Andrade2; Oliveira,
Viviane Maia3
1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
2. Professor Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA), Professor Assistente da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
3. Professora Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA), Professora Adjunto da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Resumo:
A destruição da coroa dentária pode ser causada por fatores como trauma, cárie ou
desgaste, devendo ser restabelecido o seu contorno final, após a resolução do
problema. No entanto quando o remanescente dental estiver insuficiente para resistir
às forças mastigatórias é indicado o tratamento endodôntico da unidade. Após este
procedimento torna-se necessário o restabelecimento de resistência mecânica
comprometida, que muitas vezes é realizado por meio da instalação dos retentores
intrarradiculares. Destes os mais utilizados e de maior estudo clinico são os núcleos
metálicos fundidos e os pinos de fibra de vidro. Em casos de insucessos do
tratamento endodôntico ou falta de reparo tecidual, planejamento protético
inadequado, infiltração marginal e/ou cáries e comprimento e diâmetro inadequados
dos retentores faz-se necessária a remoção dos mesmos. A técnica mais eficaz
descrita na literatura é a associação de desgaste com brocas, ultrassom na linha do
cimento e posteriormente força de tração mecânica. O objetivo deste trabalho é
abordar sobre a remoção de núcleos metálicos fundidos a partir do estudo de caso
clínico realizado na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Paciente possuía
três unidades dentárias com núcleos metálicos fundidos inadequados, por isso foi
realizada a remoção destes através do desgaste com brocas, do uso do ultrassom e
foi feita a confecção de novos retentores intrarradiculares. Durante essa realização
existem riscos e dificuldades, sendo fundamental uma avaliação criteriosa das
condições em que o remanescente e o retentor se encontram, para obter o máximo
de cuidados e definir a melhor técnica a ser utilizada.
Palavras-chaves: pinos dentários; técnica para retentor intrarradicular; endodontia.
Keywords: dental pins; post and core technique; endodontics.

SÍNDROME DE VAN DER WOUDE: RELATO DE CASO
VAN DER WOUDE SYNDROME: CASE REPORT
Viena, Camila Sane1; Fonseca, Elisabeth Martinez1; Veiga, Patrícia de Castro2;
Medrado, Alena Ribeiro2; Reis, Silvia Regina de Almeida2
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 Síndrome de Van der Woude (SVW) é uma má formação congênita herdada
geneticamente por um traço autossômico dominante de alta penetrância, atribuída a
microdeleções nas bandas cromossômicas 1q32-q41. O gene IRF6 está localizado na
região crítica para SVW e tem suas mutações relacionadas à síndrome.
Fenotipicamente, a SVW é caracterizada pela presença de fissura de lábio e/ou palato
associada às fossetas no lábio inferior e ocasionalmente à hipodontia. O objetivo do
presente trabalho é relatar um caso da SVW com ênfase nas características clínicas.
Paciente do sexo feminino, 7 anos de idade apresenta fossetas bilaterais no lábio
inferior e fissura labiopalatina bilateral já operada. Radiograficamente, observa-se
presença de dente supranumerário em ambos os lados da maxila na região de incisivo
lateral, denominados de precaninos, um deles em situação de impacção e agenesia
das unidades 12 e 21. Apresenta ainda histórico familiar materno e paterno de fendas
orofaciais não associadas às fossetas no lábio inferior. A exposição desse caso alerta
para a necessidade do cirurgião dentista conhecer as características da SVW a fim de
realizar diagnostico precoce, o que contribui para melhor planejamento no tratamento
do portador da síndrome.
Palavras-chave: Síndrome de Van der Woude; fissura de lábio e/ou palato; fossetas no
lábio inferior.
Keywords: Van der Woude syndrome; cleft lip and / or palate; lower lip pits.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FENDA PALATINA: RELATO DE CASO
SURGICAL TREATMENT OF CLEFT PALATE: A CASE REPORT
Bastos, Lorena¹; Pereira Jr, Fernando Bastos²
3. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA)
4. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
A fissura palatina é uma má-formação congênita caracterizada pela falta de fusão
do processo palatino durante o período intrauterino. A etiologia é considerada
multifatorial e inclui fatores hereditários e ambientais. O indivíduo portador de fissura
palatina apresenta problemas de fala, dentários, auditivos, de alimentação e
emocionais. O tratamento deve realizado por uma equipe multidisciplinar. O objetivo
deste trabalho é relatar um caso de fenda palatina pós-forame em uma paciente de
36 anos de idade, do gênero feminino, sem nenhum tratamento prévio. Baseandose na literatura científica destacamos aspectos que mostram que o correto
diagnóstico melhora as decisões clínicas referentes à reconstrução palatal, e que a
procura pela técnica cirúrgica que obtenha melhor resultado é uma busca constante.
Palavras-chave: diagnóstico; tratamento; fissura palatina.
Keywords: diagnosis; treatment; cleft palate.
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ASSIMETRIA FACIAL PROVOCADA POR LIPOMA: RELATO DE CASO
FACIAL ASYMMETRY CAUSED BY LIPOMA: A CASE REPORT
Ferreira, Thaise Gomes1; Rebouças, Deyvid Silva2; Lopes, Gabriela1; Costa, Wilton2;
Assis, Adriano Freitas 3; Marchionni, Antônio Márcio Teixeira4
1. Alunos do Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto
Santos
2. Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos
3. Professor adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Doutor
em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
4. Professor adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Doutor
em Imunologia.
Resumo:
O lipoma é a neoplasia mesenquimal benigna, com etiologia desconhecida,
caracterizado por um conjunto de células adiposas maduras que apresenta maior
ocorrência no tecido subcutâneo. A localização intrabucal e nas regiões maxilofaciais
são incomuns, quando comparada com a ocorrência no tronco e nas porções
proximais das extremidades corporais. O diagnóstico do lipoma é a associação da
interpretação dos sinais e sintomas apresentados no quadro clínico do paciente e
confirmados pelo exame histopatológico. O tratamento geralmente eleito é a excisão
cirúrgica, a qual apresenta bom prognóstico e baixo índice de recidiva. Este trabalho
tem como objetivo apresentar o caso clínico de um paciente portador de extenso
lipoma que provocava deformidade em hemiface esquerda, bem como discutir as
repercussões clínicas desta lesão e as formas de tratamento. O caso clínico trata-se
de um paciente, 34 anos, gênero masculino, que apresentava assimetria facial
decorrente de uma lesão neoplásica com aproximadamente 10 cm e evolução de 02
anos. Foi realizada a excisão total da lesão através de um acesso submandibular
estendido e o estudo anátomo-patológico confirmou o diagnóstico clínico de lipoma. A
simetria facial do paciente foi restabelecida, sem nenhum déficit motor, queixa estética
e não apresentou sinais de recidiva.
Palavras-chave: lipoma; assimetria facial.
Keywords: lipoma; facial asymmetry.
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CISTO ÓSSEO SIMPLES EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO.
MANDIBULAR SIMPLE BONE CYSTS: CASE REPORT.
Cerqueira, Lucas Souza1; Mascarenhas, Murillo1; Lopes, Gabriela dos Santos1;
Cavalcante, Igor R. Gomes1; Pereira Júnior, Fernando Bastos2, Marchionni, Antônio
Márcio Teixeira2
1. Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial Hospital Geral
Roberto Santos/ Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
2. Doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Professor da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
Resumo:
Cistos ósseos simples são lesões benignas raras de tecido ósseo. Eles são compostos
de espaços vasculares com presença de sangue e rodeada por septos de tecido
fibroso. São considerados como pseudocistos devido à falta de revestimento epitelial e
geralmente considerados sequelas de um trauma anterior provocando um excesso de
sangue para dentro do osso. A lesão é diagnosticada principalmente em pacientes
jovens e o diagnóstico definitivo de cisto ósseo simples é invariavelmente alcançado
durante a cirurgia. Muitas vezes o diagnóstico histológico definitivo é difícil de ser
alcançado devido à quantidade de material pode ser escassa ou mesmo inexistente. O
objetivo deste trabalho é ralatar um caso de cisto ósseo simples em paciente jovem
que compareceu ao ambulatório de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Geral
Roberto Santos. Pacientes cursando lesões assintomáticas radiolúcidas nos ossos
gnáticos, nos quais os diagnósticos clínico e de imagem não foram conclusivos, a
realização de uma biópsia é sempre indicada, devido à possibilidade de patologias de
curso clínico mais agressivo serem erroneamente diagnosticadas, sendo imperioso
também acompanhamento a longo prazo.
Palavras-chave: cistos maxilomandibulares; cistos não-odontogênicos, cistos ósseos.
Keywords: bone cysts; jaw cysts; nonodontogenic cysts.
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DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA: RELATO DE CASO
FLORID CEMENTO-OSSEOUS DYSPLASIA: A CASE REPORT
Borges, Danilo de Paula 1; Cavalcante, Igor Rafael 1; Pimentel, Ana Carolina 1; Costa,
Wilton 2; Rebouças, Deyvid 3; Bastos, Fernando4; Perez, Adriano 4
1. Residentes do primeiro do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
2. Residentes do segundo do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
3. Residentes do terceiro do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
4. Preceptor da Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos

Resumo:
A displasia cemento-óssea florida é uma lesão assintomática fibro-óssea, onde há
substituição de tecido ósseo por tecido conjuntivo fibroso e, posteriormente, com a
maturação da lesão, deposição de material mineralizado (cemento e osso) até atingir a
fase final, o qual as trabéculas ósseas e a massa de cemento e osso se fundem,
formando grandes massas lobulares. Sua etiologia é incerta, e geralmente nenhum
tratamento é necessário, excetuando-se casos de lesões mais agressivas e
sintomáticas. Possui predileção por paciente do gênero feminino, melanoderma de
meia idade. O presente relato objetiva apresentar um caso sintomático de displasia
cemento-óssea florida, no qual o paciente foi encaminhada devido à presença de dor e
fístula persistente intra-oral, em região de corpo mandibular direito, com presença de
sequestros ósseos. Ao exame radiográfico, múltiplas lesões mistas (radiolúcidas e
radiopacas) bilateralmente na mandíbula levaram a suspeitar de necrose óssea, em
região de mandíbula acometida por displasia cemento-óssea florida. O tratamento
instituído foi a curetagem e debridamento da área de corpo mandibular direito. Ao
exame anatomo-patológico confirmou-se a hipótese diagnóstica de displasia cemento
óssea florida.O pós-operatório de 2 anos mostrou o rebordo alveolar dos lados direito
e esquerdo com mucosa íntegra e sem áreas de exposição óssea. O diagnóstico da
displasia cemento-óssea florida é responsabilidade do cirurgião-dentista, através do
qual faz-se necessário o conhecimento de outras patologias que possuem
características semelhantes.
Palavras-chave: displasia fibrosa; doença do desenvolvimento; doenças maxilo
mandibulares.
Keywords: fibrous dysplasia; developmental disease; mandibular maxillo diseases.
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ENXERTO DE MUCOSA MASTIGATÓRIA PARA TRATAMENTO DE RECESSÃO
GENGIVAL. RELATO DE CASO
FREE GINGIVAL GRAFTS FOR TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION. CASE
REPORT.
Gomes, Lais Oliveira1; Barbosa, Renata de Araújo2; Bittencourt, Sandro3
1. Aluna do curso de Especialização em Periodontia da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
2. Mestre em Clínica Odontológica pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública e Especialista em Periodontia pela ABO-BA
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Resumo:
As recessões gengivais são defeitos mucogengivais caracterizados por um
posicionamento apical da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte. A
cirurgia mucogengival é definida como procedimento periodontal cirúrgico destinado a
corrigir defeitos na morfologia e posição da gengiva ao redor dos dentes. Uma ampla
variedade de cirurgias plásticas periodontais tem sido descritas para correção de
defeitos mucogengivais e cobrir raízes radiculares desnudas, dentre elas a de enxerto
de mucosa mastigatória. O relato deste caso clínico teve por objetivo descrever a
técnica cirúrgica de enxerto de mucosa mastigatória para tratamento de recessão
gengival com exposição do ápice radicular. A paciente N.P.M., gênero feminino, 31

anos, queixava-se ter realizado cirurgia de enxerto prévia, mas houve insucesso. O
exame clínico indicou presença de recessão classe III de Miller na face vestibular da
unidade 31, com exposição do ápice radicular e necrose pulpar. Foi indicado
tratamento endodôntico e cirurgia de enxerto de mucosa mastigatória. O procedimento
cirúrgico além de aumentar o tecido queratinizado, recobriu consideravelmente a
porção radicular, permitindo a permanência do dente na arcada e facilitando a
higienização da área.
Palavras-chave: recessão gengival; enxerto.
keywords: recession gingival; grafts.
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EXTENSA RESSECÇÃO DE AMELOBLASTOMA MANDIBULAR E
RECONSTRUÇÃO IMEDIATA COM ENXERTO DE FÍBULA
EXTENSIVE RESECTION AND RECONSTRUCTION OF IMMEDIATE MANDIBULAR
AMELOBLASTOMA WITH FIBULAR GRAFT
Andrade, Eduardo Lima1; Costa, Tila Fortuna1; Ferreira, Thaise Gomes1; Rebouças,
Deyvid Silva2; Assis, Adriano Freitas 3; Pereira Júnior, Fernando Bastos3
1. Alunos do Curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto
Santos
2. Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos
3. Professor adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e Doutor
em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
Resumo:
O tratamento do ameloblastoma, que apesar de benigno, é um tumor de característica
agressiva, necessita de uma terapêutica invasiva e normalmente mutiladora. As
grandes ressecções ósseas, corriqueiramente, são realizadas para o tratamento
destas lesões e podem resultar em extensos defeitos ósseos e deformidades faciais,
cuja reconstrução representa um desafio para o cirurgião buco-maxilo-facial,
sobretudo quando se busca preservar e/ou devolver a função e estética. Diante das
possibilidades reabilitadoras existentes na atualidade, os enxertos ósseos autógenos e
as próteses mandibulares são opções biologicamente mais viáveis. Objetiva-se com
este trabalho apresentar o caso clinico de uma paciente do Serviço de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Geral Roberto Santos/Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública (HGRS/EBMSP) que foi submetida à ressecção de parte
da hemi-mandíbula esquerda com desarticulação têmporomandibular para exérese de
um ameloblastoma, e reconstrução imediata com enxerto livre de fíbula. A mesma
encontra-se em acompanhamento ambulatorial há 06 meses, apresenta abertura bucal
satisfatória, movimentos mandibulares preservados e contorno basilar da mandíbula
simétrico. A técnica de reconstrução adotada possibilitou reabilitação da paciente,
manutenção parcial das funções e estética facial.
Palavras-chave: ameloblastoma; enxerto ósseo; fíbula.
Keywords: ameloblastoma; bone grafting; fibula.
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FECHAMENTO DE FÍSTULA BUCO-SINUSAL COM USO DO RETALHO
PALATINO.
BUCCOSINUSAL FISTULA CLOSURE WITH USE OF PALATAL FLAP.
Barbosa, Victor Araujo¹; Fortuna; Tila¹; Andrade, Eduardo Lima¹; Mascarenhas, Murillo
Leite¹; Marchionni, Antônio Márcio Teixeira²; Pereira Jr, Fernando Bastos².
1. Aluno 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).
Resumo:
A fístula buco-sinusal é uma das complicações mais frequentes em exodontia de
dentes superiores posteriores, em detrimento a intimidade dos ápices dentários com o
seio maxilar. São utilizadas pelos cirurgiões várias técnicas de fechamento de
comunicações buco-sinusais. Algumas técnicas envolvem mobilização e rotação de
grandes retalhos de mucosa para cobrir defeitos ósseos com tecidos moles. Os
retalhos devem ser desenhados para se ter um bom suprimento sanguíneo. A eleição
do retalho apropriado para o fechamento da comunicação buco-sinusal depende de
fatores como o tamanho do defeito ósseo e o tamanho do defeito clínico. Este trabalho
tem como objetivo descrever um caso de fechamento de fístula buco-sinusal
utilizando-se de retalho palatino. Paciente J.A.C., 40 anos, sexo feminino foi submetida
à cirurgia de exodontia da unidade 1.6, cursando com comunicação entre a cavidade
oral e o seio maxilar foi encaminhada para o ambulatório de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial da EBMSP para o fechamento da fístula. Após análise clínica e
radiográfica, foi eleito o retalho palatino para o procedimento. Realizada então a
incisão e o descolamento do tecido em volta do defeito clínico, sutura das duas bordas
da entrada da fístula, rotação de retalho palatino em espessura total e suturas por
planos do retalho sobre a abertura da comunicação. Após uma semana pósoperatória, pôde-se notar uma boa adaptação do retalho vestibular, fechamento da
fístula e eliminação da queixa da paciente. Diante do exposto, pode-se concluir que a
utilização do retalho palatino para fechamento de fístulas buco-sinusais é uma opção
simples ao alcance do cirurgião dentista.
Palavras-chave: fístula; seio maxilar; fechamento; retalho palatino.
keywords: fistula; maxilar sinus; closure; palatal flap.
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FERIMENTO POR ARMA BRANCA (FACADA) EM REGIÃO MAXILOFACIAL:
RELATO DE CASO
MELEE WEAPON WOUND (STAB) IN MAXILLOFACIAL REGION: A CASE
REPORT
Muniz, Vinícius Rio Verde Melo Muniz1; Freire, Fábio Pereira de Freitas1; Neto, João
Nunes Nogueira1; Neto, Paulo Ribeiro de Queiroz1; Souza, André Sampaio2; Júnior,
Bráulio Carneiro2.
1. Residente do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital
Santo Antônio OSID/UFBA.
2. Preceptor do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital
Santo Antônio OSID/UFBA.
Resumo:
Lesões penetrantes por lâminas de faca em face são raras na região maxilofacial,
devido tentativas de proteção da face como o uso das mãos em autodefesa, sendo o
abdome a região mais acometida. A falta de protocolos estabelecidos para o manejo
de pacientes vítimas deste tipo de agressão refletem um atendimento pouco
padronizado. Como resultado da melhora da qualidade e expectativa de vida da
população brasileira, as causas externas tornaram-se a terceira causa de óbito na
população geral brasileira. Dentre estas, as agressões predominam, sendo as armas
de fogo e as armas brancas os instrumentos mais utilizados, respectivamente.
Homens jovens (3ª década de vida) são as maiores vítimas deste tipo de agressão.
Normalmente, os materiais penetrantes utilizados em ataques violentos são duros o
bastante para penetrar diferentes estruturas anatômicas. A remoção de tais objetos é
potencialmente fatal e requer avaliação criteriosa, principalmente no que diz respeito
às lesões vasculares. Pacientes com ferimentos por faca em face, sem sinais de
lesões vasculares, podem ser salvos com base no exame físico e análise de exames
de imagem. Caso o paciente apresente sangramento persistente, hematoma
expansivo ou presença da lâmina da faca em região de vasos calibrosos. O objetivo
deste trabalho foi relatar um caso de ferimento por arma branca, perfuro cortante
(facada), em região maxilofacial, ocorrido em um hospital de Parceria Público Privada
de Salvador após briga doméstica no ano de 2013.
Palavras-chave: faca; ferimentos penetrantes; região maxilofacial.
Keywords: knife; penetrating injuries; maxillofacial region.

LOCALIZAÇÃO INCOMUM DE AMELOBLASTOMA EM MAXILA: RELATO DE
CASO
UNUSUAL LOCATION OF AMELOBLASTOMA IN THE MAXILLA: A CASE
REPORT
Lopes, Gabriela dos Santos1; Cerqueira, Lucas Souza1; Andrade, Eduardo de Lima1;
Ferreira, Thaise Gomes1; Soares-Zerbinati, Livia Prates2; Marchionni, Antônio Márcio
Teixeira2.
1. Residente Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial EBMSP/HGRS.
2. Professores Adjunto do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública (EBMSP).
Resumo:O ameloblastoma é um tumor odontogênico de crescimento lento e contínuo,
consistindo de epitélio odontogênico. Em 80% dos casos ocorre predileção pela
mandíbula, possui uma grande variedade histológica que podem apresentar uma alta
taxa de recidiva. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente de 45 anos
de idade, que compareceu ao ambulatório de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos
(EBMSP/HGRS) devido a aumento de volume em região de maxila á esquerda,
característica que associada a exames de imagens despertou a suspeita diagnóstica
de ameloblastoma apesar de uma localização incomum. Após o exame histopatológico
confirmar a suspeita diagnóstica de ameloblastoma através da biópsia incisional, o
paciente foi submetido a cirurgia sob anestesia geral para a ressecção com margem
de segurança da lesão. No momento o paciente encontra-se em acompanhamento
ambulatorial pela equipe de cirurgia bucomaxilofacial.
Palavras-chave: ameloblastoma; ressecção.
keywords: ameloblastoma; resection.

MIXOMA ODONTOGÊNICO: RELATO DE CASO
ODONTOGENIC MYXOMA: CASE REPORT
Cavalcante, Igor Rafael1, Pimentel, Ana Carolina1; Miranda, Cintia1; Mascarenhas,
Murillo 2; Marcchione, Márcio3; Assis, Adriano3
1. Residentes do primeiro do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
2. Residentes do terceiro do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
3. Preceptor da Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos
Resumo:
O mixoma odontogênico é uma lesão benigna rara, muitas vezes diagnosticada
quando atinge mobilidade e deslocamentos dentais. Radiograficamente, o aspecto
mais característico é o “favo de mel”, “bolhas de sabão” ou “raquete de tênis”, embora
outros aspectos menos característicos possam ser observados. relatar um caso de
mixoma odontogênico em um homem negro, com 33 anos de idade, cujo os aspectos

eram sugestivos de ameloblastoma. Diante do caso, o tratamento instituído foi a
biópsia excisional, através da enucleação e curetagem da lesão. Ao exame anatomopatológico resultou no diagnóstico mixoma odontogênico, onde macroscopicamente se
encontrou tecido de consistência mixóide e microspicamente tecido semelhante a um
mesênquima primitivo. No pós-operatótio de um ano, o osso acometido demonstrou
regeneração, e nenhum sinal de recindiva. Apesar da raridade, o mixoma
odontogênico é uma lesão radiograficamente muito semelhante à outros tumores orais
como o ameloblastoma, e deve ser levado em consideração na formulação do
diagnóstico diferencial.
Palavras-chave: mixoma; neoplasias gengivais; cirurgia
Keyword : myxoma; gingival neoplasms; surgery
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RECONSTRUÇÃO DE EXTENSO DEFEITO EM OSSO FRONTAL: RELATO DE
CASO
RECONSTRUCTION OF EXTENSIVE DEFECT IN THE FRONTAL BONE: CASE
REPORT
Rebouças, Deyvid1; Costa, Tila Fortuna1; Cerqueira, Lucas1; Andrade, Eduardo Lima1;
Zerbinati, Livia Prates Soares2; Assis, Adriano Freitas3.
1. Residente em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde pública.
2. Professora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Doutora em
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
3. Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Doutor em
Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
Resumo:
Os defeitos maxilo-faciais decorrentes de traumas e cirurgias mutiladoras provocam
deformidades estéticos funcionais e resultam em sequelas que inteferem diretamente na
qualidade de vida dos indivíduos. A reconstrução e o reparo dos defeitos geralmente são
desafiadores ao cirurgião, necessitam de um tratamento multidisciplinar e dificilmente
alcança-se o resultado desejado na primeira intervenção cirúrgica. Os principais recursos
utilizados para reconstrução de deformidades são enxertos autógenos e os materiais
aloplásticos como titânio, polietileno de alta densidade e polimetilmetacrilato. O objetivo
deste trabalho é relatar o caso clínico de um paciente portador de extenso defeito em osso
frontal decorrente de um acidente motociclístico que foi reconstruído com prótese
customizada fabricada em metilmetacrilato. Foi realizado o planejamento cirúrgico através
do exame físico, tomográficos e do biomodelo. A reconstrução foi realizada através de
acesso coronal, isolamento da duramater, instalação de prótese e adaptação dos tecidos
moles, além de correção da posição do zigoma. O paciente encontra-se em
acompanhamento e apresenta um resultado satisfatório. A utilização da prototipagem foi
fundamental para obtenção de uma prótese anatomicamente individualizada que contribuiu
para um resultado estético favorável.
Palavras-chave: reconstrução; ossos faciais; prótese total.
Keywords: reconstruction; facial bones; denture, complete.
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REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO DO SEIO MAXILAR PELA TÉCNICA
CALDWELL-LUC
REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM MAXILLARY SINUS BY CALDWELL-LUC
TECHNIQUE
Miranda, Cíntia1; Pimentel, Ana Carolina1; Mascarenhas, Murillo1; Andrade, Eduardo1;
Soares-Zerbinati, Lívia3; Pereira Jr., Fernando Bastos2
1. Residentes do curso de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da
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3. Professora Doutora Vice-Coordenadora do curso de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (BAHIANA).
Resumo:
Os seios maxilares são cavidades pneumáticas localizadas no interior da maxila que
se relacionam diretamente com a cavidade nasal e que estão relacionados
intimamente com as raízes dentárias súpero-posteriores. Sua proximidade com a
cavidade oral expõe o seio maxilar ao deslocamento acidental de corpos estranhos
para o seu interior devido a acidentes ou iatrogenias. O tratamento correto se baseia
na remoção do corpo estranho, de preferência no mesmo tempo cirúrgico, para
prevenção de comunicação oro-antral e futuras infecções. A técnica mais utilizada
para abordagem do seio maxilar é a de Caldwell-Luc, pois é de fácil execução e
permite boa visibilidade do campo operatório. Este trabalho tem o objetivo de
descrever um caso de sinusite crônica sintomática consecutiva ao deslocamento de
resto radicular para o seio maxilar com a remoção do mesmo através da técnica de
Caldwell-Luc. Foi feita a curetagem e irrigação da mucosa sinusal e antibioticoterapia
coadjuvante. Após trinta dias a paciente referiu remissão total dos sintomas e o exame
radiográfico sugeriu seios maxilares com aspecto de normalidade. O conhecimento da
anatomia e das técnicas cirúrgicas é indispensável durante as cirurgias orais para que
intercorrências possam ser evitadas e, se ocorrerem, o cirurgião deverá estar apto a
solucioná-las.
Palavras-chave: sinusite maxilar; cirurgia bucal; corpos estranhos
keywords: maxillary sinusitis; oral surgery; foreign bodies
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TRACIONAMENTO DE CANINO INCLUSO NO PALATO: UM RELATO DE CASO
TRACTION OF CANINE INCLUDED ON THE PALATE: A CASE REPORT
Pimentel, Ana Carolina1; Borges, Danilo de Paula1; Cavalcante, Igor Rafael1; Lopes,
Gabriela2; Fortuna, Tila3; Pereira Jr., Fernando Bastos4; Zerbinati, Lívia Prates Soares4
1. Residentes do primeiro do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
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2. Residentes do segundo do curso de especialização em cirurgia e traumatologia
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bucomaxilo facial EMBSP/HGRS
4. Preceptor da Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial da
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/Hospital Geral Roberto Santos
Resumo:
O canino superior permanente tem sua erupção em torno dos 11 e 13 anos de idade,
sendo um dos últimos dentes a erupcionarem no arco dentário superior. Ele é um
dente de importância estético e funcional, sendo responsável também pela harmonia
do arco dentário superior. Por serem os caninos um dos últimos dentes superiores a
erupcionarem no arco, podem estar associado a algumas dificuldades, como retenção
excessiva dos caninos decíduos, patologias de desenvolvimento ou erupção
associados, ou falta de espaço nos arcos, podendo ser uma característica adquirida
ou hereditária. Um das formas de tratamento para o correto posicionamento do canino
superior incluso, no perímetro do arco dentário, é através da associação do tratamento
ortodôntico com o cirúrgico, do tracionamento dentário. Esse trabalho tem como
objetivo relatar um caso de tracionamento ortodôntico de canino incluso em palato, um
tratamento conjunto da equipe de cirurgia buco maxilo facial e da ortodontia. O caso
clinico trata-se de uma paciente gênero feminino, 16 anos, estudante, em
acompanhamento ortodôntico há cerca de 1 ano e meio, apresentava unidade inclusa
em maxila, com indicação ortodôntica para tracionamento da unidade 2.3 incluso e
substituição de unidade decídua - 63 retida. O tratamento de escolha foi
Tracionamento ortodôntico guiado por dispositivo instalado cirurgicamente. O
tracionamento ortodôntico mostrou-se uma técnica viável, a fim reposicionar o dente
impactado, evitando a sua extração, tendo em vista a importância de cada unidade
dentária na harmonia da dinâmica dos arcos dentários e da estética facial, porém o
prognostico depende da posição do dente em relação às estruturas adjacentes e seu
posicionamento na base óssea.
Palavras-chave: dente incluso; tracionamento; canino superior.
Keywords: impacted tooth; traction; upper canine.
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A UTILIZAÇÃO DE COLUTÓRIOS ORAIS NA ATUALIDADE
THE USE OF ORAL MOUTHWASHES NOWADAYS
Mendonça, Nhívia Fernanda de Oliveira Rosa Gomes1 ; Santana, Lucyanna Serra;
Oliveira, Larissa Miranda1; Teixeira, Ana Paula
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:
Há mais de 6mil anos já existiam relatos de práticas, fórmulas e receitas para beneficio da
saúde oral, comparando com o dias atuais, as primeiras formulações podem ser
consideradas até mesmo repugnantes, pois incluíam a utilização de vinho branco, cerveja e
até mesmo urina como enxaguatório bucal. Hoje os agentes inibitórios mais utilizados são a
clorexidina (padrão ouro), o cloreto de cetilpiridineo, tricosan e óleos essenciais; que se
apresentam em sua maioria, como soluções aquosas para bochecho. O presente trabalho
vem tratar sobre a importância do controle químico da placa, tendo como foco principal os
colutórios bucais e sua relevância na saúde bucal; sendo assim, busca explanar a utilização
de agentes inibitórios de placa. Por meio de revisão de literatura, verifica-se a frequência do
uso de colutórios pela população, suas aplicações e importância na manutenção da saúde
oral. A expectativa é que após a apresentação deste trabalho seja esclarecido o uso dos
colutórios.
Palavras-chave: odontologia; higiene bucal; antissépticos bucal
Keywords: dentistry; oral hygiene; mouthwashes

ALTERAÇÕES BUCAIS E MANCHAMENTOS DENTÁRIOS DECORRENTES DE
TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM RADIOTERAPIA
BUCCAL ALTERATIONS AND DENTAL SPOTTING COMING FROM DENTAL
RADIOTHERAPY TREATMENT
Mota, Itana1; Daroz, Luiz2; Daroz, Claudia2; León, Blanca3; Lira, Andréa3
1. Aluna do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
2. Doutor (a) em prótese dentária
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
As alterações bucais decorrentes de tratamentos oncológicos associados com a radioterapia
podem desencadear problemas funcionais e estéticos tanto em tecidos moles quanto nos
tecidos dentários. Diante dessas alterações de consistência, cor e resistência, alguns
pacientes demonstram menor motivação diante do tratamento proposto, dificultando sua
autoestima e algumas vezes, se desmotivando durante o tratamento. Essas alterações são
muito relevantes porque podem causar redução na produção de saliva pelas glândulas
salivares, vulnerabilidade às infecções oportunistas, halitose, mucosite, cárie, exposição
dentinária, osteorradionecrose, inflamações gengivais, candidíase, herpes, entre outras,

porque são situações comuns no paciente radiado. Este trabalho objetiva apresentar o caso
clínico de uma paciente que sofreu mutilações e manchamentos dentários decorrentes do
tratamento oncocirurgico com radioterapia, de carcinoma espinocelular em região de palato.
Foram realizadas avaliações especializadas das unidades, com sessões de RAR, com a
indicação de saliva artificial, uso de antifúngico pra candidíase e mucosite e uma dieta mais
adequada para melhoria da resistência imunológica. Também seguidos de clareamento em
consultório e posterior substituição, recontorno e polimento das resinas compostas, para
posterior confecção de prótese parcial removível obturadora e tratamento fonoaudiológico. A
busca por informações dessa modalidade radioterápica favorecerá o entendimento
biológicolocal das alterações bucais, sejam elas associadas aos tecidos moles ou duros,
bem como o estudo das lesões bucais e a importância do diagnóstico precoce e
aressocialização e autoestima desses indivíduos antes, durante e após o sucesso do
tratamento oncológico.
Palavras-chave: alterações bucais; radioterapia; manchamentos dentários.
Keywords: buccal alterations; radiotherapy; dental spotting.
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ANTIBIÓTICOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, PENICILINA AINDA É A MELHOR
OPÇÃO?
ANTIBIOTICS IN DENTAL CLINIC, IS PENICILLIN STILL THE BEST OPTION?
Souza, Isabela Fátima Araújo1; Santos, Antônio Marcos Martins2
1. Aluna do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), Feira de Santana, BA
2. Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL);
Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial pela UEFS; Professor do Curso de
Formação Profissional (IFAP), Feira de Santana-BA
Resumo:
Quando descobertas em 1928 pelo médico escocês Alexander Fleming, e introduzidas na
prática clínica em 1941, as penicilinas revolucionaram a medicina, especialmente durante a
Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro antibiótico realmente eficaz. Atualmente, continuam
entre os antibióticos mais utilizados no mundo, mas devido à crescente resistência
bacteriana, acentuada devido às más prescrições ou uso indevido do medicamento, tais
compostos sofreram mudanças quanto à sua utilização. Outros antibióticos foram criados,
mais potentes, com espectro de ação maior, a fim de combater infecções contra as quais a
penicilina não tem grande eficácia. Nas infecções odontogênicas, basicamente causadas
por cocos Gram-positivos e batões Gram-negativos anaeróbicos, as penicilinas têm ação
satisfatória. O objetivo deste trabalho é elucidar o uso das penicilinas na clínica
odontológica, a fim de aperfeiçoar o uso de antibióticos na prática clínica, evitando as
prescrições empíricas e outras conseqüências mais sérias, como a resistência bacteriana.
Para a elaboração do trabalho utilizou-se de pesquisa em fontes bibliográficas como livros e
artigos científicos das bases de dados Scielo, PubMed e Science Direct. Conclui-se que
penicilina é ainda a droga de primeira escolha para infecções odontogênicas, tem preço
acessível, fácil acesso, é um medicamento eficaz e de amplo uso. Antibióticos mais potentes
e de maior espectro de ação só devem ser usados em situações excepcionais, quando bem
indicados.
Palavras-chave: penicilinas; uso terapêutico; odontologia.
Keywords: penicillin; therapeutic use; dentistry.
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ASPECTOS ATUAIS DO CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS EM CONSULTÓRIO
CURRENT ASPECTS OF VITAL TEETH WHITENING AT OFFICE
Oliveira, Larissa Miranda1; Mendonça, Nhívia Fernanda de Oliveira Rosa Gomes1 ;
Santana, Lucyanna Serra1; Teixeira, Ana Paula2
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:
Atualmente, busca-se cada vez mais a melhoria estética do sorriso, pois este mostra-se de
fundamental importância na construção da autoestima do indivíduo, no seu bem-estar e no
estabelecimento de relações interpessoais no ambiente em que este se encontra inserido.
Um sorriso bonito com dentes brancos e saudáveis se tornou mais um item de status
vislumbrado pelas pessoas, o que aumentou a busca nos consultórios odontológicos por
clareamentos dentários. Este trabalho se propõe explanar a utilização do clareamento de
dentes vitais em consultório e os aspectos que o acompanham. Por meio de revisão de
literatura, verifica-se o emprego de agentes clareadores, sua frequência de uso e como
estes se comportam. A expectativa é que após a apresentação deste trabalho seja
esclarecido a utilização de agentes clareadores em dentes vitais em consultório, os
mecanismos de ação dos mesmos, suas indicações, contraindicações, vantagens,
desvantagens e seus efeitos adversos.
Palavras-chave: estética dentária; clareamento dental; clareadores
Keywords: esthetics dental; thooth bleachin; bleanching agents
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS
HEREDITÁRIAS: HEMOFILIA
DENTAL CARE FOR PATIENCES WITH HEREDITARY COAGULOPATHIES:
HEMOPHILIA
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1. Discente do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana.
2. Discente e Monitora de Microbiologia Odontológica, médica e geral do Curso de
Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana.
3. Discente do Curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Membro do Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar.
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Resumo:
Por hemofilia define-se um tipo coagulopatia hereditária recessividade ligada ao sexo. A
ausência de proteínas que retardam a coagulação sanguínea são responsáveis pela
mesma, divididas em grupos A , B e C. A sua relação com a Odontologia é de tamanha
importância na conduta do profissional quanto a orientação dos pacientes, para com os
cuidados profiláticos, restauradores e cirúrgicos a serem realizados por profissionais com
conhecimento na área. Esta revisão literária tem como objetivo abordar a hemofilia, sob o

aspecto odontológico, associando conceito, etiologia, transmissibilidade, precauções e
recursos existentes atualmente aos quais o cirurgião dentista pode recorrer. Antes de
qualquer tratamento odontológico em um portador de hemofilia, é imprescindível que o
dentista entre em contato com o médico hematologista para verificar a gravidade. O cuidado
na realização dos procedimentos odontológicos é fundamental para evitar complicações,
que variam do ambiente a ser realizado ao tipo de material a ser escolhido. O conhecimento
dos sinais e sintomas através da anamnese pode indicar outras patogenias que exigem
maior atenção do cirurgião-dentista que podem interferir no sucesso do tratamento bem
como a orientação de uma adequada higiene bucal dos pacientes que a negligenciam por
receio de sangramentos. Tendo-se um conhecimento adequado sobre a patologia o
cirurgião dentista pode-se submeter a qualquer procedimento de atuação odontológica sem
maiores transtornos, porém para ter um diagnóstico de extrema relevância é fundamental a
participação de uma equipe multiprofissional a fim de desenvolver uma atenção integral para
o paciente hemofílico.
Palavras-chaves: hemofilia; odontologia; protocolo.
Keywords: hemophilia; dentistry; protocol.

AVALIAÇÃO DE IMPLANTES COM DIFERENTES CONEXÕES EM ÁREAS ESTÉTICAS
EVALUATION OF IMPLANTS WITH CONNECTIONS AT DIFFERENT SPACES
AESTHETIC
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3. Professor Adjunto da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-BA)
4. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
A reabilitação com o uso de próteses sobre implantes é uma técnica bastante difundida,
apresentando altos índices de sucesso. Sua previsibilidade a torna segura e a versatilidade
propõe a possibilidade de recomposição em regiões unitárias ou múltiplas. Tendo em vista a
necessidade e a exigência de se estabelecer um padrão estético harmonioso, é preciso
determinar a localização ideal de um implante para favorecer a confecção de uma prótese
satisfatória que permita a osseointegração e estabeleça um bom relacionamento com o
periodonto. Como os implantes do tipo Hexágono Externo foram os primeiros a serem
desenvolvidos são os mais utilizados e o que os profissionais melhor dominam a técnica. Os
implantes de Hexágono Interno surgiram para tentar suprir as falhas mais comuns do HE
que são: afrouxamento do parafuso de união implante/intermediário e formação do Gap
entre os mesmos. Seu problema é que a delgada parede na união implante/abutment
possibilita fratura nessa região. Foi desenvolvido o sistema Cone Morse que, por apresentar
uma maior estabilidade e menor formação de Gap, preservam osso alveolar e,
conseqüentemente, mantém tecido gengival ao redor dos implantes. Passaram a ser
referência para utilização em áreas estéticas, porém com limitações para uso em próteses
múltiplas.
Palavras-chaves: implantes dentários; perda óssea alveolar; estética.
Keywords: dental implants; alveolar bone loss; aesthetics.
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BIOSAFETY: ARE YOU DOING IT RIGHT?
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Resumo:
O procedimento odontológico é invasivo e possui riscos de contaminação entre o
profissional, paciente e equipe auxiliar. Com a finalidade de reduzir esses riscos, normas de
biossegurança precisam ser seguidas, porém muitas vezes são descumpridas e
negligenciadas pelos profissionais e estudantes da área. Portanto, o objetivo desse trabalho
é mostrar os erros mais frequentes na prática odontológica, alertando alunos e profissionais
da área de saúde, a realizar todas as etapas de biossegurança minimizando os riscos de
contaminação durante e após o atendimento odontológico. A biossegurança é o conjunto de
medidas que visam o controle de infecção no ambiente odontológico, muitas vezes são
descumpridas por estudantes e cirurgiões-dentistas, sendo estes expostos a acidentes
ocupacionais, infecções cruzadas e transmissão de doenças infecto-contagiosas através da
exposição à materiais biológicos, devido ao excesso de confiança ou negligência do ofício.
Conclui-se que mesmo ciente dos riscos de contaminação, o descumprimento das normas
de biossegurança é muito frequente entre profissionais e estudantes de odontologia.
Palavras-chave: odontologia; exposição a agentes biológicos; infecção.
Keywords: dentistry; exposure to biological agents; infection.
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CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO: COMO GARANTIR EFICÁCIA E SEGURANÇA?
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Resumo:
É possível perceber que no contexto atual as pessoas estão cada vez mais preocupadas
com a estética do seu sorriso, e por isso o clareamento dental vem sendo um dos
tratamentos dentários mais solicitados pelos pacientes. É preciso entender que a técnica de
clareamento de consultório possui alguns fatores relevantes que precisam ser considerados
para se ter um resultado satisfatório e evitar o máximo de danos a estrutura dentária e
tecidos bucais. O objetivo desse trabalho é de elucidar alguns aspectos relacionados ao
procedimento de clareamento de consultório, garantindo tanto sua eficácia como também

sua segurança. O mecanismo de clareamento pode ser definido como uma reação de
oxidação-redução, ou redox, onde o material clareador vai ser aplicado das mais diversas
formas sobre os tecidos duros dentários. Esse tipo de tratamento requer cuidados especiais,
pois envolve procedimentos químicos com substâncias oxidantes e que quando realizada de
forma indiscriminada pode ter consequências indesejáveis. Por isso a importância do
preparo do paciente, da escolha do agente clareador, dos cuidados relacionados a técnica e
de conhecer as técnicas disponíveis para realizar o clareamento dentário adequado para se
obter o resultado esperado e satisfatório garantindo a segurança durante todo o
procedimento.
Palavras-chave: clareamento de consultório; agente clareador; técnica de clareamento.
Keywords: office tooth bleaching; bleaching agents; bleaching techniques.
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Resumo:
A cárie é uma doença multifatorial dependente do biofilme, da defesa do hospedeiro, da
disponibilidade de substrato e do tempo para sua metabolização pelos microrganismos. Os
principais agentes etiológicos da doença pertencem ao grupo mutans. Eles se fixam na
superfície dentária pela película adquirida, formada sobre a camada de hidratação do
esmalte. Degradam preferencialmente a sacarose, produzindo ácidos. Assim, diminuem o
pH na cavidade bucal, favorecendo a desmineralização do esmalte dentário e podendo
avançar aos tecidos mais internos, como a dentina. Diversos estudos tentam otimizar a
composição dos dentifrícios, buscando índices de redução da doença cárie. Este trabalho
objetivou disponibilizar informações sobre um produto, recentemente lançado no mercado,
apresentando componentes na sua formulação relacionados com a neutralização dos
ácidos produzidos na cavidade bucal. A nova tecnologia consiste na adição de 1,5% de
arginina (um aminoácido) e carbonato de cálcio. A redução do índice cariogênico ocorre
devido ao produto de caráter básico, proveniente da metabolização da arginina, equilibrar o
pH ácido resultante da degradação dos carboidratos. Além disso, o carbonato de cálcio,
juntamente com o flúor, favorece a remineralização do esmalte perdido pelo início do
processo de cárie. O avanço nas pesquisas de novos produtos que reduzam a prevalência
da doença cárie é de extrema importância, diante do projeto abarcado por diversos países
no mundo de caminhar rumo à cárie zero. No entanto, esses avanços devem caminhar
simultaneamente ao desenvolvimento das condições sócio econômicas da população,
facilitando a aquisição desses produtos e ampliando o acesso aos serviços de atenção à
saúde.
Palavras-chave: cárie; dentifrícios; esmalte.
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Resumo:
Os tratamentos protéticos reabilitadores têm o intuito de restabelecer as estruturas dentais
perdidas e realizar ajustes oclusais, estéticos e funcionais necessários ao equilíbrio do
sistema estomatognático. A moldagem é uma etapa fundamental para o estudo dos casos
clínicos e planejamento terapêutico. O objetivo deste estudo foi mensurar e comparar as
deformações físicas sofridas pelos hidrocolóides irreversíveis convencionais e siliconados
ao realizar alterações na proporção pó/água, com vazamento em diferentes tempos. Foram
obtidos 180 corpos de prova de gesso tipo IV, distribuídos em 18 grupos (n=10), a partir de
moldagens com alginato realizadas em um dispositivo padrão de acordo com diferentes
proporções pó/água(1:1,1:1.5, 1:2), tempos de vazamento (imediato, após 2 horas e após 4
horas) e tipo de hidrocolóide irreversível utilizado. Um paquímetro digital foi utilizado para
mensurar do diâmetro da cabeça sextavada e distância entre os parafusos. Obtidos os
resultados, os grupos serão submetidos a análise estatística e comparados entre si. Esperase diferenças estatisticamente significantes na comparação entre a estabilidade dimensional
dos alginatos convencionais e os alginatos siliconados quando aferidas as deformações nas
mesmas proporções pó/água e tempos de vazamento. Espera-se também que independente
o tipo de alginato utilizado, haja diferença estatisticamente significante entre as diferentes
proporções pó/água e tempos de vazamento. Estima-se concluir a partir destes supostos
resultados que os alginatos testados apresentaram distorções na estabilidade dimensional
devido a alteração na proporção pó/água e, para os convencionais, uma alteração
estatististicamente maior quando comparados com os alginatos siliconados ao avaliar os
diferentes tempos de vazamento.
Palavras-chave: materiais para moldagem odontológica; precisão dimensional; prótese
dentária.
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Resumo:
Os recentes reconhecimentos dos nomes sociais, as lutas pela união homoafetiva e o
presente debate pós-identitário coloca o campo da saúde diante de um novo desafio: Como
realizar processos de educação em saúde desses indivíduos que lutam pelo seu
reconhecimento enquanto sujeitos? Guiado pelos princípios básicos do Sistema Único de
Saúde (SUS) esse trabalho se propõe a realizar, através de uma perspectiva queer, como
incluir esses corpos no processo de educação em saúde. É sabido que a discussão das
identidades de gênero e sexualidade, dos binarismos e da produção das sexualidades
estabelecem e reproduzem a subalternidade. As identidades sociais são frutos da
organização do conhecimento, o ser (identidade) dominante se estabelece a partir da
naturalização desse processo, dentro dos saberes que dominam. Esse fato ganha
importância para o entendimento dos meios de empoderamento dos profissionais de saúde
e educadores na normatização da sexualidade, que se utilizam do método científico para
criar aberrações e patologias. Pensando nos processos de aceitabilidade e acessibilidade
em saúde, usando o conceito de acessibilidade cultural, propõe-se uma educação que
desestruture esses binarismos como heterossexual/homossexual, natural/cultural,
feminino/masculino e trabalhe por uma pedagogia queer que vise mais do que a lógica da
diversidade, que apela pela horizontalização das relações e sim pelo trabalho no plano da
diferença.
Palavras-chave: educação em saúde; SUS; sexualidade; teoria queer.
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Resumo:
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. 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 normais, 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. Sendo que ocorrem muitos erros no
tratamento odontológico desse paciente pela falta de conhecimento das características
comportamentais desses, nos quais são; a ausência de um condicionamento lúdico
adequado e do reforço positivo, a falta de cuidado quanto a exposição do paciente a
estímulos sensoriais estressantes que geram sua autoagressão, além da necessidade da
criação de um vínculo com o paciente que as vezes não é conseguido. O objetivo desse
trabalho é relatar sobre os erros no atendimento odontológico do paciente autista.
Palavras-chave: autismo; atendimento odontológico; odontologia
Keywords: autism; dental treatment; dentistry
_____________________________________________________________________

EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO POR CIRURGIÕS-DENTISTAS NA BAHIA
EXPOSURE TO BIOLOGICAL MATERIAL BY SURGEON DENTISTS IN BAHIA STATE
Carvalho, Priscila Santos de1; Santos, Tainã Bomfim Mota dos1; Barreto, Christianne Sheilla
Leal Almeida2.
1. Alunas do Curso de Odontologia da União Metropolitana de Educação e Cultura
(UNIME)
2. Professora assistente do departamento de saúde da Universidade de Feira de
Santana e do curso de odontologia da UNIME.
Resumo:
Os âmbitos de trabalho do cirurgião-dentista constituem de um ambiente de alto índice de
infecções cruzadas que podem ser transmitidas por varias vias durante os procedimentos
seja ele no setor público ou privado. O presente estudo teve como objetivo fazer um
levantamento do perfil dos cirurgiões-dentistas que sofreram acidentes com exposição a
material biológico, no estado da Bahia, nos anos de 2007 a 2013. Os dados foram
coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, gerenciado pela
Diretoria de Informação em Saúde - DIS da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e em
seguida tratados estatisticamente, calculando-se a proporção amostral de cada uma das
variáveis do estudo. Como resultado, observou-se uma menor quantidade de notificações
quando comparado com outros estudos similares, reforçando assim um possível
pressuposto de que os profissionais que são vítimas desse tipo de exposição não notificam
o acidente de forma correta ou em algumas ocasiões pode não ter havido o registro efetivo
dessas informações. O estudo mostrou ainda que a maior parte dos acidentes ocorreu com
profissionais do sexo feminino, com até dez anos de exercício profissional. Além disso, as
lesões percutâneas foram as mais freqüentes e a maioria relataram exposição ao sangue.
Do período pesquisado, o ano de 2013 foi o que apresentou maior número de profissionais
que não estavam utilizando equipamentos de proteção individual quando se expuseram a
material biológico, contrariando o perfil que se espera do profissional atual que, diante de
tantos avanços na área da saúde, deveria ser mais preventivo.
Palavras-chaves: notificação; exposição; ocupacional.
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Resumo:
O nervo trigêmeo é o V (quinto) par dos nervos cranianos, conhecido como um nervo misto
com fibras sensitivas e motoras que inerva parte da face, crânio e os músculos responsáveis
pela mastigação. Ele possui três ramos: o ramo oftálmico, o ramo mandibular e o ramo
maxilar. Sendo que esses dois últimos são responsáveis por inervarem os dentes. A
neuralgia do trigêmeo é causada na maioria dos casos por compressão da raiz nervosa,

promovendo ataques de dor severa na face. Em alguns casos pode ser devido a um
desgaste que ocorre no nervo trigêmeo com o passar do tempo quando a bainha de mielina
é perdida. Com a perda dessa capa protetora, ocorrem grandes descargas elétricas dessas
fibras nervosas, gerando a dor. A neuralgia trigeminal pode ocorrer em associação com
outras síndromes envolvendo compressão vascular e hiperatividade dos nervos cranianos.
Ainda pode ser de causa indeterminada, quando excluídas todas essas possibilidades. O
Cirurgião dentista é frequentemente o primeiro profissional a ser consultado e deve estar
apto a fazer o diagnóstico preciso e indicar tratamento para eliminar a dor. O objetivo deste
estudo é obter informações, através da revisão de literatura no período de dez anos, de
2003 à 2013, nas bases de dados Bireme, Pubmed, Scieloe e Lilacs sobre a Neuralgia do
Trigêmeo e assim poder identificá-la, para que não se confunda com outros diagnósticos.
Palavras-chave: nervo trigêmeo; neuralgia do trigêmeo; compressão neurovascular.
Keywords: trigeminal nerve; trigeminal neuralgia; neurovascular compression.
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Resumo:
Computer Aided Desing/Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) é um processo de
confecção de trabalhos protéticos, no qual é obtida a imagem do dente ou pilar, sendo em
seguida transmitida para o computador. Este realiza o desenho e confecção da restauração
por uma máquina de fresagem. O sistema está modificando e otimizando o tratamento
reabilitador oral, havendo uma melhora na qualidade e aumento da produtividade dos
trabalhos. Com a evolução, os equipamentos realizam a fresagem em diversos tipos de
materiais, incluindo cerâmicas e ligas metálicas. O presente trabalho tem objetivo de
apresentar o sistema CAD/CAM na Odontologia, descrevendo os procedimentos para
confecção de restaurações protéticas e também os principais sistemas existentes
atualmente no mercado.
Palavras-chaves: reabilitação oral; tecnologia odontológica; CAD/CAM.
Keywords: oral rehabilitation; dental technology; CAD/CAM.
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Resumo:
O protocolo reabilitador de dentes tratados endodonticamente possui amplas possibilidades
técnicas para retenção intraradicular. Por muito tempo, núcleos metálicos foram definidos
como “padrão ouro” de retentor intraradicular, embora desvantagens relacionadas ao
possível comprometimento estético e ao alto do modulo de elasticidade das ligas metálicas
tenham proporcionado o advento do uso de pinos pré-fabricados em fibra de vidro. Com
propriedades estéticas, módulo de elasticidade semelhante à dentina, o pino de fibra de
vidro é também considerado um grande recurso para a reabilitação. Entretanto, em
situações clínicas incompatíveis com a disposição justa de um pino de fibra de vidro, a
espessa linha de cimento formada pode favorecer o insucesso do tratamento a longo prazo.
Esta limitação vem sendo contornada pelo uso de pinos anatômicos, em que um pino de
fibra de vidro é reembasado por resina composta. Este trabalho visa expor a perspectiva
clínica da indicação e utilização dos pinos anatômicos no presente momento. De acordo
com a literatura consultada, verifica-se que o pino anatômico possui baixo custo ao paciente
e requisita de menor sessão clinica para confecção. Adicionalmente, ao garantir um melhor
preenchimento do conduto, proporciona maior retenção, exigindo menor espessura de
cimento; sendo assim, quando sob ação de forças mastigatórias, o mesmo distribui essas
forças de modo uniforme por todo o complexo radicular minimizando consequente
deslocamento do pino ou fratura radicular posterior.
Palavras-chave: pino anatômico; técnica para retentor intraradicular; preparo protético do
dente.
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Resumo:
Os implantes osseointegráveis são uma excelente alternativa para a reabilitação de todas as
formas de edentulismo, mas especialmente nos desdentados totais e parciais posteriores
da mandíbula. Nessas duas situações a reabilitação dos pacientes com próteses totais e
próteses parciais removíveis de extremo livre são bastante limitadas, especialmente no

quesito estabilidade e conforto mastigatório, com níveis avançados de insatisfação dos
pacientes. Essa lacuna atualmente pode ser bem preenchida pela aplicação de próteses
suportadas por implantes, com tem aumentado muito a qualidade e até mesmo a
expectativa de vida dos pacientes. Os sistemas de softwares atuam compatibilizando
resistência à fratura adequadas para utilização das próteses com segurança até nos
segmentos posteriores, com a estética superior, rapidez e segurança no processamento
laboratorial uma vez que minimiza os erros humanos das confecções de infra-estruturas de
modo artesanal. Tudo isso a um custo satisfatório. As próteses de Zircônia, em particular,
confeccionadas pelo sistema CAD CAM, apresentam vantagens como a tenacidade, além
da sua alta resistência, possuem propriedades estéticas extremamente desejáveis, como
translucidez e capacidade de ocultar o substrato de suporte. O termo CAD/CAM designa o
desenho de uma estrutura protética num computador (Computer Aided Design) seguido da
sua confecção por uma máquina de fresagem (Computer Aided Manufacturing) e é utilizado
para confeccionar próteses convencionais e sobre implantes. O objetivo deste trabalho é
relatar um caso clínico sobre prótese de zircônia CAD CAM sobre implantes, descrevendo a
utilização desse sistema nas reabilitações protéticas sobre implantes.
Palavras-chave: implante; prótese.
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Resumo:
A odontologia enquanto ciência da saúde perpassa por questões inerentes a humanidade,
como dor e sofrimento. A noção de responsabilidade civil na classe odontológica vem
aumentando nos últimos anos, haja vista a ocorrência dos inúmeros processos judiciais e
administrativos envolvendo o paciente e o profissional. Este trabalho tem por escopo
fomentar a discussão sobre a responsabilidade civil na odontologia. No que tange a
responsabilidade civil do cirurgião-dentista são imprescindíveis os seguintes requisitos
legais: o agente, o ato, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Para que essas exigências
possam ser devidamente amparadas legalmente se faz necessário órgãos que possam
apreciar as condutas infracionais cometidas por estes profissionais. Assim a prática laboral
do cirurgião dentista não deve se ater apenas há aspectos técnico-científicos, mas também
outros, sobretudo os jurídicos.
Palavras-chaves: responsabilidade civil; ética; direito civil.
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Resumo:
O objetivo da Odontologia conservadora é restaurar ou regenerar os tecidos dentários para
manter a vitalidade, a função e a estética do dente. A descoberta de células-tronco e os
recentes avanços em biologia celular e molecular levaram ao desenvolvimento de
estratégias terapêuticas que tem como objetivo a regeneração de diversos tecidos que
sofreram injúrias causadas por alguma doença. O campo da regeneração de dentes é uma
das principais metas para a restauração de dentes naturais. A capacidade de obter e
manipular facilmente o tecido pós-natal de indivíduos para gerar a substituição de materiais
biológicos de dentes, como a polpa, dentina, esmalte e do ligamento periodontal, ou, ainda
melhor, para substituir dentes completos de dimensão e forma pré-determinada, é
extremamente valiosa. Partindo disto, a endodontia regenerativa representa uma nova
modalidade de tratamento que incide sobre o restabelecimento da vitalidade pulpar e
continuação do desenvolvimento radicular. O presente estudo tem por objetivo fazer uma
revisão de literatura a respeito da utilização de células-tronco na endodontia, visando a
revascularização pulpar.
Palavras-chave: revascularização pulpar; engenharia tecidual; polpa dentária.
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Resumo:
A Liga Acadêmica Baiana de Educação em Saúde Bucal é uma entidade sem fins lucrativos,
organizada por acadêmicos de odontologia e filiada à Escola Bahiana. O objetivo desse
trabalho é discutir promoção em saúde bucal através do relato das experiências científicas e
sociais desenvolvidas pela liga durante o ano de 2013. Do relatório anual, foram
selecionadas atividades que aconteceram no período entre março e dezembro de 2013.
Atividades similares foram representadas por apenas uma experiência do tipo. A pesquisa
“Uso do equipamento de proteção individual em Odontopediatria” conclui que a cor branca
foi à preferida pelos voluntários, independente do EPI em questão (jaleco, máscara ou
gorro) ou do gênero do cirurgião-dentista. Na viagem para Piritiba (BA), foram realizados 98
procedimentos clínicos, 240 procedimentos de tratamento restaurador atraumático, além de
instrução de higiene oral com 523 escolares da rede pública da cidade. Na atividade

realizada no Centro Municipal da Boca do Rio, foi feita discussão com os pais e
responsáveis sobre saúde bucal na infância, e motivação e higienização supervisionada
com as crianças dessa instituição. A pesquisa “O custo da higiene bucal no município de
Salvador” analisou o custo financeiro necessário para realizar a higienização bucal em
Salvador (BA) em 2013. As experiências adquiridas durante todas as atividades
desempenhadas permitiram ao grupo, utilizar os dados coletados para ajudar no
planejamento de novas ações, elaboração de metodologias didáticas para propagação do
conhecimento científico, além de fornecer subsídios às cidades e organizações assistidas
pelas ações a melhorar e garantir qualidade na saúde bucal.
.
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Resumo:
O tratamento de uma criança após acidente traumático dentário pode ser muitas vezes
dificultado pelo estado de choque e nervosismo no qual a criança se encontra, demandando
técnicas específicas para o condicionamento do pequeno paciente. Devido à relevância do
assunto na prática odontológica, o objetivo do presente trabalho é discorrer sobre o
diagnóstico e tratamento de dentes traumatizados e importância do condicionamento da
criança, com estado emocional fragilizado, utilizando para tal discussão de relatos de casos
clínicos de trauma envolvendo tecidos de sustentação denominadas luxações dentais. No
presente trabalho serão relatados três casos clínicos envolvendo traumatismos dentais em
dentes permanentes jovens de crianças na faixa etária de 6 a 8 anos de idade que sofreram
luxações diversas: Intrusiva, extrusiva e lateral. Os relatos levam em consideração os
aspectos emocionais, clínicos e radiográficos dos pacientes, destacando a evolução dos
casos com prognóstico e tratamento. No tratamento de crianças que sofreram traumatismos
dentários é imprescindível que o cirurgião-dentista generalista conheça e aplique técnicas
psicológicas de abordagem adequadas à idade infantil. O acompanhamento prolongado
desses pacientes é indispensável para diagnosticar precocemente, orientar e tratar
possíveis sequelas do trauma até mesmo quando ocorrem distúrbios no processo de
formação e desenvolvimento das estruturas dentárias sucessoras.
Palavras-chave; trauma dental; luxação; odontopediatria.
Keywords: dental trauma; dental luxacion; pediatric dentistry.

XILITOL COMO SUBSTITUTO DA SACAROSE: BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS
XYLITOL AS A SUBSTITUTE FOR SUCROSE: BENEFITS AND HARMS
Souza, Isabela Neme Sá ¹; Fidelis, Natália Gonçalves ¹; Assis, Beatriz Gomes ¹; CarvalhoFilho, Paulo Cirino2; Xavier, Márcia Tosta3
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP)
2. Professor Assistente do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública
3. Professora Adjunta do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública
Resumo:
A substituição da sacarose por outros carboidratos em processos industriais, principalmente
na produção de alimentos, é um propósito contínuo na busca por produtos que possuam
segurança e eficácia comprovada, além de trazer efeitos benéficos para a saúde humana. O
xilitol é um açúcar-álcool utilizado como substituto da sacarose na indústria e pode ser
encontrado como metabólito intermediário da transformação dos carboidratos em humanos
e animais, além de estar presente em frutas e vegetais, em pequenas quantidades. Este
trabalho objetivou disponibilizar informações sobre os benefícios, riscos e limitações no uso
do xilitol. Por não ser um açúcar fermentável, este possui atividade anticariogênica,
controlando o crescimento do Streptoccocus mutans, e atua no processo de tamponamento
salivar. O xilitol é indicado para pessoas com diabetes por ter efeito adoçante como a
sacarose, e não necessitar da insulina para ser metabolizado no organismo; é usado por
pessoas obesas; na nutrição parenteral; na anemia hemolítica, bem como no tratamento e
prevenção dos quadros clínicos de otite e osteoporose. Porém o xilitol para ser produzido
requer alto custo, podendo ser dez vezes mais caro que a produção da sacarose, apresenta
limitações na substituição deste açúcar em alguns tipos de alimentos e pode apresentar um
efeito laxativo quando usado em grandes quantidades. O xilitol já foi aprovado em mais de
quarenta países e seu uso está sendo cada vez mais comum tendo em vista os seus
benefícios. Embora suas qualidades sejam reconhecidas, as limitações de utilização, custo
de produção e efeitos adversos devem ser cuidadosamente analisados.
Palavras-chave: xilitol; cárie dentária; saúde bucal.
Keywords: xylitol; dental carie; oral health.
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ODONTOLOGIA HOSPITALAR: CONQUISTAS E DESAFIOS DA ESPECIALIDADE
HOSPITAL DENTISTRY: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF SPECIALTY
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(BAHIANA)
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Resumo:
A Odontologia tem passado por diversas mudanças que marcaram a profissão e mudaram o
panorama de saúde bucal da população. A Odontologia Hospitalar (OH) foi historicamente
citada em 1901, na Filadélfia e no Brasil, a mesma foi legitimada em 2004 com a criação da
Associação Brasileira de Odontologia Hospitalar (ABRAOH) e em 2008 foi aprovado o
Projeto de Lei nº 2776/2008 que impõe presença do cirurgião-dentista (CD) nas unidades de
tratamento intensivo (UTIs). O objetivo deste trabalho é traçar o perfil da OH, trazendo à
tona a importância, os obstáculos e os desafios da conquista do espaço CD no ambiente de
internamento dos pacientes. Como material, serão utilizados artigos para revisão de
literatura, que será apresentado através de slides para discorrer sobre o tema. Sabe-se que
existe um leque de alterações e complicações orais que interferem na saúde geral e viceversa e que precede de atenção, principalmente para indivíduos que necessitam de
tratamento especial, que culminam em interferências efetivas na qualidade de vida por falta
de uma assistência odontológica. Contudo, muitos pacientes internados não tem acesso ao
CD, além de cuidadores e enfermeiros não possuírem orientações quanto a técnicas e
produtos utilizados para higienização bucal, apesar de reconhecerem a importância destas
medidas para a saúde do paciente. Isto retoma a ideia da importância da implantação de
CDs e/ou estomatologistas na alta complexidade para atender a população hospitalizada,
tanto no que diz respeito à prevenção, tratamento e assistência destes pacientes de forma
integrada com as outras áreas de saúde.
Palavras chave: odontologia hospitalar, estomatologia, lesões bucais
Keywords: hospital dentistry, stomatology, oral lesions
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MANEJO DE HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA EM LESÕES NÃO-CARIOSAS
DENTIN HYPERSENSITIVITY MANAGEMENT IN NON-CARIOUS INJURY
Santana, Lucyanna Serra1; Oliveira, Larissa Miranda1; Mendonça, Nhívia Fernanda de
Oliveira Rosa Gomes1; Teixeira, Ana Paula2
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 hipersensibilidade dentinária, nos dias atuais é uma das ocorrências frequentes nas
clinicas odontológicas, e seu tratamento representa um grande desafio para os cirurgiõesdentistas. A lesão cervical não-cariosa é caracterizada pela perda de estrutura dentária na
região da junção cemento-esmalte, sendo esta um fator predisponente para o surgimento da
hipersensibilidade dentinária, podendo evoluir para o início de uma sintomatologia dolorosa.
Esse trabalho tem como objetivo, a apresentação das possíveis causas, tratamentos e
características inerentes a hipersensibilidade em lesões não-cariosas. Por meio da revisão
de literatura, verifica-se que a hipersensibilidade dentinária é caracterizada por dor de curta
duração, aguda e súbita em resposta a estímulos térmicos, evaporativos, tácteis, osmóticos
ou químicos que não pode ser atribuída a nenhuma outra forma de patologia dental. O
desgaste da lesão não-cariosa ter ínicio pela erosão, abrasão, ou abfração, ou multifatorial.
Tendo, principalmente, como área afetada, a face vestibular de caninos e pré-molares de
adultos e idosos, porem podem desenvolver na superfície dental de outros dentes e em
qualquer idade. Para o manejo da hipersensibilidade é utilizado agentes dessensibilizantes e
estes devem ser: indolores, de fácil aplicação, cessar rapidamente a dor após aplicação,
baixo custo, efeito durador, não devem ser irritantes para a polpa e não devem provocar
manchamento. A expectativa é que após a apresentação deste trabalho seja esclarecida

como cessar a hipersensibilidade dentinária, quais são as suas causas, e os diagnósticos
diferenciais.
Palavras-chave: odontologia; erosão dentária; sensibilidade da dentina
Keywords: dentistry; tooth erosion; dentin sensitivity,
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ANGINA DE PEITO: UMA EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA
ANGINA PECTORIS: EMERGENCY DENTAL
Carneiro Neto, José Nunes1; de Assis, Adriano Freitas2
1. Cirurgião-dentista pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
As emergências odontológicas são raras, entretanto ocorre de forma imprevisível antes,
durante ou após o tratamento odontológico sem obedecer às regras ou padrões definidos.
Esta situação é caracterizada pelo atendimento de imediato do cirurgião-dentista na
execução do protocolo memorizado de intervenções para dor no peito como nos casos da
angina de peito. Este trabalho consiste de uma revisão do conhecimento atual, objetivando o
embasamento científico para uma intervenção odontológica de emergência em pacientes
que apresentem um quadro de angina de peito. Foi realizado um levantamento bibliográfico
nas bases de dados do Google Acadêmico e livros, utilizando-se à temática “emergência
odontológica em dor no peito” no período de 2006 a março de 2014, resultando em 19
produções científicas. A maioria dos estudos aponta que os cirurgiões-dentistas estão
despreparados frente às emergências odontológicas não raras como da angina de peito
implicando em deveres legais. A angina de peito é uma dor torácica de início repentino
abaixo do osso esterno que acometem 2% dos pacientes gerados por estresse, tabagismo
entre outros fatores, com duração de 2 a 15 minutos, aliviada pelo simples repouso ou uso
de vasodilatadores, na persistência dos sintomas acionar serviço de atendimento móvel de
urgência e monitorar os sinais vitais. Apesar desta situação ser prevenível através do exame
clínico criterioso e protocolo de atendimento especial. Diante do exposto, considera-se o
despreparo do cirurgião-dentista no atendimento a estes pacientes associado ao aumento
da expectativa de vida que resulta em emergência odontológica e incapacidade de
intervenção.
Palavras-chave: angina pectoris; emergências; assistência odontológica.
Keywords: angina pectoris; emergencies; dental care.
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APLICABILIDADE DOS ADESIVOS DE CIANOACRILATO NA SÍNTESE DE CIRURGIAS
BUCAIS
APPLICABILITY OF CYANOACRYLATE ADHESIVES IN THE SYNTHESIS OF ORAL
SURGERY
Carneiro Neto, José Nunes1; de Assis, Adriano Freitas2
1. Cirurgião-dentista pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
2. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
Resumo:
Desde o primeiro resultado favorável do uso médico do adesivo de cianoacrilato nos anos
60 como agente de sutura e hemostático em feridas dos soldados da Guerra do Vietnã, suas
aplicações alcançaram a área da cirurgia bucal devido às vantagens apresentadas. Este
trabalho objetiva revisar sistematicamente a literatura e sugerir um protocolo sobre a
aplicabilidade dos adesivos de cianoacrilato em cirurgias bucais. Os métodos instituídos

incluíram estratégia de busca na literatura em língua portuguesa, inglesa e espanhola, além
de critérios de inclusão e exclusão adotados no período de 2000 a 2013 nas bases de dados
da BVS, PUBMED e CAPES. A seleção dos artigos foi de forma independente e cega feita
por dois pesquisadores através da escala de PEDro. De 1.272 artigos da BVS e 2.865 da
PUBMED encontrados, 61 da BVS e 52 da PUBMED foram selecionados de acordo a leitura
do título e resumo, destes 03 referentes à BVS e 02 à PUBMED possuíam texto na íntegra
com exclusão de 10 artigos duplicados. O restante de 98 sem texto na íntegra buscou-se
nos periódicos eletrônicos da CAPES, resultando em 03 artigos alusivos à BVS e 06 à
PUBMED com texto na íntegra. Dos 14 artigos selecionados, 07 foram qualificados
metodologicamente através da escala de PEDro constituindo esta revisão e o restante
excluído por pontuação < 3. Conclui-se que o N-butil-2, etil e isoamilo cianoacrilato foram os
adesivos mais aplicados em síntese de vários tipos de ferida cirúrgica bucal devido às
vantagens apresentadas em crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Palavras-chave: curativo; biologia sintética; cirurgia bucal.
Keywords: dressing; synthetic biology; oral surgery.
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ODONTOCLÍNICA: SIMULAÇÃO DE GESTÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DENTALCLINIC: MANAGEMENT SIMULATION IN CLINICAL DENTISTRY
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Resumo:
A constante entrada de novos cirurgiões-dentistas no mercado de trabalho ocasiona um
crescimento de concorrência entre os profissionais. Nesse cenário, faz-se necessário
apresentar diferenciais, como habilidades em gestão empresarial. Saber administrar um
consultório ou clínica é essencial para alcançar sucesso e estabilidade. Apesar disso, a
maioria dos Cursos de Graduação em Odontologia não aborda essa temática. O objetivo
desse trabalho é discutir gestão empresarial de clínica odontológica como componente
curricular de Graduação em Odontologia, através do relato de experiência da Odontoclínica,
hipotética empresa sobre a responsabilidade da turma 2013.2 da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública (EBMSP). É essencial que os cursos de graduação em
odontologia assumam uma postura mais ativa sobre esse assunto na formação dos novos
profissionais. A estratégia de negócio, junto com o plano operacional e financeiro bem
delineado, influencia diretamente no sucesso profissional e empresarial.
Palavras-chave: clínicas odontológicas; mercado de trabalho.
Keywords: dental clinics; job market.
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OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE BISFOSFONATOS
MAXILLARY OSTEONECROSIS ASSOCIATED WITH THE USE OF BISPHOSPHONATES
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Adriano Freitas2, Marchionni, Antônio Márcio Teixeira2
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Medicina e Saúde pública.
2. Professor da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Doutor em Cirurgia e
Traumatologia
Resumo:
Os bifosfonatos são fármacos sintéticos utilizados no tratamento de neoplasias malignas
ósseas, doença de Paget e mais comumente nos casos de osteoporose pós-menopausa. A
droga reduz a reabsorção óssea, estimula a atividade osteoblástica, assim como inibe o
recrutamento e promove a apoptose de osteoclastos. A associação entre o uso dos
bisfosfonatos e uma forma peculiar de osteonecrose dos maxilares tem sido relatada,
principalmente, em pacientes submetidos a procedimentos de exodontias e instalação de
implantes osteointegráveis. O objetivo deste trabalho é revisar a etiopatogenia da
osteonecrose dos maxilares induzida por bisfosfonatos bem como as formas de tratamento
reportadas na literatura, ilustrando casos clínicos. O tipo de bifosfonato, a via de
administração, bem como a duração do tratamento com essas drogas parece ter relação
direta com a incidência de osteonecrose dos maxilares associada aos mesmos. Até o
presente, não se sabe ao certo qual é o mecanismo de desenvolvimento da osteonecrose
dos maxilares induzida por bisfosfonatos, nem qual deve ser o tratamento estabelecido
perante essa manifestação. Apesar da literatura apresentar formas variadas de tratamento,
não existe um protocolo definido.
Palavras-chave: bisfosfonatos; osteonecrose; extração dentária.
Keywords: bisphosphonates; osteonecrosis; tooth extraction.
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A INFLUÊNCIA DA PERIODONTITE NO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE
PACIENTES DIABÉTICOS
THE INFLUENCE OF PERIODONTITIS IN THE NUTRITIONAL MONITORING OF
DIABETIC PATIENTS
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Resumo:
O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se pela hiperglicemia, sendo responsável por
complicações sistêmicas crônicas e alterações orais. Sendo a Doença Periodontal (DP)
considerada a sexta complicação clássica do DM, observando-se uma relação bidirecional
entre ambas as doenças, sugere-se que DP possa influenciar na vida destes indivíduos,
sobretudo na qualidade nutricional. Sabendo-se que a dieta é determinante no tratamento
desse distúrbio metabólico, propõe-se avaliar a interferência da periodontite crônica no
acompanhamento nutricional de pacientes com DM tipo 2, repercutindo no seu controle
metabólico, bem como na qualidade de vida. Serão acompanhados nutricionalmente 30
indivíduos, com DM tipo 2, selecionados no Ambulatório de Obesidade da EBMSP. Estes
serão divididos em dois grupos de 15 indivíduos cada, com ou sem periodontite crônica,
submetidos inicialmente (T0) à avaliação periodontal, física, laboratorial e nutricional, sendo
estas três últimas repetidas após três (T1) e seis(T2) meses de instituída as instruções
dietéticas. A avaliação nutricional será composta pelo recordatório alimentar de 24horas e
frequência alimentar. A influência da DP na qualidade de vida será realizada por meio da
aplicação do formulário OHIP-14 modificado, àqueles com periodontite crônica. Ao final
espera-se verificar na avaliação nutricional, que indivíduos com DP apresentem uma menor
adesão à instrução dietética estabelecida pela nutricionista refletindo em uma pior qualidade
dietética como também um pior controle metabólico. Além disso, espera-se constatar por
meio da avaliação das respostas ao questionário OHIP-14 modificado que a periodontite,
quando presente no paciente diabético, exerça um impacto significativo na qualidade de vida
deste.
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Resumo:
A fissura palatina não sindrômica (FPNS) é um defeito congênito comum em humanos.
Resulta da interrupção da formação do palato secundário durante a palatogênese, sem
associação com outras malformações, e sem alterações comportamentais e/ou cognitivas.
Trata-se de uma anomalia multifatorial que associa fatores genéticos e ambientais. Os
indivíduos portadores de FPNS estão sujeitos a implicações estéticas, funcionais e
emocionais com repercussão negativa no psicológico, ajuste pessoal, social e intelectual
dos mesmos. Este trabalho objetiva realizar um estudo epidemiológico transversal com
ênfase nos achados clínicos de indivíduos portadores de FPNS em três centros de
referência no Estado da Bahia. Para tal, será aplicado um questionário aos pacientes e/ou
seus responsáveis legais que contém dados sociodemográficos individuais e familiares,
histórico familiar, com ênfase nos fatores que possam estar associados à etiologia da fenda.
A pesquisa tem aprovação do comitê de ética, protocolo 69/11. A amostra será
caracterizada e pareada quanto a sua ancestralidade através de um painel de 44 INDELs
(insertion/deletion markers). Será estimada a odds ratio, com intervalo de confiança (IC) em
95%, para a FPNS através de análise multivariada ajustada para as variáveis confundidoras.
Após a análise dos dados espera-se determinar a prevalência da FPNS no Estado da Bahia,
a distribuição espacial desse tipo de fenda nos distintos municípios e os fatores ambientais
de risco para as FPNS.
Palavras-chave: Fissura palatina; prevalência; fatores ambientais de risco.
Keywords: Cleft palate; prevalence; environmental risk factors.
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Resumo:
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, muitas células são capazes de regular e/ou modular as
interações epitélio/ mesênquima. Sabe-se que células que apresentam as proteínas Actina
alfa de músculo liso, NG2 e GFAP estão relacionadas com a progressão tumoral. O objetivo
deste projeto será realizar um estudo comparativo entre lesões pré-cancerizáveis orais e
carcinoma escamocelular, através da técnica de imunoistoquímica. 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 específicos para as
proteínas Actina alfa de músculo liso, NG2 e GFAP. Células individuais com padrão de
marcação positiva serão contadas em campos específicos, através de estudo morfométrico,
para posterior análise estatística. Espera-se que a interpretação dos dados coletados
ajudem na compreensão dos mecanismos moleculares que antecedem a transformação
maligna.
Palavras-chave: displasia epitelial; pericitos; miofibroblastos.
Keywords: epithelial dysplasia; pericytes; myofibroblasts.
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AVALIAÇÃO DA COR DE DOIS CERÔMEROS APÓS TERMOCICLAGEM
EVALUATION OF COLOR CHANGE AFTER TWO CEROMERS THERMAL CICLYNG
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Resumo:
Atualmente com o desenvolvimento no campo dos biomateriais aumentou-se a exigência
pela estética dentro da Odontologia, tanto da parte do profissional quanto do paciente. A
valorização por um sorriso que possui aparência de dente natural com qualidade e
longevidade é crescente e foi em busca desse padrão de beleza que materiais como resinas
indiretas de primeira geração e resinas compostas diretas foram aos poucos substituídas.
Devido às desvantagens desses materiais surgiram os cerômeros, que são adaptações de
resinas para uso direto, eleitos por apresentarem menores efeitos da contração de
polimerização em comparação às resinas compostas, além de serem o material de escolha
para restaurações tipo onlay/inlay e em determinados trabalhos protéticos. O polimento é de
fácil execução e de qualidade superior quando comparados às resinas diretas e sua eficácia
evidencia sua importância para a estética e a longevidade da restauração. O presente
trabalho tem como objetivo avaliar e comparar a alteração de cor de dois cerômeros,
Ceramage e Vita Vlmc, após termociclagem. Serão confeccionados 10 corpos-de-prova de
cada material com 15 mm de diâmetro e 20 mm de espessura. Decorridas 24 horas após a
confecção, serão divididos em 04 grupos: G1-Ceramage com polimento inicial e sem
termociclagem; G2 – Vita Vlmc com polimento inicial e sem termociclagem; G3: Ceramage
com polimento inicial e termociclagem e G4: Vita Vlmc com polimento inicial e
termociclagem. Posteriormente, os discos serão submetidos ao teste de alteração de cor.
Os dados serão avaliados estatisticamente pelo Teste t de Student, ao nível de significância
de 5%.
Palavras-chave: cerômeros; alteração de cor; termociclagem.
Keywords: ceromers; color change; thermal ciclyng.
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IMPLANT
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Resumo:
Antibióticos têm sido empregados profilaticamente em cirurgias para instalação de implantes
osseointegráveis visando prevenir a infecção pós-operatória e perda do implante. No
entanto, a eficácia e necessidade de tais protocolos não são consensuais na literatura. Este
estudo tem como objetivo avaliar a necessidade da profilaxia antibiótica nas cirurgias de
instalação de implante osseointegravel unitário em pacientes clinicamente saudáveis. Para
execução deste trabalho, será realizado um ensaio clínico triplo cego, prospectivo,
randomizado e placebo-controlado, que visa à avaliação da necessidade da
antibioticoprofilaxia com amoxicilina, em pacientes com necessidade de instalação de
implante unitário sem associação de enxerto. Com uma amostra inicial de 20 indivíduos
subdivididos em dois grupos: Teste (amoxicilina 1g); Controle (placebo controlado), sendo
que cada grupo terá 10 pacientes, os quais serão distribuídos aleatoriamente através de
sorteio. Cada paciente será avaliado em três tempos: pré-operatório, pós-operatório de 2
dias e de 7 dias, observando-se a amplitude de abertura bucal, avaliação de dor referida
através de escala numérica e sinais característicos de infecção (Presença de Fístula;
Ulceração na Ferida Cirúrgica; Necrose tecidual nas bordas da ferida; Deiscência do retalho
cirúrgico; Presença de exsudato purulento na ferida cirúrgica). Para análise estatística dos
dados, espera-se aplicar os testes: ANOVA (para dados paramétricos) e testes Kruskal
Wallis (para dados não paramétricos). Espera-se comprovar se há necessidade de uso
suplementar de antibiótico como medida para prevenção de infecção pós-operatória.
Palavras-chave: antibioticoprofilaxia; amoxicilina; implante dentário .
Keywords: antibiotic prophylaxis; amoxicilin; dental implantation.
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Resumo:
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 peri-implantar 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 periimplantite/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-chave: fatores de risco; peri-implantite; mucosite peri-implantar.
Keywords: risk factors; peri-implantitis; peri-implant mucositis.
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Resumo:
Este trabalho teve como objetivo avaliar a rugosidade superficial inicial de dentes artificiais
com tripla prensagem, por meio da utilização de 30 incisivos centrais superiores sendo 10
de cada marca avaliada (TRILUX,TRITONE e NATUSDENT). A análise foi feita por meio do
rugosímetro SJ-301(Surface Roughness tester, Mitutoyo, Japão), no sentido transversal ao
longo eixo do dente em três regiões: Cervical, Médio e Incisal, sendo considerada a média

aritmética dos valores obtidos,de cada terço analisado. Os resultados encontrados foram
NATUSDENT:
Cervical(0,1940µm),
Médio(0,2280µm),Incisal(0,2350µm);TRITONE:Cervical(0,2440µm),Médio(0,1580µ)
Incisal(0,1290 µm) e TRILUX: Cervical(0,0830 µm), Médio(0,10400 µm), Incisal (0,14700
µm).A Marca TRILUX obteve os menores valores de média, já NATUSDENT apresentou
dois terços com valores acima do valor referencial da rugosidade superficial limite para
retenção bacteriana de 0,2µm, o que sugere que uma maior anatomia superficial gera um
melhor padrão estético, porém pode comprometer quanto a aderência de biofilme.
Palavras-chave: prótese removível; resina acrílica; dentes artificiais.
Keywords: removable denture; acrylic resin; artificial teeth.
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Resumo:
A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de alterações sistêmicas que são fatores de
risco para as doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus. A condição inflamatória
sistêmica, característica da SM, pode aumentar a susceptibilidade às doenças periodontais
(DP). Por sua vez, esta por meio da ativação da resposta imune inflamatória local, pode
contribuir para o aparecimento ou agravamento de condições sistêmicas. Em pessoas
obesas, os adipócitos secretam moléculas biologicamente ativas, como: peptídeos, fatores
do complemento e citocinas. Entre estas, tem-se as adipocitocinas (adiponectina, leptina e
resistina), que podem contribuir para a ativação da resposta inflamatória crônica. O objetivo
desse trabalho é avaliar as adipocitocinas em pacientes com síndrome metabólica e doença
periodontal. A amostra será composta pelos pacientes do ambulatório de obesidade e
odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, que após avaliação física e
laboratorial, serão enquadrados em cinco grupos: Grupo 1: Pacientes que apresentam SM
com alterações glicêmicas; Grupo 2: Pacientes que apresentam SM sem alterações
glicêmicas; Grupo 3: Pacientes que não apresentam SM com alterações glicêmicas; Grupo
4: Pacientes que não apresentam SM e sem alterações glicêmicas; Grupo 5: Pacientes
sistemicamente saudáveis. Ao exame intra bucal, serão submetidos ao periograma e exame
radiográfico completo, sendo classificados como indivíduos com ou sem periodontite crônica
moderada ou severa. Serão coletadas ainda amostras de sangue periférico para ser
realizada a dosagem de adipocitocinas pelo método Elisa. Assim, espera-se uma relação
entre SM e DP, evidenciando as adipocitocinas como marcadores inflamatórios contribuintes
para a inter-relação entre essas duas patologias.
Palavras-chave: periodontite; adiponectina; leptina.
Keywords: periodontitis; adiponectin; leptin.
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Resumo:
Próteses dentárias são veículos de microrganismos entre consultório odontológico e
laboratório de prótese, sendo os riscos de infecção cruzada motivo de grande preocupação.
Portanto, trabalhos protéticos recebidos do laboratório devem ser desinfetados no
consultório antes de entrarem em contato com o paciente, constituindo uma etapa
importante para a prevenção da contaminação cruzada. Desta forma, o objetivo deste
trabalho será avaliar a eficácia de diferentes métodos de desinfecção sobre pinos metálicos
fundidos. Para isso, serão confeccionados vinte núcleos metálicos fundidos divididos em 05
grupos (n=4) segundo os diferentes métodos de desinfecção. Grupo G1: controle; G2:
técnica de flambagem; G3: imersão em álcool a 70%; G4: glutaraldeído a 2% e G5: ácido
peracético a 0,25%. As amostras serão cultivadas em meios de cultura para comparação
quanto à quantidade de unidades formadoras de colônias presentes. Os dados serão
submetidos a uma análise de variância (p=0,05) e as medias comparadas pelo Teste t de
Student.
Palavras-chave: pinos metálicos; métodos de desinfecção; contaminação intracanal.
Keywords: metal pins; methods of disinfection; contamination intracanal.
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Resumo:
O sucesso de uma restauração está intimamente ligado a uma boa adaptação marginal, pois
esta protege o dente da microbiota invasora, saliva e alimentos que possam penetrar nos
túbulos dentinários, além de manter a saúde dos tecidos periodontais. Desse modo, o
objetivo desse trabalho será avaliar o grau de desadaptação marginal de coroas provisórias
confeccionadas com Resinas bisacrílicas (Protemp 4 e Structur 2 SC) e acrílicas (Dencrilay
e Duralay). Serão confeccionados quarenta e oito (n=48) corpos de prova, doze (12) de
cada material restaurador provisório. Os provisórios serão confeccionados num molde de
silicona de adição confeccionado anteriormente ao preparo para coroa metalocerâmica no
dente artificial (unidade 36) e adaptados a uma matriz de metal (cópia do dente preparado)
isolada com vaselina sólida. As resinas serão inseridas no molde e retiradas após o tempo
de polimerização, cada material será utilizado de acordo com a recomendação do

fabricante. A análise da adaptação marginal será realizada em uma lupa estereoscópica
com ampliação de 10X. As imagens obtidas serão transferidas para um software
(Coreldraw) para mensurar a discrepância marginal e a média aritmética das medidas
realizadas nos três pontos de cada face do provisório será considerada o grau de
desadaptação marginal. Os testes estatísticos serão aplicados com o objetivo de comparar a
desadaptação marginal nos diferentes grupos (p < 0,05). Espera-se obter resultados
pertinentes para o cirurgião-dentista optar pelo material mais adequado e
consequentemente, proporcionar um melhor atendimento ao paciente.
Palavras-chave: restauração dentária temporária; adaptação marginal dentária; prótese
dentária.
Keywords: dental restoration temporary; dental marginal adaptation; dental prosthesis.
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Resumo:
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), Gli 2 Hedgehog (Gli 1), Smoothened Hedgehog (SMO) 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.
Como controle, serão utilizadas secções de mucocele que sofrerão os mesmos processos
de imunoistoquímica. Espera-se que a interpretação dos dados coletados ajudem na
compreensão dos mecanismos moleculares que antecedem a transformação maligna.

Palavras-chave: queilite actínica; carcinogênese; via de sinalização hedgehog.
Keywords: actinic cheilitis; carcinogenesis; hedgehog.
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Resumo:
A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de alterações metabólicas que se manifestam
mais comumente juntas em um indivíduo, constituindo os principais fatores de risco para as
doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus. Como as doenças periodontais (DPs) e SM
estão associadas a um estado de inflamação sistêmico subclínico e à resistência insulínica
(RI), ambas parecem se influenciar mutuamente, na medida em que as condições
sistêmicas podem modular a resposta periodontal inflamatória, agravando-a, enquanto esta
pode implicar no aparecimento ou agravamento de diversas condições de saúde, tais como
hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e aterosclerose, através da bacteremia,
endotoxemia liberação na corrente sanguínea de mediadores inflamatórios. Objetiva-se
avaliar a associação entre DP crônica e SM, verificando a influência da resistência insulínica
nestas condições. A amostra será composta por pacientes do ambulatório de obesidade e
do odontológico didático-assistencial da EBMSP, que após anamnese, avaliação física e
laboratorial, serão enquadrada em quatro grupos metabólicos: Grupo 1e 2, respectivamente:
Pacientes que apresentam SM com e sem alterações glicêmicas; Grupo 3 e 4,
respectivamente: Pacientes que não apresentam SM com e sem alterações glicêmicas. Os
pacientes serão submetidos ainda ao exame periodontal e radiográfico, sendo classificados
em indivíduos com ou sem periodontite crônica modera ou severa. A avaliação da RI, será
realizada pela determinação do índice HOMA. Assim, espera-se uma associação entre SM e
DP crônica, enfatizando ser a resistência insulínica um importante fator contribuinte para o
processo inflamatório subclínico, ajudando a coexistência de patologias inflamatórias
crônicas orais e sistêmicas no indivíduo.
Palavras-chave: periodontite; obesidade; insulina.
Keywords: periodontitis; obesity; insulin.
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Resumo:
A cirurgia ortognática tem por finalidade a correção de desajustes faciais e
maxilomandibulares, reposicionando adequadamente os elementos dentários. Esta linha de
tratamento consiste de um componente funcional, responsável pela reabilitação da função
mastigatória, da fala e da respiração, e um componente estético, relacionado à uma melhor
harmonia facial. O objetivo deste trabalho é identificar a percepção do paciente quanto a
satisfação após cirurgia ortognática, avaliando a partir de um questionário, se as
expectativas do pré-operatório foram condizentes com os resultados obtidos após a cirurgia.
Esta pesquisa trata-se de um estudo retrospectivo a ser realizado com pacientes atendidos
em demanda espontânea no serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial(CTBMF)
da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, realizado no Hospital Geral Roberto
Santos(HGRS), localizado na cidade de Salvador-Ba, referente ao período entre 2011 e
2012. Após o preenchimento de um questionário, composto por 18 questões, serão reunidas
informações quanto ao tipo de procedimento, resultados clínicos obtidos após a cirurgia e o
grau de satisfação dos pacientes após a cirurgia ortognática. A partir deste trabalho esperase identificar qual o impacto do tratamento ortodôntico-cirúrgico na vida dos pacientes,
juntamente com as principais queixas e benefícios relatadas pelo paciente.
Palavras-chave: cirurgia ortognática; qualidade de vida; deformidade dentofacial.
Keywords: orthognathic surgery; quality of life; dentofacial deformity.
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Resumo:
O Diabetes Mellitus (DM) é definido como uma doença crônica de múltipla etiologia que
ocorre por conta dos baixos níveis de insulina produzidos pelo pâncreas ou pela
incapacidade dos tecidos responderem à insulina, causando assim um quadro de
hiperglicemia crônica, que segue acompanhado com distúrbio no metabolismo de

carboidratos, lipídeos e proteínas.
Os sinais e sintomas gerais da doença são
caracterizados por poliúria, polifagia e polidpsia. As manifestações bucais relacionadas com
a DM envolvem gengivite, doença periodontal, xerostomia, síndrome de ardência bucal,
alteração do paladar e suscetibilidade a infecções bucais. O objetivo com este trabalho é
verificar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas (CD) sobre o atendimento odontológico a
pacientes portadores de DM. Serão avaliados 600 cirurgiões-dentistas que atendem em
consultórios populares ou de alto padrão nas cidades de Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA
e Feira de Santana-BA. O estudo será composto por um questionário de 28 questões
objetivas desenvolvidas para este estudo, em que será entregue às técnicas de saúde bucal
(TSB) / recepcionistas dos consultórios. Espera-se que os CDs tenham conhecimento a
respeito da DM e que saibam diagnosticar através das manifestações gerais e/ou bucais e
manejar o paciente de forma coerente, já que esses indivíduos necessitam de uma atenção
especial quando se trata também da saúde bucal.
Palavras-chave: diabetes mellitus; odontologia; atendimento odontológico.
Keywords: diabetes mellitus; odontology; odontological attending.
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EFEITO DAS ONDAS ULTRASSÔNICAS NA NECROSE ÓSSEA SUPERFICIAL
EFFECT OF BONE NECROSIS IN WAVES ULTRASONIC SURFACE
Medrado, Bruno Augusto Santos¹; Sobrinho, Lucindo Pinto de Campos²;
Marchionni, Antônio Márcio Teixeira³
1. Aluno de graduação do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
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Resumo:
Os instrumentos rotatórios são utilizados para perfurações e osteotomias em implantodontia
e cirurgia buco-maxilo-facial. Apesar da capacidade de corte, estes instrumentos promovem
uma zona necrótica que, a depender da sua extensão, poderá interferir no reparo ósseo
principalmente no que se refere ao processo de osseointegração. O presente trabalho tem
como objetivo observar a necrose óssea superficial e o reparo ósseo provocado após
fresagem para implante, avaliando a interferência do uso repetido de brocas convencionais
na necrose óssea superficial. Serão utilizados 20 ratos, machos, submetidos a procedimento
cirúrgico para confecção de alvéolo para implantodontia nos fêmures através do uso
sequencial de brocas tipo lança e helicoidal de 2.0mm, novas e usadas (15, 30 e 45 vezes)
do sistema convencional. Os animais serão sacrificados no período de 1 e 7 dias e as
regiões osteotomizadas serão processadas histologicamente a fim de avaliar a necrose
superficial e o processo de reparo de cada sistema. Será mensurada a área de necrose
óssea superficial com a confecção de lâmina histológicas e histomorfometria com o
programa Motic 3.0. Estima-se que o uso das brocas novas durante a fresagem óssea para
implantes promovam a menor área de necrose óssea superficial e que quanto mais utilizada
maior a necrose óssea.
Palavras-chave: osteotomia; regeneração óssea; necrose óssea superficial
Keywords: osteotomy; bone regeneration; bone necrosis surface
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ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE MICROABRASÃO PARA O TRATAMENTO
DE FLUOROSE
COMPARATIVE STUDY OF TECHNIQUES FOR MICROABRASION TREATMENT OF
FLUOROSIS
Pereira, Naiana Fortes¹; Correa, Antônio Pitta².
1. Discente 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 fluorose dentária é uma alteração causada devido ingestão crônica de fluoretos durante a
odontogênese, provocando danos estéticos. Portanto, por apresentar resultados estéticos
satisfatórios e causar menor dano à estrutura dental, a microabrasão para o tratamento da
mesma. Esta sofreu algumas alterações, por Mondelli et. al., mostrando-se mais segura e de
fácil acesso aos profissionais dentistas. Recentemente foi lançado no mercado pela FGM
Produtos Odontológicos Ltda. o Removedor de Manchas por Microabrasão - Whiteness RM,
sendo considerada uma técnica segura, eficaz e estética, desde que bem indicada,
executada e supervisionada de forma criteriosa pelo profissional. Portanto, o presente
estudo tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre a técnica convencional de
microabrasão, proposta por Mondelli e a técnica desenvolvida pela FGM, para o tratamento
da fluorose.Para esse estudo serão selecionados 20 pacientes - 10 com fluorose leve e 10
com fluorose moderada; da Clínica da Criança I e Clínica do Adolescente da EBMSP. Essa
amostra será selecionada por um profissional calibrado na metodologia Inlux, empregada no
Levantamento Epidemiológico SB Brasil 2010. Os dentes para a análise serão os ânterosuperiores (incisivos e caninos) sendo que de um lado da boca o tratamento será feito
utilizando a técnica convencional e do outro a técnica desenvolvida pela FGM. A avaliação
será feita mediante uso de fotografias antes e depois do tratamento, sendo essas analisadas
por três examinadores, utilizando o sistema cego. O responsável pelo paciente terá que
assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando o menor a participar da
pesquisa.
Palavras-chave: fluorose dental; estética dental.
Keywords: dental fluorosis; dental aesthetics.
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ESTUDO DA PREVALENCIA DE LESÕES BUCAIS EM PACIENTES PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
STUDY OF PREVALENCE OF ORAL PATHOLOGY IN PATIENTS WITH SPECIAL NEEDS
Silva, Daniela Azevedo Rocha Chaoui1; Medrado, Alena Ribeiro Alves Peixoto2
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)
Resumo:
A odontologia especial tem como diretriz, o tratamento, diagnóstico e prevenção do sistema
estomatognático em pacientes portadores de necessidades especiais. Fazem parte dessa
classificação pacientes com desvios de padrão de normalidade, identificáveis ou não,
doenças cardiocirculatórias, diabetes tipo I e II, pacientes com qualquer outra doença de
envolvimento sistêmico e os idosos, que necessitam de uma atenção especial. O objetivo
desse trabalho é desenvolver um estudo de corte transversal analisando as lesões bucais
mais frequentes em pacientes da clinica de Odontologia Especial da Escola Bahiana de
Medicina e Saúde Pública. Serão analisados os prontuários dos usuários deste ambulatório
e em seguida, será realizado exame bucal para verificação de possíveis patologias
presentes na mucosa oral destes pacientes. Considerando o volume de usuários do
Ambulatório de Pacientes Especiais, estima-se uma amostra de conveniência de cerca de
120 pacientes no período de realização da pesquisa. Tendo em vista o significativo número
de lesões bucais que estes pacientes apresentam em especial aquelas oriundas das
medicações normalmente utilizadas por esta população, espera-se contribuir para o melhor
entendimento da condição de saúde bucal dos pacientes especiais e um maior grau de
atenção dedicado a esta população possa resultar em uma melhoria do tratamento
odontológico, tornando-o mais humanizado e promovendo um embasamento na conduta
terapêutica do Cirurgião Dentista.
Palavras-chaves: odontologia especial; sistema estomatognático; doenças em pacientes
especiais.
Keywords: special dentistry; stomatognathic system; diseases in special patients.
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IMPACTO DO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRÚRGICO NA AUTOPERCEPÇÃO
DO PACIENTE EM RELAÇÃO À HALITOSE
IMPACT OF NON-SURGICAL PERIODONTAL TREATMENT ON AUTOPERCEPTION OF
PATIENTS REGARDING HALITOSIS
Santana, Ceres Nâmara de Brito1; Souza, Flávia Manuela Leite de¹; Batista, Ana Laura Hora
Menezes², Barbosa; Mônica Dourado Silva³.
1. Graduandas do Curso de Odontologia – (BAHIANA).
2. Mestre do Curso de Odontologia – (BAHIANA).
3. Professora Adjunta do Curso de Odontologia – (BAHIANA)
Resumo:
O Objetivo deste estudo é avaliar a autopercepção dos indivíduos com periodontite crônica
em relação à halitose, a partir da aplicação do OHIP-14 e do HALT e da relação dos
resultados destes instrumentos com os sinais clínicos da halitose, antes e após o tratamento

da doença periodontal. A amostra será de 20 pacientes portadores de periodontite crônica,
retirados do Ambulatório Docente Assistencial da Bahiana. Caracterizado ainda pela
presença de sangramento à sondagem e bolsas periodontais. Com um mínimo de 20 dentes
presentes e níveis de compostos sulforados voláteis no hálito matinal maior ou igual a 200
ppb. A sequência do atendimento será dividida em sessões em que o momento inicial será
chamado de T0, quando se realizará a triagem e os exames clínicos e periodontais. Os
encontros subsequentes serão chamados de T1 quando se realizará a aferição do hálito
matinal pelo halímetro, instrução de higiene oral e motivação e questionário inicial. Após 15
dias no momento T2, será realizada a raspagem supragengival e remoção de fatores
retentivos. Após 15 dias, a raspagem subgengival e o alisamento radicular serão realizados
no momento T3 e a reavaliação dos pacientes será realizada após 30 dias no momento T4,
onde realizaremos os exames clínicos e periodontais, aferição do hálito matinal e o
questionário final.
Palavras-chave: halitose; qualidade de vida; doença periodontal.
Keywords: halitosis; quality of life; periodontal disease.
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INVESTIGAÇÃO DO SEXO E IDADE ATRAVÉS DOS PONTOS ZIGOMÁTICOS ORBITAIS
E ESPINHA NASAL ANTERIOR
INVESTIGATION OF SEX AND AGE THROUGH ZYGOMATIC POINTS AND ANTERIOR
NASAL SPINE
Lima, Arthur Igor Cruz¹; Silva, Ricardo Araújo da²; Júnior, Erasmo de Almeida³.
1. Aluno do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
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3. Professor Adjunto da União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e
Cultura (UNIME)
Resumo:
A Odontologia Legal exerce um papel preponderante no processo de identificação de
indivíduos, principalmente quando é recebido para o processo de análise o crânio (seja ele
completo ou não) da vítima. O crânio possui estruturas particulares que, em alguns casos,
podem fornecer dados suficientes para a identificação do sexo de uma pessoa. Esses casos
podem ser de um indivíduo vivo, cádaver recente, cadáver em putrefação, esqueletização
ou carbonizado. Este estudo visa verificar a diferença do sexo e a estimativa da idade
através das medidas: Ponto Zigomático Orbital Direito, Ponto Zigomático Orbital Esquerdo,
Espinha Nasal Anterior e a área da figura geométrica formada por essas três distâncias.
Serão analisados 160 crânios secos de adultos, sendo 80 masculinos e 80 femininos, que
pertenceram a indivíduos com idade acima de 20 anos. As amostras estudadas serão de
pessoas cujos familiares não reclamaram os ossos no tempo hábil adminsitrativo
estabelecido pelo Cemitério e que estavam sendo encaminhados para incineração e
pertencem atualmente ao Laboratório de Anatomia Humana da União Metropolitana para o
Desenvolvimento da Educação e Cultura . Espera-se que as estruturas analisadas possam
fornecer um percentual de acerto válido para a identificação do sexo e idade demonstrando
assim confiabilidade.
Palavras-chave: odontologia legal; estimativa da idade; crânio.
Keywords: forensic odontology: estimation of age; skull
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OCORRÊNCIA DE FISSURAS LABIOPALATINAS NÃO SINDRÔMICAS NO ESTADO DA
BAHIA
OCURRENCE OF NSCL/P IN THE STATE OF BAHIA
Fonseca, Elisabeth Martinez¹; Viena, Camila Sane²; Veiga, Patrícia³; Medrado, Alena Ribeiro
Alves Peixoto³; Reis, Silvia Regina de Almeida³.
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Resumo:
As fendas orofaciais não sindrômicas são anomalias congênitas decorrentes de distúrbios
na fusão de múltiplos processos teciduais que se envolvem na formação da cavidade oral e
face. A etiologia dessa patologia ainda não é amplamente conhecida, mas muitos autores
discorrem acerca dos possíveis fatores de genéticos e ambientais. O objetivo deste trabalho
é analisar os fatores de risco para a ocorrência das fissuras lábio-palatinas através de
levantamento epidemiológico desta população no Estado da Bahia. Esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética da EBMSP, sob protocolo 69/11. Os pacientes preencherão
questionário abrangente nos três centros de referências em fissuras orofaciais do Estado da
Bahia. Através da análise dos dados, espera-se encontrar informações relativas à
distribuição das fissuras nas diferentes mesorregiões da Bahia, bem como o conhecimento
sobre quais as áreas de maior prevalência, as características individuais comuns aos
indivíduos portadores desta patologia, além de associações com relação ao gênero,
lateralidade, extensão e características familiares mais comumente descritas na literatura
mundial.
Palavras-chave: epidemiologia; fenda labial; fissura palatina.
Keywords: epidemiology; cleft lip; cleft palate.

PREVALÊNCIA DA MUCOSITE E DA PERI-IMPLANTITE EM REABILITADOS COM
IMPLANTES
PREVALENCE OF AND MUCOSITIS PERI-IMPLANTITIS REHABILITATED WITH
IMPLANTS IN
Ribero, Bruna de Almeida 1; Silva, Dayane Do Rêgo1; Naves, Roberta Catapano2
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
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Resumo:
A manutenção da saúde dos tecidos periodontais é de grande importância para determinar o
sucesso e a longevidade de implantes ósseo-integrados. A maior causa das falhas na
ósseo-integração está relacionada aos processos infecciosos que atingem os tecidos de
suporte em torno dos implantes, causando assim as doenças peri-implantares, como a
mucosite peri-implantar e a peri-implantite, levando a perda do implante dentário. O objetivo
desse estudo será o de avaliar, através da utilização combinada de parâmetros clínicos periimplantares, a condição periodontal dos implantes dos pacientes que realizaram reabilitação

protética com implantes ósseo-integrados na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública,
bem como identificar a prevalência da mucosite peri-implantar e da peri-implantite. Será
realizado um estudo observacional do tipo corte transversal, com uma amostra de 46
pacientes parcialmente e/ou desdentados e que foram submetidos à reabilitação através do
uso de implantes ósseo-integrados instalados na instituição, totalizando 133 instalações de
implantes; serão coletados alguns dados dos participantes e em seguida, será analisada a
prevalência da peri-implantite para esses pacientes, com a verificação do índice de placa
bacteriana na superfície dos implantes, índice gengival, profundidade de sondagem periimplantar, presença de mobilidade, presença de sangramento à sondagem peri-implantar,
presença de supuração peri-implantar, avaliação radiográfica da perda óssea. Com os
resultados, espera-se enriquecer o campo de conhecimento sobre tais anormalidades do
implante; bem como, analisar a ocorrência de casos e a necessidade de planejamento de
ações para controle dessas, estudando a necessidade de intervenção.
Palavras-chave: mucosite; peri-implantite; ósseo-integração.
Keywords: mucositis; peri-implantitis; osseointegration.
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Resumo:
A falha de união entre dentes artificiais e base protética pode estar relacionada às
propriedades dos materiais, fatores de manipulação durante o processamento e tratamentos
de superfície. O objetivo deste trabalho será avaliar a resistência de união entre dois tipos
de dentes artificiais (Biolux OMC® e Biocler®) e uma resina acrílica para base protética (Vipi
Wave®) polimerizada por energia de microondas submetida a diferentes tratamentos de
superfície. Serão confeccionados 120 corpos de prova, divididos nos seguintes grupos
(n=12): I) Controle (sem tratamento de superfície); II) Perfuração (retenção macromecânica);
III) Aplicação de monômero (metil metacrilato); IV) Jateamento com óxido de alumínio
(Al2O3); V) Jateamento com óxido de alumínio (Al2O3) + aplicação do monômero (metil
metacrilato). A resistência de união será avaliada por meio de um ensaio mecânico de
cisalhamento em uma máquina de ensaios mecânicos EMIC, modelo DL 3000 com célula de
carga de 200 kgf aplicada perpendicular à interface dente-resina. Os resultados obtidos
serão comparados estatisticamente através da análise de variância, teste de Tukey e teste t
Student. A significância estatística será estabelecida em 5%. Espera-se que a perfuração
(retenção mecânica) promova maior resistência de união e que não haja diferença entre os
tipos de dentes testados.
Palavras-chave: dente artificial; resistência ao cisalhamento; resinas acrílicas.
Keywords: artificial tooth; shear strength; acrylic resins.
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AVALIAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS NA DETERMINAÇÃO DO BIÓTIPO GENGIVAL
EVALUATION OF THREE METHODS FOR DETERMINING THE GINGIVAL BIOTYPE
Goes, Clariana1; Ribeiro, Erica Del Peloso2
1. Especialista em Implantodontia FOUFBA e Mestranda do curso de mestrado
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2. Mestre e Doutora em Clínica Odontológica- área de concentração PeriodontiaUNICAMP, Professora Adjunta da EBMSP e da FOUFBA
Resumo:
O sucesso estético nas reabilitações com implantes osseointegráveis envolve diversos
parâmetros. O correto diagnóstico da espessura gengival na região anterior da maxila
poderá predizer possíveis riscos na reabilitação. Biótipos espessos estão menos sujeitos a
recessão e complicações estéticas do que biótipos finos. Entretanto, existe uma dificuldade
de inserir na rotina clínica métodos eficazes de diagnóstico da espessura gengival. Objetivo:
Avaliar a correspondência entre três métodos no diagnóstico do biótipo gengival. Sendo
estes a transparência da sonda, a mensuração direta modificada e a tomografia de feixe
cônico com afastamento de tecidos moles. Materiais & Métodos: 50 pacientes (25 homens e
25 mulheres) com a presença de, no mínimo, 4 incisivos superiores serão selecionados.
Todos os pacientes serão avaliados quanto a espessura gengival na região de zênite
vestibular dos dois incisivos centrais (11 e 21) utilizando os três métodos. A avaliação 1 será
realizada com a transparência da sonda (sonda Hu Friedy), a avaliação 2 será a
mensuração direta modificada (realizada com o auxílio de espaçador endodôntico com
cursor e paquímetro digital) e a avaliação 3 será realizada com a imagem obtida através de
uma tomografia de feixe cônico com afastamento dos tecidos moles. Parâmetros clínicos
como: fumo, gênero, recessão gengival, anatomia dental serão averiguados e
correlacionados às espessuras gengivais obtidas. Espera-se, ao determinar a correlação
dos métodos avaliados, sugerir aquele mais eficaz no diagnóstico da espessura gengival.
Além disso, associar os biótipos fino e espesso com parâmetros clínicos e tomográficos.
Palavras chave: espessura gengival; implantodontia
Keywords: gingival thickness; implantology
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Resumo:
O desgaste dos instrumentos utilizados para osteotomias na implantodontia tendem a
produzir um significativo e continuo aumento da temperatura, que potencializa a
desvitalização óssea na preparação do leito cirúrgico. Para tanto, entende-se que o bom
estado das fresas ou brocas para osteotomias na área da implantodontia, é de fundamental
importância para uma técnica cirúrgica minimamente agressiva. O presente projeto de
pesquisa propõe-se a efetivar um estudo experimental laboratorial, baseado na seguinte
questão problema: Qual a alteração física das fresas para osteotomias utilizadas nas
cirurgias de implantes dentários após sua utilização e esterilização? Desta, traçou-se os
seguintes objetivos: geral - analisar o desgaste das fresas utilizadas em osteotomias para
implantes dentários; específico - comparar o desgaste destas fresas sem e com
esterilização. Como metodologia optou-se por um estudo, o qual será formado por quatro
grupos cada um composto 04 brocas, sendo 02 tipo lança e 02 tipo helicoidal de 02 mm
denominados de: (G1) controle, (G2) a (G4) correspondendo a grupos de 45, 90 e 135
osteotomias e estes com dois subgrupos cada, correspondendo a fresas que serão
esterilizadas ou não após suas utilizações. Esclarece-se que as estruturas ósseas a serem
utilizadas para realização da osteotomias, serão costelas bovinas de animais já abatidos.
Propõe-se, para o presente estudo, analise das brocas com base nas mensurações por
meio do microscópio eletrônico de varredura( MEV) . Salienta-se que o projeto proposto foi
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa Animal da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Publica e aguarda o parecer.
Palavras-chave: implantes dentários; osteotomias; microscópio eletrônico de varredura
Keywords : dental implants; osteotomy; scanning electron microscopes
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Resumo:
A expectativa atual do tratamento com implantes é criar uma restauração, que seja
indistinguível do dente natural, devolvendo os contornos das estruturas periféricas: mucosa
e papilas peri-implantares, que se assemelhem às mesmas estruturas contralaterais. Neste
cenário, diante de uma perda unitária em área estética, são várias as opções de tratamento,
entre elas o Implante e Provisionalização Imediatos (IIPP). O objetivo deste ensaio clínico
prospectivo será avaliar o comportamento morfo-estético funcional dos tecidos periimplantares na técnica IIPP, na reabilitação da maxila anterior, utilizando enxerto ósseo
autógeno cortico-medular removido da tuberosidade maxilar, comparando os resultados
obtidos em alvéolos íntegros com alvéolos comprometidos. Para tanto serão selecionados
20 pacientes com indicações de exodontia unitária em região de maxila anterior; sendo 10
com alvéolos íntegros e 10 com alvéolos comprometidos. Serão instalados implantes e
provisionalizações imediatas, bem como enxerto ósseo. Os resultados serão analisados
mediante de fotografias, radiografias padronizadas e tomografias computadorizadas;
considerando os tempos T0: previamente à cirurgia, T1: imediatamente após a cirurgia, T2:
instalação da coroa final, T3: após 6 meses e T4: após 1 ano. Não está muito claro a função
da parede óssea vestibular na manutenção do contorno e arcabouço das estruturas periimplantares. Está demonstrada a sua tendência à reabsorção logo após a exodontia; na
maioria das vezes, sua espessura em área anterior coincide com a espessura do osso
alveolar propriamente dito. Os resultados esperados são de obter mensurações
semelhantes entre os dois grupos, com impacto positivo nos aspectos estéticos tanto em
alvéolos íntegros quanto em comprometidos.
Palavras-chave: reabsorção óssea; carga imediata em implante dentário; implantação
dentária e alvéolo dental.
Keywords: bone resorption; immediate dental implant loadin; dental implantation and tooth
socket.
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A INFLUENCIA DA LUZ NA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES CERÂMICAS
THE INFLUENCE OF LIGHT ON MANUFACTURE OF CERAMIC PROSTHESES
Andrade, Cristiano Góes1; Rocha, Paulo Vicente Barbosa2; Zerbinati, Lívia Prates Soares3;
Corrêa, Márcio Plácido4.
1. Aluno do Curso de Mestrado em Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e
Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professor Adjunto da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia
(UFBA)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
4. Professor do Curso de Especialização em Implantodontia do Centro de Estudos
Odontológico Faculdade Sarandi.
Resumo:
No âmbito da odontologia, tanto a seleção quanto a harmonia das cores, são extremamente
importantes para o sucesso dos métodos terapêuticos restauradores. O presente estudo
experimental efetivou uma analise com os seguintes objetivos: verificar a influência da
luminosidade na execução das coroas em cerâmicas nos laboratórios de prótese, analisar a
relação entre a qualidade de luminosidade dos laboratórios de prótese e a eficácia na
tomada de cor das próteses cerâmicas.Como metodologia optou-se por elaborar lista
contendo nominalmente os laboratórios de prótese , que fornecem serviços protéticos para
os cirurgiões dentistas alunos e professores da 9ª turma do Curso de Especialização em
Prótese Dentária da Associação Brasileira de Odontologia – Seção Bahia, e posteriormente
escolheu-se aleatoriamente 10 laboratórios, que receberam visita do pesquisador para
solicitar a participação e autorização da utilização dos dados no estudo cientifico. Durante a
visita, e após o aceite do protético em participar do estudo, procedeu-se com medição da
luminosidade com um instrumento tecnológico denominado de luxímetro digital MLM/1011.
Tomou-se 03 medições, em três pontos diferentes do mesmo recinto, onde o protético
informou ser o local em que executa a cor escolhida pelo Dentista. De posse dessas três
medidas foi calculado o valor médio entre elas. Utilizou-se o Easyshade para verificar a
efetividade na elaboração de uma coroa de cerâmica pelo Técnico em Prótese Dentária
visitado, tabelas foram elaboradas para a visualização dos resultados. As condições de
iluminação influenciaram os resultados das seleções visuais da cor, e a presença da
iluminação artificial interferiu na seleção visual de cor.
Palavras-chave: luz; cor; cerâmica.
Keywords: light; color; ceramics.
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AVALIAÇÃO DA ANTIBIOTICOPROFILAXIA 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.
1. Cirurgiã-dentista graduada pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
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2. Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Escola Bahiana de
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3. Mestre e especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Professor da
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4. Doutora em Ciências Médicas, mestra em farmacologia, especialista em periodontia
e professora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA) e da União
Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME).
Resumo:
Com o aumento da demanda de cirurgias orais menores, o uso de antibióticos vem sendo
utilizado profilaticamente visando reduzir os riscos de infecção. O objetivo dessa pesquisa
foi avaliar a eficácia da antibioticoprofilaxia nas cirurgias de terceiros molares inclusos em
pacientes clinicamente saudáveis. Este estudo caracteriza-se por ensaio clínico, triplo cego,
prospectivo, randomizado e placebo-controlado, que visou a avaliação da
antibioticoprofilaxia com Amoxicilina e Azitromicina. A amostra inicial foi de 32 indivíduos
subdivididos em quatro grupos: Amox 1 (amoxicilina 1g); Amox 2 (amoxicilina 2g); Azi
(azitromicina 500mg); Cont (placebo), 08 pacientes por grupo. Cada paciente foi avaliado
em quatro tempos: pré-operatório, transoperatório e pós-operatório de 3 e 7 dias,
observando-se trismo, edema, dor referida, odor fétido intra-oral e sinais infecciosos na
ferida cirúrgica. Os indivíduos envolvidos no estudo (ASA I ou ASA II) apresentaram grau de
inclusão 1B na classificação de Pell & Gregory nos dentes inferiores. A análise estatística
incluiu os testes: ANOVA, Kruskall-Wallis e Friedman. Não foi detectada diferença
estatisticamente significante entre os grupos para nenhum dos parâmetros avaliados. Os
resultados encontrados sugerem que não há justificativas para o uso do antibiótico como
terapia profilática em exodontia de terceiros molares inclusos na posição avaliada.
Palavras-chave: antibioticoprofilaxia; cirurgia bucal; dente serotino.
Keywords: antibiotic prophylaxis; oral surgery; third molar.
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IODO POVIDINE ASSOCIADO AO DEBRIDAMENTO PERIODONTAL NO TRATAMENTO
DA PERIODONTITE AGRESSIVA
POVIDONE IODINE ASSOCIATED WITH THE PERIODONTAL DEBRIDEMENT ON
AGGRESSIVE PERIODONTITIS TREATMENT
Caires, Carolina 1; Gomes, Lais1; Teixeira, Ana Luisa2 ; Barbosa, Renata2 ;Ribeiro, Érica Del
Peloso3 ; Bittencourt, Sandro4
1. Cirurgiã-dentista pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
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(BAHIANA)
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4. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)

Resumo:
Avaliar a ação tópica do iodo povidine (PVP-I), como solução refrigerante, associado ao
debridamento ultrassônico de boca toda (DUBT), no tratamento da periodontite agressiva
(PA). Foram selecionados 14 pacientes com PA, com no mínimo 20 dentes apresentando 4
sítios com profundidade de sondagem (PS) ≥ 4 mm e sangramento à sondagem (SS);
destes pelo menos dois com PS ≥ 7 mm. Foram excluídos: pacientes com doenças
sistêmicas, que utilizaram antibiótico nos 60 dias anteriores ao exame periodontal, gestantes
e fumantes. Os indivíduos foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: 7 no grupo controle
(GC) = DUBT + NaCl 0,9% e 7 no grupo teste (GT) = DUBT + PVP-I 10%. O índice de
placa, índice gengival, SS, nível de inserção clínica (NIC) e PS foram avaliados na consulta
inicial, 1, 3 e 6 meses após a terapia. Foi utilizado o teste Friedman, ANOVA/Tukey e X2
para análise dos resultados. Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos quanto aos parâmetros clínicos avaliados. O GC apresentou melhores
resultados quanto ao ganho de NIC comparado ao GT, sendo estatisticamente significante
aos 3 meses (p<0.05). O PVP-I utilizado como agente refrigerante no DUBT não mostrou
benefícios adicionais ao tratamento da PA.
Palavras-chave: periodontite agressiva; debridamento periodontal; iodo povidine.
Keywords: aggressive periodontitis; periodontal debridement; povidone iodine.
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ANCESTRALIDADE GENÔMICA DE PORTADORES DE FISSURA LABIAL E/OU
PALATINA NÃO SINDRÔMICA
GENOMIC ANCESTRY OF NON SYNDROMIC CLEFT LIP AND/OR PALATE
Mariano, Lorena Castro¹; Sá, Jamile²; Araujo, Luana¹; Guimarães, Laís¹; Veiga, Patrícia de
Castro³; Reis, Silvia Regina de Almeida³.
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2. Mestranda em Estomatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
3. Professoras Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
Resumo:
As fendas labiais, labiopalatinas e palatinas são anomalias congênitas resultantes de
defeitos na fusão dos processos craniofaciais e apresentam incidência variada em diversas
populações. Estas anomalias demonstram forte interferência de fatores étnicos e na forma
não sindrômica acomete com menos frequência as populações de origem africana. A
ancestralidade genômica ainda é pouco estudada em indivíduos fissurados, em especial em
populações miscigenadas a exemplo da população do estado da Bahia. Assim, este estudo
teve como objetivo determinar a ancestralidade genômica de 179 portadores de FL/PNS
através de painel informativo com 40 polimorfismos de inserção e deleção, considerando-se
a ancestralidade europeia, africana ou indígena de cada indivíduo fissurado. Observou-se
predomínio da ancestralidade europeia (76,4%) independente dos tipos de fissura. A
ascendência africana correspondeu a 22,2% da amostra e a ameríndia foi observada em
apenas 1,4% dos portadores de FL. Conclui-se que na população estudada apesar da
intensa miscigenação, houve predomínio da ancestralidade europeia. Esses resultados
podem ter implicações na prevalência de fissuras no estado da Bahia.
Palavras-chaves: fendas; ancestralidade genômica; não sindrômica.
Keywords: clefts; genomic ancestry; non syndromic.
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Resumo:
O uso do flúor tem promovido melhorias significativas na saúde bucal e na qualidade de vida
das populações, através da redução dos índices de cárie dental. Entretanto, inúmeros
estudos apontam para o primeiro sinal clínico do efeito tóxico dessa substância – a fluorose
dentária. Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal, realizado no município de
Serrinha – BA com o objetivo de identificar a prevalência de cárie e fluorose dentária em
crianças de 12 anos, e a partir desses resultados, contribuir para o redirecionamento das

ações existentes no sentido de aprimorar o processo de trabalho em saúde. A amostra foi
composta por 100 indivíduos. Utilizou-se o índice CPO-D, e o índice Dean, respeitando-se
os códigos e critérios estabelecidos pela OMS. O índice CPO-D das crianças de 12 anos, foi
0,78, sendo o componente cariado (C) o mais expressivo. Em relação à fluorose, encontrouse uma prevalência de 54 % (n = 54), sendo que esta foi classificada em: 31,4% (n = 17)
grau muito leve, 40,7% (n = 22) leve, 18,5% (n = 10) moderada e 9,25 % (n = 5) em grau
severo. A prevalência da fluorose dental parece ter uma tendência inversa à redução da
cárie dental, se tornando um problema de saúde pública. Sendo assim, é necessário um
controle monitoramento rigoroso dos teores de flúor na água de abastecimento público,
através do heterocontole, para que o flúor continue sendo eficácia contra carie sem causar
danos ao organismo.
Palavras-chave: saúde bucal; cárie; fluorose dentária.
Keywords: oral health; caries; dental fluorosis
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Resumo:
A halitose tem como seu principal fator causador a decomposição de matéria orgânica,
provocada por bactérias anaeróbias proteolíticas da cavidade oral, levando à liberação de
compostos sulfurados voláteis. 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, como causa secundária. O tratamento diminui níveis de biofilme bacteriano e
de inflamação gengival, em princípio, capaz de diminuir a halitose dos pacientes. O objetivo
deste trabalho foi avaliar as possíveis alterações no hálito de pacientes com periodontite
crônica durante o tratamento e após a terapia básica periodontal. Para detectar os níveis de
CSV foi utilizado o halímetro e os parâmetros clínicos. As aferições foram feitas no momento
inicial antes do tratamento(T0); logo após a instrução de higiene oral(T1), incluindo a
higienização da língua com raspadores;após a remoção de cáries, fatores retentivos de
placa e raspagem supragengival(T2);e após a raspagem subgengival(T3). Para o parâmetro
hálito, houve uma diferença estatística entre o momento T0 e os momentos subsequentes.
Os valores não se alteraram significantemente entre T1, T2 e T3. O parâmetro índice de
placa modificou-se significantemente entre os momentos T0 e T2; e entre T0 e T3.. O índice de
sangramento alterou-se de forma significante quando comparados os momentos T0 e T1,;T0
e T2;T0 e T3; T1 e T3.Os resultados dos parâmetros clínicos índice de placa e índice de
sangramento, quando analisados nos momentos T0 e T3, demonstraram não ter ocorrido
uma correlação significativa com o parâmetro Halitose.
Palavra-chave: doença periodontal.
Keyword: periodontal disease.
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Resumo:
A Alloderm (LifeCell Corp., Branchburg, NJ), é um material derivado de pele humana de
cadáveres, onde todas as células da derme são removidas mantendo as propriedades do
tecido original. Este material vem sendo utilizado com sucesso em reposição de tecidos
moles faciais e reconstrução bucomaxilofacial. Existe pouca literatura sobre a taxa de
vascularização da Alloderm. A presença e a degranulação dos mastócitos, estão
relacionados com a vascularização em áreas pós trauma. Não existem relatos da avaliação
de mastócitos após a aplicação do laser (“ligth amplification by stimulated emission of
radiation”) não-ablativo e seus efeitos nesse biomaterial. Esse estudo tem como objetivo
avaliar, por meio de análises morfológicas o processo de reparo e vascularização em
enxertos com Alloderm submetidos ou não ao tratamento com laser não-ablativo.
Palavras-chave: enxerto de derme acelular; reparo tecidual; laserterapia.
Keywords: acellular dermis graft; tissue repair; lasertherapy.
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DUAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM
PERIODONTITE CRÔNICA
TWO THERAPEUTIC APPROACHES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH
CHRONIC PERIODONTITIS
Sala, Elem¹; Thielly, Hanna¹; Barbosa, Renata²; Meira, Ana Luisa²; Peloso, Érica³;
Bittencourt, Sandro³.
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Resumo:
A periodontite crônica é a mais comum das formas de doença periodontal. O tratamento
periodontal padrão ouro é a raspagem e alisamento radicular (RAR), porém métodos
alternativos têm sido estudados objetivando melhores resultados ao final da terapia
periodontal. Uma alternativa atual no tratamento da periodontite crônica é o debridamento
periodontal (DP), essa técnica é conhecida na literatura por resultados semelhantes à RAR,
porém com tempo de trabalho menor. O presente estudo tem como desenho o modelo de
boca dividida, o que torna os resultados do estudo mais precisos sendo os dois tratamentos
realizados no mesmo paciente. O objetivo do estudo é comparar os resultados da RAR e do
DP, utilizando um desenho de boca dividida, em pacientes com periodontite crônica

moderada ou severa. Tratar-se de um estudo clínico, longitudinal, controlado, cego e
paralelo, utilizando o modelo de boca dividida, no qual foram incluídos 06 pacientes. Os
parâmetros clínicos avaliados foram: índice de placa (IP), índice gengival (IG), sangramento
a sondagem (SS), posição da margem gengival (PMG), nível de inserção clínica (NIC) e
profundidade de sondagem (PS). As avaliações foram realizadas antes do tratamento, 1 e 3
meses após o tratamento. Os resultados de NIC na RAR foram de 3,28, já no DP foi de
3,47, a PS na RAR foi de 2,96 e no DP foi de 3,03. Como esperado o DP e RAR apresentam
resultados semelhantes, sobretudo o tratamento de DP oferece um tempo menor de
trabalho.
Palavras-chave: periodontite; tratamento; periodontite crônica.
Keywords: periodontite; treatment; periodontite chronic.
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Resumo:
A abrasão de compósitos protéticos causada por longo período em meio bucal inclui tanto
desgaste oclusal e abrasão por escovação. Desta forma, ocorre o aumento da rugosidade
superficial do material e o consequente acúmulo de biofilme. Portanto, tem sido utilizado
algumas técnicas de polimento para reduzir a rugosidade superficial. O objetivo desse
trabalho foi avaliar o efeito da escovação na rugosidade superficial e formação de biofilme in
situ em cerômero submetido a diferentes tipos de polimento. Foram confeccionados 48
corpos de prova divididos em quatro grupos: G1 - controle positivo (matriz de poliéster), G2 pontas abrasivas Edenta, G3 - pontas siliconadas Enhance e G4 - sistema Shofu. As
amostras foram submetidas à escovação em uma máquina de escovar, com escova de
nylon macia, água destilada e dentifrício de média abrasividade, com movimentos
horizontais de vai e vem e duração de 30.000 ciclos. A leitura da rugosidade superficial (Ra)
foi realizada em rugosímetro. Os dados obtidos foram submetidos aos testes estatísticos
ANOVA, Teste T de Student e Teste de Tukey (p<0,05). Para análise da formação inicial de
biofilme, três voluntários utilizaram dispositivos intra-bucais contendo quatro amostras
durante o período de 8 horas. Em seguida, as amostras foram processadas para análise em
MEV. Após a escovação, observou-se aumento da rugosidade superficial nos grupos G2 e
G4, que não diferiram estatisticamente entre si. Observou-se maior aderência bacteriana no
grupo G3. Desta forma, nesse estudo os sistemas Edenta e Shofu apresentaram as
melhores vantagens clínicas para a realização do polimento no cerômero Ceramage.
Palavras-chaves: polimento dentário; escovação dentária; resina indireta.
Keywords: dental polishing; toothbrushing; indirect resin.
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Resumo:
O grau de conicidade em preparos para coroas totais fixas é aquele que proporciona maior
retenção da restauração. Desta maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar o grau da
conicidade dos preparos para coroas totais, nas faces mesial, distal, vestibular e
lingual/palatina dos molares superiores e inferiores. Foram selecionados 60 dentes preparados no período de 2010 a 2011 na UFBA - entre molares superiores e inferiores,
incluídos em resina acrílica. Esses corpos-de-prova foram agrupados de acordo com o arco:
G1 - dentes superiores (n=30) e G2 - dentes inferiores (n=30). As imagens foram capturadas
utilizando uma máquina fotográfica digital e transmitidas no programa AutoCAD(2014) .
Posteriormente foi realizada a mensuração do ângulo de convergência tanto no sentido
vestibulolingual/palatino (VL/P) quanto mesiodistal (MD). Os dados foram submetidos a uma
análise de variância (p=0,05) e as medias comparadas pelo Teste t de Student. Na 1ª
inclinação os molares inferiores foram os que apresentaram os maiores valores médios de
conicidade no sentido MD (21,07°, p<0,05), entretan to no sentido VP/L, os superiores foram
os que apresentaram os menores valores (21,27°, p<0 ,05). Na 2ª inclinação os molares
inferiores tiveram os maiores valores médios de conicidade no sentido MD(35,00°, p<0,05) e
no sentido VP/L, os superiores, os maiores valores (37,80°, p<0,05). Assim, conclui-se que
as médias dos ângulos de convergência obtidas no presente estudo estão de acordo com os
preconizadas na literatura e também pode-se verificar que os maiores valores foram
observados nas paredes VP/L na 1ª e 2ª inclinação, avaliando as duas arcadas, superior e
inferior.
Palavras-chave: prótese parcial fixa; retenção; coroas totais.
Keywords: fixed partial denture; retention; full crowns.
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Resumo:
O sistema dentoalveolar é constituído por três estruturas básicas: dentes, porção alveolar e
tecidos moles adjacentes. Lesões traumáticas nestas regiões podem ocasionar, de acordo

com a complexidade do caso, desde pequenas fraturas dentais ao envolvimento de
estruturas ósseas de suporte, que desempenham um papel importante na arquitetura facial.
A identificação dos fatores de predisposição e o grau de instrução da população deverão
contribuir para o desenvolvimento de ações individuais ou coletivas para pacientes sujeitos
ao trauma dentoalveolar. Este trabalho tem como objetivo propor um estudo piloto,
transversal, com intuito de avaliar o perfil dos pacientes acometidos por trauma
dentoalveolar, atendidos em demanda espontânea no serviço de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública(EBMSP) no período de
Novembro de 2013 até abril de 2014, onde após o diagnóstico e tratamento foram avaliados
para identificação e registro das informações pertinentes ao estudo; tais como: à idade e
gênero do paciente, se este possui histórico de traumas, dentição afetada e qual a etiologia
da lesão bem como os tecidos acometidos pela mesma. Até o dado momento foram
identificados 8 pacientes, sendo 6 do sexo masculino e 2 sexo feminino, quanto a etiologia
as quedas prevaleceram seguidas por agressão física, em relação a faixa etária observouse que até o momento a que se mostrou mais prevalente foi de 40 a 50 anos, sendo desta
forma a dentição permanente mais acometida. Estes são resultados preliminares do projeto
de pesquisa que tem como cronograma o período de 2013 a 2015.
Palavras-chave: traumatismo; epidemiologia; dentoalveolar.
keywords: trauma; epidemiology; dentoalveolar.
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Resumo:
A periodontite crônica é causada por microrganismos que colonizam a superfície dentária,
provocando uma resposta inflamatória no hospedeiro. Esse estudo objetiva avaliar
expressão gênica/protéica referente a mecanismos de apoptose em Células Mononucleares
de Sangue Periférico (CMSP) de indivíduos com periodontite crônica, estimuladas in vitro
com o extrato bruto e a proteína rHmuY de Porphyromonas gingivalis. Foram entrevistados
600 indivíduos e os participantes selecionados foram divididos em dois grupos segundo os
descritores periodontais. O grupo PC (periodontite crônica) n=11 (média de 39,8 anos) e o
grupo SP (sem periodontite) n=16 (média de 38,0 anos). No grupo PC, 7 (63,6%)
participantes eram do sexo feminino e 4 (36,4%) do masculino. No grupo SP, 9 (56,3%)
eram do sexo feminino e 7 (43,7%) do masculino. Não houve diferença estatisticamente
significante na média da idade (p=0,650) e na proporção de indivíduos por sexo (p=0,701)

entre os grupos. Houve diferença significante para todos os descritores periodontais
avaliados. Foram coletados 20 ml de sangue total de cada participante e as CMSP foram
separadas por gradiente de Ficoll-Hepac e cultivadas por 48 horas. A seleção dos
participantes segue sendo realizada para atingir o número de amostras necessárias ao
estudo (20 em cada grupo). As análises genômica e proteômica serão feitas por
microarranjo de ácido nucléico e anticorpo, respectivamente. Os resultados obtidos sob os
diferentes estímulos nos dois grupos serão comparados. Espera-se acrescentar
conhecimentos sobre os mecanismos moleculares da apoptose associada à periodontite
crônica, buscando entender a relação entre a resposta do hospedeiro e a cronicidade da
doença.
Palavras-chave: proteômica; genômica; periodontite crônic.
Keywords: proteomics; genomics; chronic periodontitis.
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Resumo:
A periodontite é uma doença multifatorial . Sua patogênese está associada aos aspectos
imuno-inflamatórios e à microbiota bucal do hospedeiro, sendo Porphyromonas gingivalis
um dos principais agentes etiológicos. Este trabalho objetivou avaliar os níveis de HSP60
em células mononucleares do sangue periférico (CMSP), estimuladas pela proteína rHmuY
de P. gingivalis. Os participantes foram divididos em dois grupos segundo os descritores
periodontais. O grupo PC (portadores de periodontite crônica) contou com 11 participantes (
média de 39,8 anos) e o grupo SP (sem periodontite) com 16 ( média de 38,0 anos). No
grupo PC, 7 (63,6%) participantes eram do sexo feminino e 4 (36,4%) do masculino. No
grupo SP, 9 (56,3%) eram do sexo feminino e 7 (43,7%) do masculino. Não houve diferença
estatisticamente significante na média da idade (p=0,650) e na proporção de indivíduos por
sexo (p=0,701) entre os grupos. Em relação à condição periodontal, houve diferença
estatisticamente significante entre os grupos para todos os descritores avaliados. Foram
coletados 20 ml de sangue total de cada participante e as CMSP foram separadas por
gradiente de Ficoll-Hepac e cultivadas por 48 horas em ambiente de CO2. Os níveis de
HSP60 foram dosados por ELISA e os resultados foram comparados. Não foram
observadas diferenças significantes entre os grupos PC e SP quando as células foram
cultivadas sem estímulo, na presença de Pokweed ou de rHmuY. Entretanto, as células dos
voluntários sem periodontite cultivadas sem estimulo apresentaram maiores níveis de
HSP60 quando comparadas com aquelas dos portadores de periodontite nas mesmas
condições.
Palavras chave: periodontite, Porphyromonas gingivalis, proteínas de choque térmico.
Keywords: periodontitis; Porphyromonas gingivalis; heat shock protein.
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A EXPERIENCE OF MAINTENANCE IN PAEDIATRIC DENTISTRY
Agapito, Diego Marques¹; Nunes, Ana Carla Robatto²
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Resumo:
A cárie dentária e a gengivite são patologias bucais frequentes em crianças e apresentam
um importante fator etiológico comum o biofilme dental. Esse é caracterizado como uma
comunidade diversificada de microrganismos que quando não é submetida a uma
desorganização constante e uma remoção eficaz torna se um fator de risco aumentando a
possibilidade dessas patologias. O Programa Criança Zero Cárie, CEP (174/2011), visa
proporcionar a manutenção preventiva dos pacientes atendidos no componente de
Odontopediatria através da aplicação de medidas de promoção de saúde, objetivando o
controle de biofilme. As crianças entre as idades de 3 a 12 anos que concluíram os
tratamentos na Clínica de Odontopediatria da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
são convidadas a participar. Esses pacientes são submetidos à anamnese e avaliação para
determinar o padrão de higiene bucal através do índice de Green & Vermellion e o índice de
acúmulo de biofilme interproximal, sendo atribuídas pontuações especificas que resultam
em um escore final, o qual indicará a necessidade de retorno dessas crianças que poderá
ser mensal, trimestral ou semestral. O Programa Criança Zero Cárie acompanha
regularmente 28 pacientes. Os pacientes que apresentaram 4 visitas regulares foram
incluídos na amostra para analisar a eficiência do programa, totalizando 19 pacientes, dos
quais 50% evoluíram de um estado ruim para regular, 30% permaneceram em nível regular,
10% evoluíram de um nível ruim para o bom e 10% permaneceram em nível bom. Os
resultados obtidos no presente estudo demonstraram que o acompanhamento dos pacientes
possibilitou a obtenção de uma melhora na qualidade de higiene bucal.
Palavras-chave: promoção de saúde; cárie; odontopediatria
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Resumo:
O cirurgião-dentista exerce papel primário na conscientização da higiene oral, pois a
motivação e a instrução do paciente estão entre as suas principais atribuições e
responsabilidades. Por este motivo, este profissional deve ser capacitado para transmitir as
orientações relativas não apenas a já conhecida importância da escovação e do uso de fio
dental, como também a comumente esquecida, mas não menos relevante, higienização da
língua. Este órgão, essencial para o começo do processo de digestão, relacionado ao
paladar e a formação de fonemas da fala, encontra-se excluso da higiene oral de grande
parte da população. Devido as suas funções e a sua anatomia, a língua retém restos
alimentares, células bucais descamadas e microrganismos, formando o que se denomina de
biofilme lingual ou saburra lingual, causa principal da halitose. Pesquisadores afirmam que
pelo menos um terço da população mundial apresenta a halitose crônica, por acúmulo de
biofilme lingual. O objetivo deste trabalho é apresentar os métodos mecânicos para
remoção da saburra lingual, expondo exemplos dos diversos tipos de limpadores
encontrados no mercado nacional, e demonstrando de forma técnica como os mesmos
devem ser utilizados. Conclui-se que o conhecimento sobre os diversos utensílios para
remoção do biofilme lingual, bem como seu uso e indicação, devem ser divulgados entre os
alunos e profissionais da área odontológica.
Palavras-chave: higiene da língua; higiene oral; saburra lingual.
Keywords: hygiene of the tongue; oral hygiene; tongue coating.
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Resumo:
O processo de desenvolvimento da dentição humana pode sofrer desordens de fatores
associados a defeitos do esmalte resultando em anormalidades. As anomalias dentárias são

alterações anatômicas que ocorrem por diversos fatores ambientais ou apresentam natureza
hereditária. O objetivo deste trabalho é abordar os aspectos anatômicos e clínicos das
anomalias dentárias através de uma mesa demonstrativa com macromodelos representando
as anomalias de maior incidência na população. A mesa será composta por macromodelos
sintéticos, contendo uma placa de acrílico como suporte de 60 x40 cm, onde estará exposta
a legenda e identificação de cada modelo. O conhecimento dos distúrbios da organogênese
dentária é de fundamental importância para a reabilitação funcional e estética de indivíduos
portadores de distúrbios da formação dentária. Desta forma, faz-se necessário, o estudo
aprofundado da anatomia de dentes com falha de desenvolvimento, em paralelo com
unidades dentárias consideradas normais, para estabelecer os padrões de oclusão e
estética dentária esperados em cada faixa etária. A aquisição do referido conhecimento
deve compor a formação do cirurgião dentista desde sua formação acadêmica, de modo a
sedimentar conceitos quanto as características das entidades patológicas da odontogênese,
sua etiologia e o seu comportamento.
Palavras-Chave: anomalias dentárias; odontogênese; distúrbios dentários.
keywords: dental anomalies; odontogenesis; dental disorders.
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Resumo:
O atendimento odontológico em unidades de terapia intensiva contribui para estabilização e
recuperação do quadro sistêmico dos pacientes, porém ainda é uma prática pouco utilizada
no Brasil. Portanto o objetivo deste trabalho é apresentar uma mesa demonstrativa com as
etapas e manobras que compõem a higienização e seu passo a passo em um manequim
previamente entubado. Ressaltando que o tratamento odontológico controla a proliferação
de fungos e bactérias presentes nas infecções dentárias e bucais sobre os pacientes em
estado crítico, que em geral encontram-se incapazes para realizar sua higiene oral.
Concluindo que a orientação e higienização da cavidade oral de pacientes internos em UTIs
é de suma importância para estabilização e recuperação da sua saúde geral. O tratamento
odontológico controla a proliferação de fungos e bactérias presentes nas infecções dentárias
e bucais sobre os pacientes em estado crítico, que em geral encontram-se incapazes para
realizar sua higiene oral. O objetivo deste trabalho é apresentar uma mesa demonstrativa
com as etapas e manobras que compõem a higienização oral necessária em pacientes
entubados internos de UTI.
Palavras-chave: unidade hospitalar de odontologia; unidade de terapia intensiva; higiene
bucal.
Keywords: dental service hospital; intensive care units; oral hygiene.
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Resumo:
Alguns microrganismos possuem uma grande tendência de se aderirem sobre superfícies,
sejam estas móveis ou inertes. Uma vez estabelecida esta união com o substrato bucal é
desencadeado um processo de multiplicação bacteriana dando origem as microcolônias,
que são organizadas em comunidades cooperativas e estruturadas. Este complexo é
denominado biofilme dentário, o qual pode ser formado sobre diferentes superfícies,
incluindo tecidos duros e moles que compõem a cavidade bucal, sendo considerado fator
etiológico primordial para desencadear a cárie dentária e processos inflamatórios gengivais.
Desta maneira, entender o biofilme, sua composição, organização e relação com tecidos
orais constitui-se uma forma de combater ou ao menos reduzir as doenças bucais
ocasionadas por ele. O objetivo deste trabalho é apresentar uma mesa demonstrativa sobre
biofilme dentário, relatando sua formação, estrutura e a importância do seu controle na
prevenção das principais doenças bucais. Serão apresentados em macromodelos a
formação progressiva do biofilme, trazendo os microrganismos característicos, de forma
lúdica e criativa, serão apresentadas também imagens dos estágios de formação do
biofilme, devidamente coradas, com suas respectivas imagens microscópicas. A prevenção
é o principal objetivo da Odontologia Contemporânea e se faz possível pelo controle regular
do biofilme dental, sendo necessário o conhecimento a respeito deste para que se possa
controlar as principais doenças que acometem a cavidade bucal.
Palavras-chave: biofilme dental; etiologia; patogenicidade.
keywords: biofilm; etiology; pathogenicity.
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Resumo:
A formação das lâminas dentárias, tanto da dentição decídua como dentição permanente, se
inicia ainda na vida intrauterina. Esse processo de formação do dente, denominado
odontogênese, é considerado um conjunto de complexas interações entre os tecidos
embrionários. A odontogênese é dividida em cinco etapas: espessamento do epitélio oral,
botão, capuz, campânula, aposição e maturação. O espessamento do epitélio oral é
ocasionado pela divisão da banda epitelial primária em lâmina dentária e lâmina vestibular;
A fase de botão é caracterizada pela proliferação extensiva ou crescimento da lâmina

dentária em brotos; No capuz, as células ectomensequimais serão condensadas em torno
do germe; A fase campânula caracteriza- se pela junção do epitélio externo e interno
do órgão do esmalte, formando a alça cervical; E, por fim, a fase de aposição e maturação
que são caracterizadas pelas secreções em camadas sucessivas de esmalte, dentina e
cemento. Este último estágio, também conhecida como fase de mineração dos germes, ou
estágio de Nolla, é responsável pela formação da coroa e da raiz dentária. Considerado um
excelente meio para medir a maturação fisiológica, o estágio de Nolla é dividido em dez
estágios, que iniciam com a calcificação coronária e terminam com a formação radicular e
fechamento do forame apical. O objetivo deste trabalho é demostrar o processo de formação
dos dentes e sua cronologia de erupção. Dessa forma, espera- se fazer uma associação
positiva entre as características histopatológicas da odontogênese e o estágio de Nolla.
Palavras-chave: odontogênese; estágio de nolla; mineração.
Keywords: odontogenesis; nolla stage; mining.
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Resumo:
Indivíduos com algum tipo de comprometimento estético ou limitações físicas são vítimas de
uma sociedade que prioriza, cada vez mais, o investimento na aparência. As deformidades
envolvendo a face acarretam distúrbios de natureza estética, funcional e psicológica. Além
de limitações funcionais a perda do globo ocular, oriunda de lesões congênitas, patologias,
injúrias ou acidentes de diversos tipos, compromete também o relacionamento social do
indivíduo, afetando a sua qualidade de vida. As próteses bucomaxilofaciais atuam na
reabilitação de regiões perdidas da face, proporcionando ao paciente uma retomada em sua
vida social importante quando o tratamento cirúrgico reparador não estiver indicado. Para a
confecção de próteses oculares duas técnicas podem ser utilizadas, a industrializada e a
individualizada. As próteses individualizadas proporcionam a moldagem da cavidade
anoftálmica e com isso promovem a confecção de uma prótese ocular melhor adaptada,
proporcionando um correto direcionamento da secreção lacrimal e a possibilidade de
movimentação da mesma, uma vez que permite uma adaptação com a musculatura que
reveste o fundo da cavidade. Sendo assim, o objetivo desta mesa clínica é demonstrar a
confecção de uma prótese ocular individualizada por meio de macromodelos e casos
clínicos simulados. Pode-se perceber que a prótese ocular apesar de não devolver a visão
perdida, permite o restabelecimento de funções primordiais como a sustentação das
pálpebras, evitando a flacidez das mesmas, além de promover o preenchimento da cavidade
evitando o acúmulo de secreção lacrimal e fragmentos externos.
Palavras-chave: prótese ocular; prótese bucomaxilofacial; olho artificial.
Keywords: ocular prosthesis; maxillofacial prosthesis; artificial eye.
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Resumo:
Próteses parciais removíveis do tipo Roach, são substitutos dentários que são
confeccionadas sobre preparos dentários, bastante relevantes quando indicados nas
reabilitações orais. São chamadas de tipo Roach pelo nome que é dado aos grampos
metálicos que compõem essas próteses. Visam uma boa relação com tecidos moles
adjacentes e, quando possível, buscam uma estética natural geralmente obtida pelas
resinas caracterizadas e dentes em acrílico. Esta mesa demonstrativa visa apresentar as
próteses parciais removíveis e os preparos e modificações dentárias para a confecção das
mesmas. Utilizamos macro modelos mandibulares em que foram realizados preparos e
reanatomizações dentárias para confeccionarmos sobre estes, próteses parciais removíveis
em laboratório. A demonstração dessa modalidade protética favorece o entendimento
biomecânico e estético e estimula a adequada confecção e o sucesso das mesmas.
Palavras-chave: prótese parcial removível; grampos.
Keywords: removable prosthesis; clips.
_______________________________________________________________
CONHECENDO AS PRÓTESES SOBRE IMPLANTES DO TIPO FIXA E DO TIPO
OVERDENTURES.
INTRODUCTION ABOUT FIXED DENTAL IMPLANT PROSTHESIS AND
OVERDENTURES ON IMPLANTS.
1
Carvalho, Igor ; León, Blanca2; Castilho, Daniela2; Lira, Andréa2.
1. Aluno 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)
Resumo:
Próteses sobre implante são substitutos dentários, confeccionadas sobre implantes
conectados a componentes protéticos, bastante relevantes quando indicados nas
reabilitações orais e estéticas. São chamadas de fixas quando são parafusadas sobre os
implantes ou de overdentures quando podem ser removidas da cavidade oral pelo paciente,
conectadas por algum sistema de retenção. Visam uma boa relação com tecidos moles
adjacentes e, quando possível, buscam uma estética natural, geralmente obtida pelas
resinas caracterizadas e dentes em acrílico. Esta mesa demonstrativa visa apresentar as
próteses fixas e as overdentures confeccionadas sobre implantes, utilizamos mini modelos
mandibulares em que foram instalados componentes análogos que simulam os implantes,
para confeccionarmos sobre estes, overdentures e próteses fixas em laboratório. A
demonstração dessa modalidade protética favorece o entendimento biomecânico das
próteses extensas sobre implantes e estimula a adequada confecção e o sucesso das
mesmas.
Palavras-chave: prótese sobre implante; overdentures.
Keywords: implants prosthesis; overdentures.

CONHECENDO MELHOR AS PRÓTESES FIXAS DENTÁRIAS OU SOBRE IMPLANTES
KNOWING BETTER THE FIXED DENTAL PROSTHESIS OR OVER IMPLANT
Coelho, Juliana Maria Orlando¹; Castílio, Daniela²; León, Blanca²; Lira, Andréa²
1. Aluna 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)
Resumo:
Próteses fixas são substitutos dentários que podem ser confeccionadas sobre dentes ou
sobre implantes osseointegrados, bastante relevantes quando indicados nas reabilitações
orais e estéticas. São unitárias ou múltiplas confeccionadas com materiais que visam boa
relação com tecidos moles adjacentes e, quando possível, buscam uma estética natural
geralmente obtida pelas cerâmicas odontológicas. Esta mesa demonstrativa visa apresentar
todos os tipos de próteses fixas. Utilizamos macro modelos maxilares em que foram
realizados preparos dentários ou inseridos componentes protéticos sobre implantes
instalados para confeccionarmos sobre estes, próteses fixas em laboratório. A
demonstração dessa modalidade protética favorece o entendimento biomecânico e estético
e estimula a adequada confecção e o sucesso das mesmas.
Palavras-chave: prótese fixa; prótese sobre implantes; cerâmicas.
Keywords: fixed prosthesis; prosthesis on implants; ceramics.
_____________________________________________________________________

CONTROLE MECÂNICO E QUÍMICO DO BIOFILME DENTÁRIO
MECHANICAL AND CHEMICAL CONTROL OF THE DENTAL BIOFILM
Pereira, Alessandra Carvalho¹; Figueiredo, Fellipe Moraes Pereira¹; Filho, Alcides Brandão
da Silva¹; Sousa, Flávia Manuela Leite de Sousa¹; Oliveira, Luana Fernandes Reis ¹; Corrêa,
Antônio Pitta².
1. Graduando 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 prevenção têm se mostrado um forte aliado da terapêutica clínica, por proporcionar aos
pacientes, subsídios para o autocuidado. Embora, exista a propagação das informações
sobre os cuidados necessários de higiene bucal, estas não conseguem alcançar a todas as
camadas da população da mesma forma. Sendo assim, torna-se necessário a existência de
programas odontológicos educativos, de modo a levar o conhecimento e autonomia,
principalmente para a população de menor acesso aos serviços de assistência odontológica.
O objetivo desse trabalho é utilizar macromodelos confeccionados com e sem nichos
retentivos – aparelhos ortodônticos, piercing – para demonstrar os mecanismos de
desorganização do biofilme dentário, a crianças na faixa etária de 5 a 12 anos, como forma
de promover a educação em saúde bucal. Serão expostos, escovas dentais, dentifrícios, fio
e fita dental, passa fio, escova unitufo e bitufo, escova interdental, limpadores de língua e os
diferentes tipos de soluções de bochecho. A explanação do conhecimento científico
associada a recursos didáticos possibilita uma aprendizagem mais efetiva, por potencializar

a capacidade de retenção das informações. O ensino da saúde promove transformações de
atitudes e hábitos de vida, por estimular no indivíduo o interesse de se adequar aos padrões
de saúde desejável.
Palavras-chave: biofilme dental; escovas; higienização.
Keywords: dental biofilm; brushes; sanitation.
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CRONOLOGIA DA ERUPÇÃO EVIDENCIANDO AS DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS
ENTRE AS DENTIÇÕES
CHRONOLOGY OF ERUPTION EVIDENCING MORPHOLOGICAL DIFFERENCES
BETWEEN DENTITIONS
Tavares, Celina Moura Costa¹; Rosas, Sarah de Ataide¹; Andrade, Joana Carolina de
Oliveira¹; Nunes, Ana Carla Robatto2.
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP).
2. Professora Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP).
Resumo:
A erupção dentária acontece quando o dente migra da sua posição intra óssea até atingir
sua posição na cavidade bucal. Para que ocorra a erupção, o germe dentário passa por uma
série de fases até se desenvolver por completo e erupcionar. O objetivo desse trabalho é
especificar as fases da erupção dentária, ressaltando as diferenças entre as dentições
decídua e permanente. Através de demonstrações lúdicas e dinâmicas serão apresentado
às fases de desenvolvimento do órgão dentário, estágios de Nolla, bem como características
dos dentes decíduos e permanentes. Essa apresentação será realizada através de uma
mesa demonstrativa, ilustrada e apresentada através de biscuit. Inúmeros são os estágios
pelos quais os dentes passam até que todas as unidades permanentes sejam devidamente
erupcionadas, e saber a diferença entre cada estágio e as características que os
diferenciam morfologicamente é de fundamental importância para um melhor conhecimento
clínico e cognitivo do cirurgião dentista.
Palavras-chave: dentição decídua; erupção dentária; cronologia da erupção.
keywords: deciduous teeth; tooth eruption; the eruption chronology.
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DESCARTE DE MATERIAIS EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA
DISPOSE OF MATERIALS IN RELATION WITH BIOSAFETY
Silva, Cataliny Xavier 1; Espinheira, Beta Matos De Carvalho1 ; Barbosa, Tatiana Santos1;
Zerbinati, Livia Prates Soares2.
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 grande maioria dos acidentes contaminantes nos consultórios odontológicos ocorre devido à
incidentes envolvendo instrumentais perfuro-cortantes. Em consequência da grande demanda de
pacientes e da falta de cuidados na manipulação de perfuro-cortantes durante e após o

atendimento dos mesmos, os cirurgiões dentistas, bem como toda a equipe, estão sujeitos a
sofrer acidentes no decurso do seu trabalho. O objetivo desta mesa demonstrativa é explanar na
prática o correto descarte dos resíduos biológicos, comuns e materiais perfuro cortantes,
comumente utilizados no nosso cotidiano. Este é um setor da biossegurança que constantemente
é ignorado pelos estudantes e profissionais da saúde e que dessa forma se expõem cada vez
mais a ocorrência de acidentes de trabalho.
Palavras-chave: contaminação biológica; odontologia geral; resíduos odontológicos.
keywords: biologic contamination; general dentistry; dental waste.
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DESINFECÇÃO DAS ESCOVAS DENTÁRIAS COMO MECANISMO DE CONTROLE DOS
MICRORGANISMOS
DESINFECTION OF DENTAL BRUSHES AS A MECHANISM FOR CONTROL OF
MICROORGANISMS
Cardoso, Ana Paula¹; Figueiredo, Fellipe Moraes Pereira¹; Barbosa, Diego Maia De
Oliveira¹; Costa, Renato Magalhães¹; Corrêa, Antônio Pitta²; Azoubel, Maria Cecília
Fônseca³.
1. Graduando 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)
3. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana)
Resumo:
A escova dentária é o meio mais aceito mundialmente, para a desorganização mecânica do
biofilme dental causador da doença cárie e da doença periodontal. Elas apresentam
diversas características morfológicas, as quais se adequam de acordo com as necessidades
individuais. Após serem utilizadas, pela primeira vez, as escovas dentárias se encontram
sujeitas a contaminação por bactérias, vírus e fungos, presentes tanto na cavidade oral,
quanto no meio utilizado para armazenamento, se mantendo viáveis de 24 horas até 7 dias.
Desta forma, a cada escovação o indivíduo conduz para a boca esses microrganismos,
permitindo a contaminação tanto pelos germes oriundos do meio, quanto advindos da
contaminação cruzada, decorrente do contato entre as cerdas das escovas que dividem o
mesmo local. O objetivo desse trabalho é expor os antimicrobianos utilizados, para a
desinfecção de escovas dentais - gluconato de clorexidina 0,12%, hipoclorito de sódio a 1%,
ácido acético e cloreto de cetilpiridínio - bem como demonstrar através de um vídeo a opção
caseira para realizar a descontaminação, quando a pessoa não tiver acesso a essas
soluções, além de apresentar através de demonstrações práticas como deve ser conduzida
a higienização das escovas. É de extrema importância, que a ação de desinfecção das
escovas dentárias venha ser inserida no cotidiano das pessoas, sendo relevante a
propagação desse conhecimento nas ações de promoção de saúde, de modo a informar e
capacitar os pacientes para o autocuidado.
Palavras-chave: desinfecção; escovas; higienização.
Keywords: disinfection; brushes; sanitation.
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DIFERENÇAS HISTOPATOLÓGICAS DO CISTO DENTÍGERO E DO CERATOCISTO
ODONTOGÊNICO.
HISTOPATHOLOGICAL DIFERENCES OF DENTIGEROUS CYST AND ODONTOGENIC
KERATOCYST.
Palmeira, Monize Menezes1; Oliveira, Rafaela Silva1; Leite, Samara Angel Silva1;
Oliveira, Karol Silva1; Queiroz, Leila B2.
1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP)
2. Professora Adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP)
Resumo:
Os cistos dentígeros são cistos odontogénicos de desenvolvimento, mas em alguns casos
parecem ter uma patogênese inflamatória. É uma lesão benigna, sendo o tipo mais comum,
originando se pela separação do folículo e da coroa de um dente incluso. Radiograficamente
apresenta-se com uma lesão radiolúcida, unilocular, mas que podem crescer devido a
pressão osmótica no interior de sua luz e sem sintomatologia dolorosa. Uma das
características histológicas apresentadas é a cápsula de tecido conjuntivo fibroso, com
infiltrado inflamatório, luz e o epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado. Os
ceratocistos odontogênicos se originam dos remanescentes celulares da lâmina dentária,
sendo consederados neoplasmas císticos benignos e o crescimento está relacionado com
fatores inerentes desconhecidos do próprio epitélio ou com atividades enzimáticas na
cápsula fibrosa. Geralmente afetam a mandíbula, com tendência acentuada para envolver a
região posterior do corpo mandibular e o ramo ascendente. Quando pequenos não há
sintomatologia, descobertos através de um exame radiográfico, quando apresentam
tamanho maior estão associados a dor, tumefação, com crescimento pelos espaços
medulares do osso, sem causar expansão óssea evidente que é um diagnóstico diferencial
do ceratocisto. Tendo como características histopatológicas, presença de luz, epitélio de
revestimento estratificado paraceratinizado, cápsula e camada basal com células
apresentando núcleo hipercromático e polaridade invertida. A mesa será composta por duas
réplicas de laminas, contendo uma metragem de 70 x 30cm o corte histológico será
impresso em uma folha de retroprojetor; os aspectos microscópicos serão especificados
com setas enumeradas para cada componente, sendo composto por uma legenda com
identificação.
Palavras-chave: diferenças histopatológicas; diagnóstico.
keywords: histopathological differences; diagnosis.
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AUXILIARY MECHANISMS OF DENTAL BRUSHES FOR PATIENTS WITH MOTOR
DISTURBANCE
Figueiredo, Fellipe Moraes Pereira¹; Mariano, Lorena Castro¹; Costa, Renato Magalhães²;
Tunes, Roberta Santos³; Marchionni, Antônio Márcio³; Oliveira, Viviane Maia Barreto³.
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(Bahiana)
2. Cirurgião Dentista Graduado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
3. Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana)
Resumo:
A desorganização mecânica do biofilme dentário se apresenta como um fator preponderante
no controle e na prevenção das lesões de cárie dentária e da doença periodontal. No
entanto, esta ação se torna um problema para pacientes que apresentam alguma alteração
de motricidade, a exemplo dos pacientes geriátricos e com necessidades especiais. Para
suprir a deficiência na técnica, a maioria dos dentistas indica a escova elétrica, que
apresenta custo elevado. Muitas vezes, alterações na forma e no diâmetro dos cabos das
escovas de dente facilitam o controle do biofilme dentário e minimizam o risco de sequelas.
O objetivo desse trabalho é expor recursos de adaptações para a escova dentária, de modo
a facilitar a empunhadura desse pacientes, utilizando para este fim, materiais como
durepoxi, bola de tênis ou similar, manopla de bicicleta, moldes de isopor, silicone, cinta
universal feito com tira de velcro, o emborrachado EVA, PVC, esponja, entre outros. Esses
mecanismos tornam-se objetos facilitadores no desempenho de determinadas atividades,
permitindo a estes pacientes, com limitações funcionais, autonomia na execução do
processo de higienização oral, por tornar possível o manuseio da escova dentária.
Palavras-chave: biofilme; escovas de dente; adaptações.
Keywords: biofilm; dental brushes; adaptations.
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MOLDAGEM DE FACE PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES FACIAIS
MOLDING FACE FOR CONFECTION OF FACIAL PROSTHESES
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Resumo:
Os defeitos faciais podem resultar de cirurgias, remoção de tumores, acidentes e traumas,
sendo que na maioria das vezes implica na alteração do estado psicológico, qualidade de
vida, fala e conseqüentemente na qualidade de vida dos pacientes.
Diante das
deformidades faciais, a reparação plástico-cirúrgica é o método que promove resultados
mais favoráveis ao paciente. Porém, essa opção de tratamento muitas vezes não é
acessível por limitações anatômicas e contra-indicações sistêmicas de cada caso. A melhor

escolha diante dessa situação é a reabilitação protética bucomaxilofacial que tem como
vantagens o menor custo, redução do tempo de internação e recuperação da auto-estima do
paciente, pois trazem grandes benefícios no restabelecimento da estética de regiões como
orelha, nariz, olhos e lábios. Existem algumas técnicas relatadas na literatura que visam
obter modelos para confecção de próteses bucomaxilofaciais. A técnica mais utilizada pelos
profissionais é a técnica convencional que consiste em produzir um modelo facial com
materiais de impressão elásticos e estáveis dimensionalmente que vão servir como molde
para confeccionar a peça protética. Sendo assim o objetivo deste trabalho é desenvolver
uma mesa clínica evidenciando os diversos tipos de moldagens e moldes faciais
relacionando-os aos diversos tipos de situações protéticas, por meio de modelos reais e de
casos simulados. Pode-se concluir que esta técnica deve ser realizada com estudo,
planejamento e utilizando materiais adequados para que não haja distorções e se obtenha a
melhor reprodução possível da face e conseqüentemente o sucesso da prótese.
Palavras-chaves: prótese maxilofacial; modelos anatômicos; materiais para moldagem
odontológica.
Keywords: maxillofacial prosthesis; models, anatomic; dental impression materials.
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O USO DO MOCK-UP NO PLANEJAMENTO ESTÉTICO DO SORRISO
THE USE OF MOCK-UP IN THE ESTHETIC PLANNING OF SMILE
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4. Professora Ajunta dos Cursos de Odontologia da UFBA e EBMSP
Resumo:
Mock-up é uma ferramenta que possibilita o cirurgião dentista pré-visualizar o resultado final
do tratamento odontológico com pouco ou nenhum desgaste dentário, através do
enceramento diagnóstico integrado às demais referencias estéticas presente no rosto do
paciente como: linha média, linha alta do sorriso, posicionamento dos dentes em relação ao
lábio e linha interpupilar. Está principalmente recomendado quando há necessidade de
alteração da forma (dentes conóides, diastemas, etc.), comprimento ou posição do dente no
arco. O objetivo desse trabalho é apresentar o processo da confecção do Mock-Up desde o
enceramento diagnóstico até a confecção dos provisórios. Para a confecção do mock-up é
necessário à moldagem inicial e obtenção dos modelos de estudos do paciente, nos quais
se realizará um enceramento diagnóstico. Em seguida, será realizada uma guia de
transferência feita com silicona pesada ou matrizes plásticas fabricadas à vácuo e este
enceramento é copiado e levado a boca. O mock-up pode ser realizado previamente no
modelo de estudo em resina acrílica e encaixado nos dentes para visualização do resultado
ou pode ser confeccionado diretamente na boca do paciente com resinas bisacrílicas. Desse
modo, ressalta-se a importância do Mock-Up para o dentista alcançar sucesso no
tratamento restaurador através do planejamento prévio, além de obter a confiança e
satisfação do paciente quanto aos benefícios estéticos associados ao tratamento.
Palavras-chave: estética; enceramento diagnóstico; coroas provisórias.
keywords: mock-up; diagnostic waxing; temporary crowns.

PLACA COM MOLA DIGITAL
SPRING PLATE WITH DIGITAL
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Resumo:
O objetivo da mesa demonstrativa é apresentar o tratamento de mordida cruzada anterior,
demonstrando o passo a passo da confecção do dispositivo escolhido, mola digital. A
Mordida cruzada anterior é uma mal oclusão multifatorial e ocorre devido a uma alteração na
inclinação de um ou mais dentes, podendo posiciona-se lingualizado em relação aos
inferiores, estando a relação maxilo-mandibular correta.Este tipo de má formação interfere
nos processos normais de crescimento e desenvolvimento facial e deve ser tratado o mais
precocemente possível.A correção pode ser realizada através de dois dispositivos, sendo
eles fixos ou removíveis.O tratamento escolhido foi o aparelho removível, utilizando molas
digitais que são amplamente utilizadas na ortodontia e tem como função posicionar os
dentes que estão lingualizados na sua posição correta por meio de movimentos.Foi
utilizado, para exposição deste trabalho, modelos de gesso da arcada com má oclusão e
confeccionado o aparelho removível da seguinte forma: Planejamento do aparelho;
confecção e posicionamento da mola digital e grampos; fixação dos grampos e isolamento
do modelo; acrilização do aparelho e aparelho concluído com ativação da mola. Concluise,portanto sua efetividade no tratamento, com uma rápida e positiva resposta.
Palavras-chave: mordida cruzada; mola digital; aparelho removível.
Keywords: crossbite; digital spring; removable device.
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Resumo:
As reações inflamatórias e imunológicas ao biofilme dental representam as características
predominantes da gengivite e da periodontite. A progressão da doença periodontal se deve,
por um lado, à alteração do potencial patogênico do biofilme e, por outro, à resposta do
hospedeiro à infecção, bem como à existência de fatores de risco, os quais modulam a
susceptibilidade ou a resistência. Em 1976, Page & Schroeder descreveram a progressão
histológica da inflamação gengival com base em experimentos próprios. Este estudo,
considerado uma referência na Periodontia, estabelece uma classificação das lesões em

quatro estágios distintos: inicial, precoce, estabelecido e avançado. O atual trabalho,
objetiva ilustrar as alterações que ocorrem nos tecidos gengivais durante o desenvolvimento
da gengivite e da periodontite, de forma a diferenciar os estágios da classificação de Page &
Schroeder. As manifestações clínicas iniciais da doença periodontal, como: vermelhidão,
tumefação gengival e sangramento dos tecidos moles à sondagem delicada, apesar de
tornarem-se visíveis em dez a vinte dias de acúmulo de placa, são consequências de
acentuadas alterações histopatológicas presentes desde o segundo dia de formação do
biofilme. Sendo assim, é de suma importância para o cirurgião-dentista apropriar-se desta
classificação para estabelecer um diagnóstico preciso e precoce, correlacionando aspectos
histológicos e clínicos, visando elaborar um plano de tratamento adequado para cada
estágio.
Palavras-chave: progressão da doença periodontal; inflamação gengival; alterações
histopatológicas.
Keywords: periodontal disease; gingival inflammation; histopathological changes.
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Resumo:
A polpa é um órgão de origem mesodérmica, constituído de tecido conjuntivo frouxo
especializado, fibroblastos, células mesenquimáticas indiferenciadas, odontoblástos, células
de defesa, substância amorfa, fibras, vasos e nervos. Estando confinada em paredes
inelásticas representadas pela dentina. A dentina, por sua vez, é um tecido que depende da
polpa para a sua formação através dos odontoblástos. É um tecido mineralizado tendo na
sua composição cristais de hidróxiapatita em meio a uma matriz de colágeno organizada
próximo aos prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblástos. Sendo a polpa o único
tecido dental vascularizado e inervado, a mesma desempenha um papel importante na
fisiologia dental, sendo também passível de agressões. As paredes de dentina servem
como uma proteção ao órgão pulpar dificultando a permeabilidade á agentes tóxicos. Por
ser um tecido tubular, na qual o diâmetro dos túbulos difere durante sua extensão, sendo de
aproximadamente 0,7µm próximo ao esmalte e 2,6µm2 próximo a polpa, a dentina se torna
mais permeável próximo ao órgão pulpar, o que torna obrigatório um olhar cuidadoso com
relação à extensão dos preparos cavitários e quais materiais serão colocados diretamente
sobre a parede pulpar de uma cavidade profunda durante um procedimento restaurador. O
objetivo da mesa demonstrativa é apresentar as técnicas e indicação dos procedimentos de
proteção pulpar baseado na avaliação da profundidade dos preparos e materiais a serem
empregados na restauração. Com isso, espera-se que os alunos atentem para a importância
desse procedimento na busca de restaurações que não interfiram na fisiologia dental.
Palavras- chave: proteção pulpar; preparos cavitários; materiais.
Keywords: pulp protection; cavities; materials.
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; Nunes, Ana Carla Robatto 3
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Medicina e Saúde Pública (BAHIANA).
3. Doutora em Microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de
São Paulo (USP)
Resumo:
O traumatismo dentário é considerado pela Organização Mundial de Saúde, como um
problema de saúde pública, de prevalência crescente que promove danos estéticos,
psicológicos e sociais, além de causar grande impacto devido aos altos custos na
reabilitação orofacial. O aumento do número de acidentes automobilísticos, de acidentes na
escola e na prática de esportes, juntamente com a crescente violência, justificaria a
prevalência dos casos de traumatismos. Portanto, este trabalho tem como enfoque informar
e orientar, principalmente, os profissionais e graduandos do curso de Odontologia sobre as
indicações e mostrar a grande variabilidade quanto a tipo, funções e características e dos
recursos de proteção individual oral: os protetores bucais. Existem basicamente três grupos
de protetores intrabucais: os de estoque e os pré-fabricados, os quais podem ser
encontrados em lojas esportivas e os individualizados, confeccionados pelo cirurgiãodentista. Esses dispositivos podem ser confeccionados com uma grande diversidade de
materiais como: borracha, silicone etileno vinil acetato ou acetato polivinílico. Os protetores
bucais devem ser utilizados em esportes coletivos e individuais nas situações em que haja
contato com outros participantes ou superfícies duras. Assim, visando à prevenção e
promoção de saúde, cumpre ressaltar a importância do desempenho dos protetores bucais
individualizados na prevenção dos traumas dentoalveolares em atletas profissionais ou
indivíduos praticantes de esportes, os quais podem, de forma mais efetiva, evitar possíveis
fraturas de dentes e/ou osso de suporte, durante um impacto e aumentando as chances de
um prognóstico favorável.
Palavras-chave: protetores bucais; trauma dentário; odontologia desportiva.
Keywords: mouthguards; dental trauma; sports dentistry.
_____________________________________________________________________
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Resumo:
A confecção de provisórios é uma etapa de suma importância dos tratamentos protéticos. O
sucesso da prótese final e a satisfação do paciente estão relacionados com a confecção dos
provisórios. As principais funções dos provisórios são: proteção periodontal e pulpar,
oclusão e estética. Estes podem ser confeccionados a partir de diversas técnicas,
entretanto, popularmente a técnica da faceta é utilizada em dentes anteriores por associar
estética agradável e praticidade de confecção. O objetivo deste trabalho é apresentar uma
mesa demonstrativa com o protocolo de confecção de provisórios pela técnica da faceta ou
dente de estoque. Para a confecção da mesa demonstrativa, utilizaremos uma base acrílica
que suportará macromodelos em resina acrílica. Os macromodelos serão ordenados
segundo a sequência clínica de confecção de provisórios pela técnica da faceta. Será
demonstrado o preparo realizado na unidade dentária para confecção de coroa total em
dente anterior, o dente de estoque selecionado, desgaste da face palatina, cervical e
proximais, incorporação de resina acrílica na face palatina, reembasamento, acabamento e
polimento. Desta forma, a técnica da faceta ou dente de estoque representa uma alternativa
na confecção de provisórios principalmente dos dentes anteriores. Esta técnica agrega
estética e proteção aos tecidos à praticidade, entretanto, para que se alcance um resultado
satisfatório deve-se ter conhecimento e cuidados exigidos pela técnica.
Palavras-chaves: dente de estoque; faceta; provisório.
Keywords: tooth stock; facet; provisional.
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1. Graduando do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública (Bahiana)
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Resumo:
A cárie dentária é uma doença crônica infecciosa e transmissível, resultante da
desmineralização da porção inorgânica dos tecidos dentários, através dos ácidos
provenientes da dieta rica em carboidratos, em especial a sacarose. Alguns estudos
epidemiológicos demonstram que, a alta prevalência desta morbidade, se deve ao processo
de urbanização e industrialização da sociedade, e a consequente adoção de hábitos
alimentares deletérios. É de conhecimento científico que, para que ocorram as lesões de
cárie, torna-se necessário a associação de diversos fatores primários, como bactéria,
susceptibilidade do hospedeiro, dieta cariogênica, e o tempo de inter-relação destes e
participação de outros fatores moduladores. O objetivo deste trabalho é expor através de
uma maquete, o processo formativo da doença cárie, desde o consumo de açúcares até o
estágio de mortificação do tecido pulpar. A utilização de recursos lúdicos educativos, na
promoção de saúde, proporciona a transmissão do conhecimento científico para o público
leigo, de modo a interiorizar a necessidade de interromper o ciclo evolutivo da doença,
através de medidas básicas de prevenção e controle dos fatores envolvidos, permitindo
assim, a manutenção do equilíbrio da microflora bucal, e manutenção da integridade dos
tecidos dentários e periodontais.
Palavras-chave: cárie; lúdico; promoção de saúde.
Keywords: caries; playful; health promotion.
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1. Alunos do Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)
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Resumo:
Muitos dos procedimentos realizados na cavidade oral exigem a realização de incisões e
retalhos, assim, torna-se importante conhecer alguns princípios destes atos cirúrgicos.
Embora as incisões possam ser praticadas através da utilização de instrumentos como
bisturi elétrico ou o laser, a diérese clássica é a mecânica, feita por meios de bisturi. A
técnica de incisão obedece a certos requisitos e exige um perfeito conhecimento da
anatomia da região, além de particularidades anatômicas de cada indivíduo. As incisões
repetidas aumentam o dano tecidual e o sangramento, prejudicando a cicatrização. Sendo
assim, incisões longas e continuas são preferíveis as curtas e intermitentes. O último
principio básico relaciona-se com o local onde devem ser praticadas. O ideal é que sejam
feitas em gengiva aderida e sobre osso saudável, permitindo assim, que suas margens
sejam suturadas sobre osso intacto, favorecendo um adequado suporte para a cicatrização.
Quanto aos tipos de incisões, são classificados em relação ao desenho(linear, semilunar,
triangular, e trapezoidal) e quanto a região(supracristal, intrasucular e mucosa). Já os
retalhos são classificados em: envelope, Novak- Peter e Newmann. O objetivo deste
trabalho é demonstrar através de mesa clínica quais os tipos, indicações e resoluções de
complicações de incisões e retalhos utilizados na odontologia. Esta mesa demonstrativa
será realizada através da utilização de mandíbulas sintéticas recobertas com silicona de
condensação simulando a gengiva. Sendo assim, serão confeccionadas as etapas de cada
tipo de incisão e retalho. A partir deste trabalho, pode-se concluir que desta forma didática é
possível demonstrar todas as etapas de uma correta diérese, evidenciando as indicações e
evitando ao máximo as complicações.
Palavras-chave: incisões; retalhos; cirurgia bucomaxilofacial.
Keywords: incisions; patchwork; maxillofacial surgery.
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Resumo:
A restauração provisória é uma importante etapa na reabilitação oral e exerce algumas
funções tais como, proteção do preparo dental, preservação do complexo dentino-pulpar e
do periodonto, manutenção dos espaços interproximais e interoclusais e estética, além de
servir como parâmetro para a confecção das restaurações finais. O objetivo deste trabalho é
apresentar uma mesa demonstrativa que ilustre, de maneira didática, duas técnicas
utilizadas para a confecção de coroas provisórias em dentes posteriores. Dentre as diversas
técnicas para confecção de restaurações provisórias pode-se destacar a técnica direta da
“bola”, onde o provisório é feito diretamente na boca do paciente. Por conta disso, ela requer
extrema habilidade e conhecimento de anatomia dental pelo cirurgião-dentista, já que o
provisório será confeccionado a partir de uma impressão negativa do dente antagonista.
Outra técnica popular é a da moldagem prévia, na qual se faz uma moldagem da
restauração pré-existente antes do preparo com um hidrocolóide irreversível ou um
elastômero ou moldagem do modelo da arcada do paciente onde foi realizado o
enceramento diagnóstico. Essas técnicas são amplamente usadas e proporcionam rapidez e
precisão de confecção dos provisórios, que são fundamentais para propiciar o sucesso das
restaurações finais.
Palavras-chave: prótese fixa; restauração provisória; reabilitação bucal.
Keywords: fixed prosthetic; provisional restoration; oral rehabilitation.
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Resumo:
Desde tempos do médico grego Hipócrates, havia-se a preocupação de como se obtinha
resultados de imobilização de fragmento ósseos faciais. Atualmente sabemos que com as
novas técnicas e métodos inseridas na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em prol do
trauma facial, a odontossíntese é a mais aconselhada e segura. Esta é uma manobra no
qual se aplica técnicas por imobilização de elementos dentários e estruturas adjacentes
oriundas de um trauma. Podendo ser horizontal (feita só na mandíbula) ou vertical (quando
mandíbula e maxila se unem). Para elaboração clínica das amarrias, pode-se seguir uma
variedade de técnicas e métodos, tais como: amarria de Leblac, métodos em anéis (Ivy, Eby
e Oliver) e barra de Erich. Para realizar a contenção das unidades ou dos arcos dentários
utilizam-se como principais materiais os fios inoxidáveis e barras. O objetivo desse trabalho
é demonstrar, através de uma mesa clínica demonstrativa, a imobilização dentária e o
bloqueio maxilomadibular de pacientes traumatizados. Espera- se contribuir com
conhecimentos teóricos- práticos no manejo de pacientes com trauma facial.
Palavras-chave: Odontossíntese; imobilização; amarrias e bloqueio maxilimadibular.
Keywords: maneuvers and to block maxillomandibula.
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Resumo:
O mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde sobre pessoas com deficiência,
revelou que existem 110 milhões de cidadãos no mundo com dificuldades significativas para
exercerem atividades em suas vidas diárias. Desta forma, existe uma necessidade de
adequação dos serviços, de modo a proporcionar a estes indivíduos uma melhor qualidade
de vida. Partindo deste princípio surgiram as Tecnologias Assistivas (TA), que se traduzem
através de recursos que universalizam o acesso de pessoas com deficiência a ambientes,
serviços e ações do seu dia a dia. O objetivo deste trabalho é apresentar, exemplos de TA
que podem ser utilizados durante os procedimentos odontológicos, de modo a conceder ao
paciente especial, um melhor conforto e comodidade durante a atividade clínica. Serão
expostos na mesa, alguns exemplos de abridores de boca confeccionados com talas de
madeira e gaze, sugador odontológico e gaze, dedeiras de resina acrílica, dedeira de
garrafa PET, recosto para pescoço – almofadas cervicais, toalha de banho úmida, calça
jeans com espumas. A utilização das TA na odontologia concede ao dentista, maior
segurança durante o manejo com estes pacientes, por assegurar a prevenção de riscos
eminentes e lesões tanto do paciente quanto do profissional durante a intervenção, além de
facilitarem a execução de determinados procedimentos antes limitados pela abertura de
boca. Sendo assim, torna-se necessário o conhecimento da existência dos diversos
facilitadores, de modo a proporcionar para o paciente um atendimento mais adequado as
suas debilidades, levando em consideração que recursos manufaturados apresentam na
maioria das vezes dificuldades de estabilização nesses pacientes.
Palavras-chave: odontologia; pacientes especiais.
keywords: dentistry; special patientes.
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Resumo:
O termo “sutura” é usado para designar todo o material para ligar vasos sanguíneos ou
aproximar tecidos. Na odontologia tem como objetivo posicionar e manter firme o retalho
cirúrgico a fim de promover cicatrização por primeira intenção. Então, uma aposição precisa
do retalho é necessária para o conforto do paciente, para a hemostasia, para redução da

feriada a ser reparada, e para se evitar uma destruição óssea. Já a sutura inadequada, pode
resultar em um retalho desagregado do dente e, além disso, a inabilidade para aproximar os
retalhos do tecido, pode resultar em uma área exposta de osso alveolar, contribuindo para
necrose, dor e perda óssea significante, causando o retardo na cura. Diferentes tipos de
sutura possuem indicações precisas e características individuais de everter, aproximar ou
inverter o tecido suturado. Este trabalho possui objetivo de apresentar uma mesa clínica que
demonstra de forma didática os diferentes tipos de suturas em CTBMF.
Palavras-chave: sutura; cirurgia; odontologia.
Keywords: suture; surgery; odontology.
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Resumo:
Os núcleos intraradiculares com finalidade protética são um processo mecânico com o
objetivo de devolver condições biomecânicas aos dentes que possuem coroas clínicas com
certo grau de destruição, e conseguinte, restabelecem tanto a estética quanto a função, de
forma a permitir uma maior longevidade. As técnicas variam de acordo a condição de
destruição coronária e se a unidade dentária apresenta ou não vitalidade pulpar. Nos casos
de destruições coronárias significativas, nos quais o remanescente coronário não é
suficiente para prover resistência estrutural ao material de preenchimento, indica-se o uso
de núcleos metálicos fundidos. Quando o elemento a ser restaurado apresenta tratamento
endodôntico, e mantém parte considerável da coroa clinica após o preparo do dente, indicase a colocação de um pino pré-fabricado, buscando aumentar a resistência do material de
preenchimento. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a realização de uma mesa clínica
evidenciando as diferenças, através de macro modelos, das indicações, vantagens e
desvantagem dos retentores intraradiculares pré-fabricados e núcleo metálico fundido.
Palavras-chave: retentor intraradicular; coroa.
keywords: intraradicular retainers; crown.
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Resumo:
O clareamento de dentes polpados é um dos procedimentos estéticos mais solicitados
no consultório odontológico. Para a sua realização pode-se utilizar a técnica em
consultório, em casa supervisionada pelo dentista ou a associação das duas. Durante
o tratamento, podem surgir alguns efeitos adversos como sensibilidade dentinária ou
gengival, além disso alguns dentes podem não responder ao tratamento, não
clareando ou clarear de forma não uniforme. Entretanto, tais efeitos adversos podem
ser eliminados ou controlados quando a técnica é executada sob a orientação
profissional. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico, utilizando a
associação de técnicas
clareadoras
para obtenção de um
sorriso
mais harmônico. Para o clareamento caseiro foi utilizado o peróxido de carbamida
(Whiteness Perfect 16% - FGM) por 2 horas durante 21 dias e para o
clareamento em consultório foi utilizado o peróxido de hidrogênio a 35% (Whiteness
HP Maxx -FGM), em duas aplicações de 20 minutos cada, em duas sessões
clínicas. Conclui-se que quando há um correto diagnóstico do escurecimento
dentário, a técnica de clareamento é bem indicada e corretamente conduzida, ela é
associada a resultados altamente satisfatórios.
Palavras-chave: estética; clareamento dental.
Keywords: aesthetics; tooth bleaching.
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Resumo:
Fissura do lábio com ou sem fissura palatina não sindrômica (FL/PNS) é o defeito
congênito mais comum da região craniofacial. Indivíduos com FL/PNS apresentam
dificuldades de fonação, audição e alterações dentais nas regiões das fissuras, entre

incisivos e caninos, como também fora delas. O objetivo deste estudo retrospectivo foi
verificar a prevalência de agenesia, dentes supranumerários, microdontia e giroversão
em pacientes com FL/PNS, portadores de documentação radiográfica, atendidos em
um centro de referência em anomalias craniofaciais. Prontuários de indivíduos a partir
de 12 anos, sem história prévia de extração dentária e tratamento ortodôntico foram
avaliados por único examinador calibrado. Foi realizada análise descritiva da
frequência e dos tipos de anomalias dentárias. Dos 173 portadores de FL/PNS, 91
(52,6%) pertenciam ao gênero feminino e 82 (47,4%) ao gênero masculino. A
agenesia foi a anomalia mais frequente, em especial, dentro da região fissurada
(45,7%) em portadores de fissuras LP (66,1%) e palatinas (45,7%). A segunda
anomalia mais identificada foi a giroversão fora da região acometida pelas fissuras
(45,1%). A microdontia e dentes supranumerários representaram as anomalias menos
frequentes. Índices elevados de anomalias dentárias, em especial, a agenesia
observada nos indivíduos fissurados enfatiza a importância do diagnóstico precoce e
planejamento adequado para estes pacientes.
Palavras-chave: fissura labial; fissura palatina; anomalias dentárias.
Keywords: cleft lip; cleft palate; dental anomalies.
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Resumo:
A Doença Periodontal (DP), decorrente de um desequilíbrio entre agressão microbiana
e resposta do hospedeiro, engatilhada por bactérias gram negativas estritas, é
caracterizada por uma inflamação no periodonto de proteção (gengivite), podendo
evoluir, acometendo o periodonto de sustentação (periodontite). Estudos têm
demonstrado evidências de que a DP pode influenciar diversas doenças sistêmicas,
dentre elas o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), considerada esta última, uma
intolerância a carboidratos originada ou detectada durante o período gestacional. O
objetivo deste trabalho é revisar a literatura acerca da associação da Periodontite
Crônica com o DMG, avaliando a plausibilidade biológica envolvida nesta relação.
Assim, o processo tem início pela indução da resposta imune-inflamatória frente ao
desafio microbiano subgengival, contribuindo para a produção de mediadores
inflamatórios localmente, no tecido conjuntivo periodontal. Estas bactérias, seus
subprodutos e mediadores inflamatórios podem adentrar a corrente sanguínea e
contribuir para o estado sistêmico inflamatório subclínico, responsável pelo aumento
da resistência insulínica, já presente nos indivíduos com DMG, por conta do estado
gravídico, contribuindo para a piora do seu controle metabólico, além de repercutir na
saúde fetal. Por outro lado, a hiperglicemia, bem como as alterações hormonais da
gravidez (aumento de estrógeno e progesterona) podem desencadear alterações no
periodonto (angiogênese, aumento da permeabilidade vascular, hipersecreção de
mediadores inflamatórios, dificuldade de reparo tecidual), contribuindo para um

agravamento da destruição periodontal. Sendo assim, percebe-se a necessidade de
ampliação do conhecimento sobre esta inter-relação, já que a coexistência dessas
patologias em um mesmo indivíduo pode representar importantes alterações na sua
saúde e na fetal.
Palavras-chave: periodontite; diabetes gestacional.
Keywords: periodontitis; gestational diabetes.
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Resumo:
O atendimento odontológico em unidades de terapia intensiva contribui para
estabilização e recuperação do quadro sistêmico dos pacientes, porém ainda é uma
prática pouco utilizada no Brasil. O objetivo deste painel foi realizar uma breve revisão
de literatura sobre os benefícios da intervenção odontológica na prevenção e
manutenção do quadro clínico geral de pacientes de UTI. Tendo em vista que o
tratamento odontológico controla a proliferação de fungos e bactérias presentes nas
infecções dentárias e bucais sobre os pacientes em estado crítico, que em geral
encontram-se incapazes para realizar sua higiene oral. Portanto a orientação e a
higienização da cavidade oral de pacientes internos de UTIs é de suma importância
para a estabilização e recuperação da sua saúde geral.
Palavras-chave: assistência odontológica geral; odontologia geral.
Keywords: comprehensive dental care; general practice dental
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Resumo:
Alterações na cavidade oral ocorrem, devido ao período gestacional, por hormônios e
outros fatores, podendo estes interferir e modular a relação entre desafio microbiano e
hospedeiro, levando a uma maior susceptibilidade à doenças periodontais e à cárie,
tornando-se necessária uma avaliação desses problemas de maior relevância nessa
população. O objetivo do presente estudo é avaliar as condições de saúde bucal de
mães que se encontram no puerpério nas maternidades Tsylla Balbino e IPERBA.
Trata-se de um estudo de corte transversal ,com coleta de dados, através de
questionário com informações socioeconômicas e demográficas, de saúde geral, dieta
e hábitos de higiene oral dessas mulheres. Realização de exame físico em leito,
compreendido por PSR ( Registro Periodontal Simplificado), ISG e IP(Ainamo e
Bay,1975), utilizando a sonda da OMS, e CPOD (Índice de dentes cariados, perdidos e
obturados). Espera-se que as mães avaliadas não apresentem uma boa condição
bucal, através de índices mais elevados de ISG, IPV, CPOD e PSR, já que não
tiveram acompanhamento odontológico no período do pré-natal.
Palavras-chave: periodontite; cpod; saúde bucal.
Keywords: periodontitis; oral health; dmft.
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Resumo:
A presença da cárie em crianças ainda é um dos grandes problemas no século XXI,
apesar da redução da prevalência que vem sendo observada nas últimas décadas. O
objetivo do seguinte trabalho foi avaliar a retenção dos selantes para fóssulas e
fissuras em crianças da disciplina Clínica da Criança I da Escola Bahiana de Medicina
e Saúde Pública. Foi realizado um estudo do tipo transversal. A amostra deste
trabalho foi composta por pacientes que receberam a aplicação de selantes em um ou
mais dentes permanentes, e retornaram no semestre subsequente para atendimento
de manutenção. Antes de iniciar a coleta de dados, os pais leram e assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido. Foram avaliados 85 (oitenta e cinco) primeiros
molares permanentes de 30 crianças na faixa etária de seis a doze anos de idade. Dos
85 dentes selados, 23 (28%) retenção total, 30 (35%) perda parcial, 32 (37%) tiveram
perda total num período de 06 meses. Os resultados apontam a necessidade do
treinamento prévio dos alunos em manequim para que possam obter um melhor
domínio da técnica de aplicação dos selantes antes de utilizá-los em pacientes, e
assim obter desta forma melhores resultados quanto à retenção.
Palavras-chave: cárie dental; retenção; selantes de fossas e fissuras.
Keywords: dental caries; retention; sealants of pits and fissures.
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CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO: RELATO DE CASO
ADENOID CYSTIC CARCINOMA: CASE REPORT
Mendes, Maiana¹; Lessa, Vanessa¹; Godinho, Flávia¹; Assis, Adriano2; Reis, Silvia2;
Medrado, Alena2.
1. Alunas do Curso de Odontologia e Bolsistas do Programa de Educação Tutorial
(PET-ODONTO) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (BAHIANA)
2. Professores Adjuntos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(BAHIANA)

Resumo:
O carcinoma adenóide cístico é um dos mais comuns e mais bem reconhecidos
tumores malignos salivares. Pode ocorrer em qualquer glândula salivar, mas
aproximadamente 50% desenvolvem-se nas glândulas salivares menores. A lesão é
mais comum em adultos de meia idade, sendo rara em pessoas com menos de 20
anos. Usualmente, este tumor apresenta-se como uma massa de crescimento lento. A
dor é um achado comum, e ocorre antes que haja tumefação perceptível. Este
trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico do paciente J.R.S., masculino, 62
anos, faioderma, que compareceu ao Serviço de CTBMF, queixando-se de aumento
de volume gengival após exodontias múltiplas há aproximadamente 2 meses. O
paciente relatou fazer uso de tabaco há 40 anos e perda de peso significativa nos dois
últimos meses. Ao exame clínico intra-oral, observou-se lesão vegetante no rebordo
gengival do corpo mandibular direito até a parassínfise direita, firme à palpação, de
consistência friável, séssil e de bordas indefinidas. Foi realizada biópsia incisional,
cujos achados histopatológicos exibiram neoplasia maligna caracterizada pela
presença de células epiteliais que exibiam núcleos hipercromáticos e discretas atipias
e evidenciavam um padrão cribiforme. Em algumas áreas, verificou-se a formação de
estruturas semelhantes a ductos. O diagnóstico histopatológico foi de carcinoma
adenóide cístico. O paciente foi encaminhado para tratamento oncológico. Este relato
de caso ilustra um tumor com tendência à recidiva local e eventual metástase à
distância. Geralmente, a excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, e a radioterapia
adjuvante pode melhor um pouco a sobrevida do paciente, em alguns casos.
Palavras-chave: carcinoma adenóide cístico; histopatologia; glândula salivar menor.
Keywords: adenoid cystic carcinoma; histopathology; minor salivary gland.
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Resumo:
A expectativa atual do tratamento com implantes é criar uma restauração, que seja
indistinguível do dente natural, devolvendo os contornos das estruturas periféricas:
mucosa e papilas peri-implantares, que se assemelhem às mesmas estruturas
contralaterais. Neste cenário, diante de uma perda unitária em área estética, são
várias as opções de tratamento, entre elas o Implante e Provisionalização Imediatos
(IIPP). O objetivo deste painel é apresentar resultados preliminares de um estudo
piloto para avaliação do comportamento morfo-estético funcional dos tecidos periimplantares na técnica IIPP, na reabilitação da maxila anterior, utilizando enxerto
ósseo autógeno cortico-medular removido da tuberosidade maxilar. Foi instalado
implante e provisionalização imediatas, bem como enxerto ósseo e após quatro meses
a prótese final. Os resultados foram analisados através de fotografias, mensurações
clínicas, radiografias padronizadas e tomografia computadorizada; considerando os
tempos T0: previamente à cirurgia, T1: imediatamente após a cirurgia, T2: instalação
da coroa final. Os resultados mais expressivos são incremento do PES de T0=7, T1=8
e T2=9; modificação do PIS da papila mesial de T0=2 e T2=3; por outro lado a distal
se manteve estável com escore=3. O FGL teve diminuição de T0=1,41mm,
T2=0,82mm. Conclui-se que o tratamento proposto com IIPP, quando bem indicado
pode-se obter resultados clínicos e estéticos satisfatórios.
Palavras-chave: reabsorção óssea; carga imediata em implante dentário; implantação
dentária; alvéolo dental.
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Resumo:
Próteses bucomaxilofaciais são substitutos orofaciais, confeccionados ligados aos
tecidos moles, dentes ou sobre implantes, conectados a componentes protéticos; são
muito relevantes quando indicados nas reabilitações buco faciais. Podem ser
removidas da região afetada e geralmente estão conectadas por sistema de retenção.
Visam uma boa relação com tecidos moles adjacentes e, quando possível, buscam
uma estética natural, geralmente obtida pelas resinas ou silicones caracterizados com
pigmentos extrínsecos e fios sintéticos mimetizando a pele e pelos naturais. Este
painel apresenta caso clínico de uma prótese ocular com perda total da cavidade
palpebral decorrente de carcinoma. Foram instalados em um paciente, dois implantes
intraósseos em osso zigomático, associado a um sistema tipo de retenção para a
confecção de prótese ocular. A busca por informações dessa modalidade protética
favorecerá o entendimento biomecânico das próteses faciais sejam elas associadas
aos implantes ou a outros sistemas de retenção, estimulando adequada divulgação da
sua confecção, o sucesso das mesmas e a importância da ressocialização desses
indivíduos.
Palavra-chave: prótese bucomaxilo facial.
Keyword: maxillofacial prosthesis.
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Resumo:
Diabetes mellitus e doença periodontal são doenças em ascensão na população
mundial. Elas podem alterar a resposta imune sistêmica levando a uma disfunção
imunorregulatória. Diabetes Mellitus é uma condição endócrina com elevação da
glicemia, resultante da insuficiência de insulina produzida pelas células beta do
pâncreas, não reconhecimento do hormônio pelos receptores celulares ou deficiência
de sua ação no organismo. Uma das complicações associadas à Diabetes é a doença
periodontal. Esta inter-relação representa como uma doença sistêmica pode
determinar a instalação de uma infecção oral e como uma patologia oral pode agravar
uma condição sistêmica. Este trabalho objetivou disponibilizar informações sobre a
bidirecionalidade dessas doenças, salientando como o controle e o tratamento efetivo
se relacionam com os fatores associados à essas condições. O agravamento da
periodontite pode acarretar na destruição dos tecidos periodontais e perda da unidade
dentária. A Diabetes Mellitus pode reduzir significativamente as defesas do
hospedeiro, dificultando processos fisiológicos e imunológicos para o combate à
infecções orais. A hiperglicemia modifica o ambiente bucal, além de causar alterações
microvasculares, inflamação prolongada
( os pacientes apresentam altos níveis de
marcadores inflamatórios no sangue), retardo da cicatrização e impedimento da
reparação do osso alveolar, sendo fatores relevantes para o agravo da infecção e
instalação de doenças oportunistas. Deste modo, a importância da relação entre a
saúde periodontal e essa condição sistêmica está associada à atividade pró
inflamatória e ao controle imunológico do hospedeiro. Embora a bidirecionalidade
entre essas doenças seja aceita, as implicações clínicas devem ser mais investigadas
através de estudos controlados.
Palavras-chave: diabetes mellitus; periodontite; saúde bucal
Keywords: diabetes mellitus; periodontitis; oral health
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Resumo:
O cisto dentígero é uma lesão benigna, representado por 20% dos cistos revestidos do
epitélio dos ossos gnáticos. É segundo cisto mais prevalente e apresenta origem
vinculada pela separação do folículo, que localiza-se ao redor da coroa de um dente
incluso. Radiograficamente, pode-se visualizar lesões uniloculares com presença de
radiotransparência, sendo mais frequente na região maxilar. Quanto a etiopatogenia
não está estabelecido se a lesão é de natureza inflamatória ou de desenvolvimento. O
diagnóstico é feito em exames de rotina ou quando um dente permanece incluso na
cavidade. O crescimento ocorre em geral de forma lenta e com ausência de dor,
porém pode atingir dimensões consideráveis na cavidade, causando deformidades
faciais, impactação e/ou deslocamento de estruturas adjacentes. O Tumor
Odontogênico Ceratocisto representa 35% dos tumores odontogênicos e
diferentemente do cisto dentígero , tem altas taxas de recorrência. É benigno,
apresenta evolução lenta e geralmente assintomática, sendo mais comum em homens
e no ramo ascendente da mandíbula, e estão, na maioria dos casos, associados com
dente incluso. Embora sua patologia seja incerta, acredita-se que esteja relacionada
com remanescentes da lâmina dentária. Radiograficamente apresenta-se como
imagens radiolúcidas, margens escleróticas, que frequentemente são bem definidas.
Lesões grandes estão localizadas no corpo posterior de mandíbula e apresentam
aspecto multiloculado. Achados radiográficos sugerem um diagnóstico diferencial para
um cisto dentígero. O diagnóstico de uma patologia se baseia em achados
radiográficos e análise histológica e, este trabalho tem como objetivo esclarecer
dúvidas à respeito do diagnóstico diferencial entre cisto dentígero e ceratocisto.
Palavras-chave: diagnóstico diferencial; cisto dentígero; tumor odontogênico
ceratocisto.
Keywords: differential diagnosis; dentigerous cyst; odontogenic keratocyst.
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Resumo:
Fissuras do lábio e/ou palato não sindrômicas (FL/PNS) representam a anomalia
congênita mais comum em humanos. Dados epidemiológicos em diversas populações
demonstram que indivíduos com FL/PNS apresentam maior frequência de anomalias
dentárias, nas regiões das fissuras, entre incisivos e caninos, como também fora
delas, quando comparado com a população em geral. Poucos estudos descrevem a
frequência da dilaceração radicular, caracterizada por um desvio ou angulação
anormal da raiz, nesta população. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência
desta anomalia de forma em indivíduos com FL/PNS, atendidos em centro de
referência em anomalias craniofaciais. Prontuários de pacientes com idade a partir de
12 anos, sem história de extração dentária e tratamento ortodôntico foram avaliados.
Dos 173 portadores de FL/PNS, 91 (52,6%) eram do gênero feminino e 82 (47,4%) do
gênero masculino. Foram registradas 142 dilacerações radiculares, principalmente fora
da região fissurada (70,5%). Identificou-se maior frequência desta anomalia em
indivíduos com fissura palatina (84,6%), seguida pela fissura labiopalatina (68,8%) e
fissura labial (65,8%). Neste estudo piloto os resultados prévios demonstram que a
alta frequência da dilaceração radicular em indivíduos fissurados permite que se
estabeleçam condutas clínicas preventivas nestes pacientes.
Palavras-chave: fissura labial; fissura palatina; anomalias dentárias.
Keywords: cleft lip; cleft palate; dental anomalies.
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Resumo:
Graus de translucidez da cerâmica podem influenciar os agentes de cimentação. Este
trabalho objetivou comparar os diferentes graus de translucidez de uma cerâmica e

determinar a sua influência sobre a dinâmica de difusão de agentes de cimentação.
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 (fotoativado, dual
convencional e dual autoadesivo), constituindo 12 grupos experimentais (n=5). Cada
corpo-de-prova foi desidratado até obtenção de massa constante (M1), depois foram
divididos em dois grupos e imersos em água destilada por 7 dias (1º grupo) e 12
meses (2º grupo) (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 nos dois
períodos 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.
Palavras-chave: cimento de resina; cerâmica.
Keywords: resin cements; ceramics.
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Resumo:
A Displasia Cleidocraniana foi descrita em 1765, mas só em 1946 Lasker, concluiu que
ela era causada por uma mutação, tendo transmissão autossômica dominante. Os
indivíduos que apresentam esta alteração genética geralmente apresentam retenção
de dentes decíduos, impactação e atraso na erupção de dentes permanentes e
presença de dentes supranumerários. Alguns autores sugerem que uma disfunção da
hipófise pode ter influência na etiologia da doença e que não há predileção por etnia.
Discutir os aspectos gerais, sinais clínicos e radiográficos da referida Síndrome. Os
pacientes portadores da Displasia Cleidocraniana vivem sem maiores complicações
médicas e, no geral, têm uma vida normal. Precisamente por esse motivo, o
diagnóstico desta enfermidade é geralmente realizado de forma tardia.
Consequentemente, um quadro complicado pode surgir no momento do primeiro
exame odontológico, como a presença de múltiplas alterações, dificultando a obtenção
de um tratamento bem-sucedido. Radiograficamente, observa-se a presença de vários
dentes decíduos, além de dentes permanentes inclusos e dentes supranumerários,
hipoplasia das clavículas ou até mesmo a ausência delas, e abaulamento frontal e
parietal. Geralmente os primeiros sinais da doença, o paciente procura o cirurgião
dentista, por isso devemos estar atento aos sinais clínicos e radiográficos, para poder

encaminhar e tratar o paciente sindrômico com eficácia. Faz-se de extrema
importância que o cirurgião-dentista esteja atento a esses aspectos que nos pacientes
portadores da Displasia Cleidocraniana, visto que as anomalias do complexo
maxilofacial podem ser a principal causa das consultas médico-odontológicas.
Palavras-chave: displasia cleidocraniana; dentes supranumerários; cirurgião-dentista.
keywords: cleidocranial dysplasia; supernumerary teeth; dentist.
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Resumo:
A doença periodontal (DP) é uma inflamação crônica em resposta à agressão de
microorganismos anaeróbios gram-negativos associados ao biofilme supra e
subgengival e à resposta imuno-inflamatória do hospedeiro que levam à destruição do
tecido gengival (gengivite) e de sustentação dos dentes (periodontite). A DP, de
origem infecciosa, apesar de estar localizada na cavidade oral, é capaz de causar
alterações à distância, devido a possibildade de bactérias, LPS e mediadores
inflamatórios, atingirem a via hematogênica. Este trabalho objetiva revisar a literatura
acerca da inter-relação entre doença periodontal, prematuridade e baixo peso ao
nascer, apresentando os possíveis mecanismos que embasam cienficamente a
plausibilidade biológica entre as patologias. Estudos têm desmonstrado que
mediadores, células inflamatórios e bactérias, provenientes da periodontite, são
capazes de levar ao parto pré-termo ao entrarem em contato com a unidade
fetoplacentária gerando uma inflamação local e um aumento das prostaglandinas,
responsáveis pela contração uterina e início do trabalho de parto, diminuindo a
nutrição fetal, levando ao nascimento prematuro e com baixo peso. A literatura
apresenta controvérsias em relação ao estabelecimento da DP como fator de risco
para prematuridade e baixo peso ao nascer, faltando ainda informações sobre os reais
mecanismos que norteiam a plausibilidade biológica entra esss doenças. Assim, é de
suma importância a pesquisa neste campo visto ser esta necessária para embasar
cientificamente a inserção da avaliação odontológica e tratamento periodontal no prénatal das gestantes, zelando não só assim pela saúde oral, mas também pela saúde
sistêmica das mesmas e do feto.
Palavras-chave: periodontite; trabalho de parto prematuro; recém-nascido de baixo
peso.
Keywords: periodontitis; preterm labor; newborn underweight.
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Resumo:
A erosão dental é definida pela perda progressiva do esmalte e da dentina sem o
envolvimento bacteriano. Um desafio para a saúde publica em função do número de
pessoas atingidas, e seu agravamento com associações a outros tipos de desgastes.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do ácido clorídrico no esmalte e margens
da restauração de resina composta e a ação do flúor como mecanismo de proteção.
Para a análise foi utilizado o esmalte de dentes bovinos e as imagens histológicas
realizadas pelo MEV (microscópio eletrônico de varredura aumento de 500 e 20000.
Preparo dos corpos de prova delimitada uma superfície de 3mm no esmalte (n 18) e
de 2mm de esmalte em torno da restauração de resina (n18). Divididos em 3 sub
grupos (n=6) e dois deles submetidos aos mecanismo de proteção: solução NaF
nativa (0,48M F, pH 7,8) e verniz fluoretado de base ionomérica (Climpo XT Varnich,
3M ESPE, St Poul< MN, EUA), Os corpos de prova foram mantidos por 7 dias a 37º C
e umidade relativa de 100% e divididos, aleatoriamente, em mais 3 subgrupos (n=2) e
dois destes aplicado o desafios erosivos: moderado e severo e levados para a análise.
O esmalte dental, exposto ao desafio erosivo moderado, apresentou modificações nas
estruturas com o aspecto “de favo de mel” e as imagens no desafio agressivo mostram
uma erosão maior e irregular. As imagens dos corpos de prova protegidos pelo verniz
de flúor foram mais superficiais, menos agressivas.
Palavras-chave: erosão intrínseca; esmalte dental; MEV.
Keywords: intrinsic erosion; dental enamel; MEV.
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Resumo:
O controle do biofilme dental é de extrema importância para evitar o surgimento de
doenças periodontais e, até mesmo, a perda dentária. O objetivo deste trabalho é
avaliar a eficácia das medidas educativas e motivacionais, no controle do biofilme

dental de pacientes atendidos na clínica da criança I do curso de odontologia da
EBMSP. Será realizado um estudo do tipo transversal, tendo como população alvo
pacientes na faixa etária de 6 a 11 anos de idade matriculados para atendimento na
disciplina clinica da criança I do curso de odontologia da ESBMSP. Serão incluídos no
grupo amostral as crianças que apresentarem higiene bucal insatisfatória com índices
de placa visível superior a 20% e/ou índice de sangramento gengival superior a 10% e
que tenham sido submetidos a atividades para o controle do biofilme dental, durante o
1º semestre de 2013. Os dados serão coletados a partir dos prontuários dos
pacientes, onde serão observados e registrados em mapas específicos, os índices
inicias e finais de placa visível e sangramento gengival e o numero de sessões para
controle de biofilme dental, que cada paciente foi submetido durante o período de
tratamento. Será feita uma analise comparativa entre os percentuais dos índices
iniciais e finais de placa visível e sangramento gengival em cada período de
tratamento bem como entre períodos. Ao fim da coleta de dados, espera-se uma
melhora no controle de biofilme dental em pacientes da clinica da criança I, provando
assim a eficácia dos métodos motivacionais do controle de biofilme dental da clinica da
criança I.
Palavras-chave: biofilme dental; controle mecânico; processos educativos.
Keywords: biofilm; mechanical control; educational processes.
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Resumo:
A engenharia tecidual é definida como a integração de ciências em que estão
envolvidos materiais biológicos, células troncos e áreas de desenvolvimento biológico.
Seu principal foco é a regeneração e reparo de tecidos e órgãos. Utilizam-se células
tronco adjunto a materiais biológicos: materiais estes que exercem função de
orientação dessas células para regeneração e reparo, e fornecem um modelo para o
desenvolvimento de novas matrizes extracelulares. As células tronco, por sua vez, são
células indiferenciadas com grande capacidade de renovação e habilidade de gerar
tipos celulares específicos. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de
literatura sobre a utilização de células tronco na odontologia, com enfoque maior a
área de endodontia. Realizou-se um levantamento de publicações sobre o assunto,
obtendo-se periódicos nas bases de dados: Scielo, Google Acadêmico e Bireme.
Utilizou-se para este trabalho informações coletadas dos últimos seis anos. Sendo
assim, o uso dessa nova tecnologia permite o reparo de estruturas dentais utilizandose células tronco derivadas da polpa, papila dentária, folículo dental e ligamento
periodontal, e é de grande prestígio para o desenvolvimento de futuros tratamentos
odontológicos.
Palavras-chave: engenharia tecidual; células-tronco, polpa dentária.
Keywords: tissue engineering; stem cells, dental pulp.
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Resumo:
A erosão dentária é definida como uma perda progressiva e irreversível dos tecidos
dentários causada por um processo químico que não envolve ação microbiana,
podendo ser de origem intrínseca ou extrínseca. A erosão extrínseca é resultado da
ação de ácidos exógenos que alcançam a cavidade bucal durante a ingestão de
alimentos, medicamentos ou por fatores ambientais. Dentre estes, a dieta é o principal
fator causal, pois na literatura observa-se uma estreita relação entre a erosão dentária
e o tipo de dieta ingerida. Relatar o caso clínico de uma criança de 9 anos de idade,
sexo feminino, atendida no Ambulatório de Gastroenterologia e Hepatologia
Pediátricas do Centro Pediátrico Prof. Hosanah de Oliveira (CPPHO) do Complexo
Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) da UFBA portadora de alergia
alimentar e que apresentava desgastes na face oclusal dos molares decíduos e
permanentes, sem sintomatologia dolorosa. Durante a anamnese, observou-se que
tanto a criança como a mãe nunca haviam percebido os desgastes nos dentes e foi
relatado, pela mãe, que a criança ingeria, com uma frequência média maior que 5
vezes ao dia, sucos naturais de frutas ácidas. O procedimento realizado consistiu no
controle das lesões e na prevenção de novas, especialmente nos dentes
permanentes, através da orientação dos pais com relação aos hábitos dietéticos da
criança. Diante da ausência de história médica de refluxo gastroesofágico ou outro
distúrbio alimentar, e baseado nos hábitos dietéticos da criança, o caso foi
diagnosticado como erosão dentária de origem extrínseca alimentar.
Palavras-chave: erosão dentária; hábitos dietéticos; crianças.
Keywords: tooth erosion; dietary habits; children.
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Resumo:
O trauma facial é uma realidade presente nos serviços de emergência, e acomete
pessoas de todas as idades. A epidemiologia dos traumatismos bucomaxilofaciais são
bastante variáveis no mundo em virtude da geografia das condições socioeconômicas
e culturais assim como as variações sazonais e das legislações de trânsito. Por conta
da incidência e prevalência elevadas do trauma em toda a literatura científica mundial,
a compreensão e o conhecimento da etiologia do trauma, podem indicar medidas
preventivas e curativas mais efetivas para populações específicas. Portanto, estudos
transversais de traumatismo facial são de vital importância para um melhor
entendimento do problema e contribuem também na implementação dos programas de
prevenção, auxiliando no manejo destas lesões. O presente estudo tem como objetivo
analisar e descrever a experiência no atendimento aos traumas de face de um Serviço
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital Geral Roberto Santos, em
Salvador, Bahia. Para tanto, foram utilizados prontuários dos pacientes traumatizados
atendidos pelo serviço e coletado dados como: idade e gênero do paciente, tipo do
trauma, etiologia e tipos de tratamentos. Os dados foram submetidos à estratificação
em porcentagens e tabulados em planilhas do Microsoft Office Excel®, versão 10.0
Palavras-chave: traumatismos faciais; cirurgia maxilofacial; ossos faciais.
Keywords: facial injuries; maxillofacial surgery; facial bones.
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Resumo:
A erosão dental define-se como o comprometimento gradativo e irreversível do
esmalte e da dentina da estrutura dental, sendo uma perda patológica, crônica,
localizada e assintomática, cujo aumento de prevalência nos últimos anos tem sido
alarmante. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura, evidenciando
as causas da erosão dental e seus possíveis tratamentos odontológicos. A erosão é

de origem multifatorial, em que há o contato direto de substâncias químicas com a
superfície dentária, não havendo relação com a atividade bacteriana. Essas
substâncias que afetam a estrutura podem ser de fontes extrínsecas, intrínsecas e
idiopáticas. O acompanhamento da lesão, uso do flúor, e aplicação de materiais
restauradores são alguns dos tratamentos a serem empregados. O correto diagnóstico
é a melhor forma de controlar o desenvolvimento dessas lesões.
Palavras-chave: erosão dental; corrosão.
Keywords: dental erosion; corrosion.
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Resumo:
A cirurgia ortognática está indicada para complementar o tratamento ortodôntico de
pacientes com deformidades dentofaciais de maior complexidade. Vários métodos de
planejamento cirúrgico foram utilizados ao longo do tempo, recentemente o
planejamento virtual vem sendo mais frequentemente utilizado. Estes programas
foram desenvolvidos a fim de permitir a realização de movimentação cirúrgica virtual e
simular o seu impacto sobre os tecidos moles e duros. Desta maneira o objetivo deste
estudo consiste em avaliar a acurácia das reconstruções tridimensionais (3D) virtuais,
geradas pelo software de planejamento cirúrgico digital Dolphin 3D® a partir de
diferentes equipamentos de tomografia computadorizada (TC) fanbeam. Para isto, dez
mandíbulas secas foram escaneadas com três diferentes equipamentos de TC
helicoidal (singleslice, multislice de 4 canais e de 128 canais), e os arquivos gerados
foram exportados no formato DICOM, e depois processados no software Dolphin 3D®,
a fim de gerar reconstruções 3D das mandíbulas. Medidas lineares foram então
realizadas nas imagens virtuais e nas mandíbulas secas (consideradas padrão-ouro) e
comparadas. Os resultados mostraram que houve diferença estatisticamente
significante entre a TC singleslice em relação ao padrão ouro (p<0,01). Apesar de
existirem diferenças significativas nas distâncias lineares dos defeitos ósseos, entre as
mandíbulas secas humanas e suas respectivas reconstruções 3D, geradas por
diferentes equipamentos de TC, as diferenças foram clinicamente irrelevantes, logo o
software de planejamento cirúrgico Dolphin Imaging 3D® aferiu adequadamente as
distâncias lineares nas imagens virtuais 3D.
Palavras-chave: tomografia; softwares; processamento de imagem assistida por
computador.
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Resumo:
Hiperplasia fibrosa inflamatória, também conhecida como epúlide fissurada, resultante
de uma hiperplasia do tecido conjuntivo fibroso, essa proliferação surge devido a
traumatismo de baixa intensidade, no caso de uma prótese mal adaptada. Pode
ocorrer em mandíbula e em maxila, podendo ser uma lesão de base séssil, superfície
lidou em algumas ocasiões aparecem várias formas agrupadas com aspecto
pregueado de crescimento lento e geralmente assintomico. Acomete mais
frequentemente adultos de idade mais avançada, usuários de prótese mal adaptada e
pessoas do sexo feminino. São realizados alguns tipos de procedimentos terapêuticos,
como a remoção cirúrgica da lesão, microabrasão e só uso de laser ou crioterapia.
Realizar uma biopsia para confirmar diagnóstico. E uma correção na prótese mal
adaptada ou confecção de uma nova prótese. Será apresentado dois casos clínicos de
lesão hiperplasia fibrosa inflamatória provocado por prótese mal adaptada.
Palavras-chave: hiperplasia gengival; prótese.
Keywords: gingival hyperplasia; prosthesis.
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Resumo:
A halitose é um termo utilizado para definir o ar exalado fétido, expelido pela cavidade
oral ou vias aéreas. O mau odor oral está intimamente relacionado com a liberação de
compósitos sulfurados voláteis por bactérias presentes, principalmente, na saburra
lingual e bolsas periodontais. Aproximadamente mais de um quarto da população sofre
com a halitose, atingindo ambos os sexos. É uma doença multifatorial que pode
ser classificada em halitose verdadeira, pseudo-halitose e halitofobia. Em todos esses
casos, a halitose pode fazer o indivíduo se sentir constrangido na presença de outras
pessoas e, em função disso, evitar contatos sociais e relacionamentos íntimos. O
objetivo deste estudo é fazer uma revisão da literatura elucidando e discutindo a
dimensão do impacto da halitose na qualidade de vida do indivíduo. Espera- se

correlacionar a halitose não apenas a significativos danos físicos, mas, também, aos
psicológicos e sociais.
Palavras-chave: halitose; qualidade de vida; periodontite.
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Resumo:
O conhecimento da relação entre Diabetes Mellitus (DM) e stress constitui importante
fator para a elaboração de protocolos de tratamento médico-odontológico mais
adequados aos pacientes diabéticos, visto ser o stress um estado que desequilibra a
homeostase interna, gerando modificações nos sistemas corporais, fundamentais para
a manutenção de um adequado controle metabólico. O objetivo deste trabalho é
revisar a literatura acerca da inter-relação entre o DM e o stress, elucidando os
mecanismos de influência mútuos, para melhor adequação do atendimento
ambulatorial aos indivíduos diabéticos. O Diabetes Mellitus (DM) representa um
distúrbio sistêmico decorrente da deficiência na secreção da insulina pelas células β
do pâncreas como da resistência insulínica, envolvendo alterações no metabolismo
dos carboidratos, lipídios e proteínas, caracterizado pela hiperglicemia. O stress, pela
ativação do eixo adrenocorticotrófico, contribui para um estado de hiperglicemia, na
medida em que hormônios contra-reguladores são liberados e favorecem a
mecanismos como a glicogenólise e neoglicogênese. O tratamento odontológico tem
sido considerado como uma condição geradora de stress e ansiedade, repercutindo no
estado sistêmico dos pacientes, gerando mudanças corporais tais como: aumento de
pressão arterial, hiperglicemia, aumento de fluxo sanguíneo para os músculos
esqueléticos, aumento da frequência cardíaca e força de contração, vasoconstrição
periférica, aumento da capacidade pulmonar. Assim, verifica-se a necessidade da
ampliação do conhecimento acerca dos mecanismos de inter-relação entre estas
patologias, para a melhor manipulação das mesmas quando estas coexistem em um
mesmo indivíduo.
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Resumo:
O forame mandibular e a língula são importantes estruturas anatômicas localizadas na
face medial do ramo da mandíbula, muitas das vezes servindo de referência para a
realização de procedimentos cirúrgicos e anestésicos intra-orais. Esse trabalho tem
como objetivo analisar a localização anatômica topográfica do forame mandibular e
altura da língula em mandíbulas humanas, associando os dados obtidos com o índice
cefálico dos espécimes estudados. Serão utilizadas 90 hemi-mandíbulas humanas,
dentadas, obtidas de espécimes com diferentes índices cefálicos: dolicocefálico (30),
braquicefálico (30) e mesocefálico (30). A partir do ponto mais baixo da margem
inferior do forame mandibular (F) serão aferidas suas distâncias em relação aos
pontos de referência do ramo mandibular, assim como, será aferida sua altura em
relação à coroa do 2º molar inferior. Os pontos de referência serão identificados a
partir de fotos obtidas da hemi-mandíbula, estando estas posicionadas com a borda
posterior do ramo tangencialmente a uma base vertical. A partir daí linhas vertical e
horizontal cursarão pelo ramo a fim dos pontos serem identificados com precisão. As
medições serão realizadas pelo mesmo operador que utilizará um paquímetro digital
do tipo Mitutoyo – Mycal Absolute – 500 series – 500-144 B. Os dados obtidos serão
classificados em tabelas e a média e seus respectivos desvios padrão (SD) serão
calculados para todas as distâncias estudadas. A análise estatística descritiva será
realizada. O nível de significância adotado será de 5% (p <0,05) e a análise realizada
utilizando o pacote estatístico R, versão 2.14 do Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelet).
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Resumo:
A hepatite c é uma patologia que levar o fígado a desenvolver uma inflamação. Na
fase aguda, não apresenta sintomatologia e na maioria das vezes, o diagnostico é
tardio, e quando ocorre, ela encontra associada com cirrose hepática e ou carcinoma
hepatocelular. No Brasil São 10 mil novos casos por ano, de acordo com o Ministério
da Saúde. O sangue ainda é a maior fonte de transmissão, sendo as vias de
contaminação o uso de drogas injetáveis, hemotransfusão, hemodiálise, relação
sexual e perfuro cortantes que entre em contato com o sangue infectado. O período
Médio de incubação da hepatite C é de 7 a 8 semanas, variando de 2 a 26 semanas.
Vale salientar que há uma grande probabilidade de pacientes com o HCV se tornar
crônico, e o uso do álcool aumenta essa possibilidade. Para o diagnostico são usados
exames como o anti – VHC e determinação do RNA-VHC no sangue. O tratamento é
realizado com interferon e coquetel de acordo com a carga viral e o genótipo. As
manifestações intrabucais encontradas são gengivite, alterações hemorrágicas,
úlceras bucais, candidíases em suas diferentes formas clínicas, pigmentação da
mucosa jugal, petéquias e hiperqueratose friccional, além de baixo fluxo salivar. É
necessário no atendimento odontológico, biossegurança, controle a infecção e analise
dos exames complementares. O objetivo com esse estudo é demonstrar cuidados
odontológicos necessários ao atendimento dos pacientes com Hepatite C.
Palavras-chave: hepatite c; odontologia; atendimento odontológico.
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Resumo:
A Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória crônica, granulomatosa do trato
gastrointestinal que ocorre em crianças e adultos, podendo as manifestações orais
serem a expressão inicial da doença. Assim, é importante que o cirurgião-dentista
reconheça essas alterações e participe do seu diagnóstico precoce e
acompanhamento dos pacientes. Revisar a literatura atual sobre o tema e descrever
as principais manifestações orais da DC em crianças. Foi realizada uma pesquisa nas
bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME e MEDLINE utilizando os descritores
“doença de crohn/ Crohn’s disease”, “manifestações orais/ oral manifestations” e
“crianças/ children”, sem delimitação de tempo. Do total dos 22 artigos encontrados,
14 foram excluídos por não estarem relacionados com o objetivo da pesquisa; oito
foram selecionados, e destes, seis foram obtidos para leitura na íntegra. Três artigos

eram relatos de casos clínicos, sendo que em um deles não havia a associação do
diagnóstico da doença com as manifestações orais. Três outros artigos relatavam a
avaliação e acompanhamento clínico de pacientes, estando a manifestação oral
presente em 29% do total de 31 indivíduos de um deles, 41,7% das 49 crianças
examinadas em outro, e 60% do total de 72 pacientes no último estudo avaliado.
Ulcerações, queilite angular e pioestomatite vegetante foram as principais alterações
bucais descritas, além da hiperplasia de mucosa em forma de pedra de calçamento.
Na DC as alterações orais são características e de alta prevalência em crianças,
podendo ser as primeiras manifestações da doença devendo ser reconhecidas pelo
cirurgião-dentista.
Palavras-chave: doença de Crohn; manifestações orais; crianças.
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Resumo:
A gestação é um período que engloba uma série de riscos a gestante e ao feto
podendo ocorrer má formações congênitas causando a desorganização do processo
de desenvolvimento. Os Cirurgiões dentistas necessitam ter cuidados no manejo de
pacientes gestantes em relação ao uso de medicamentos e anestésicos usados na
odontologia, uma vez que as alterações fisiológicas observadas durante o período
gestacional afetam a farmacocinética dos medicamentos e os efeitos farmacológicos
sobre a mãe e consequentemente, sobre o feto, podem ser deletérios. O objetivo do
trabalho é informar os Cirurgiões Dentistas quais os medicamentos podem ser
prescritos durante o tratamento odontológico e identificar os principais eventos ou
efeitos do uso de medicamentos nos trimestres da gestação e quanto à classificação
de risco. O painel é composto por medicamentos que devem ser prescritos ou não ao
período gestacional. Espera-se padronizar os principais aspectos de cuidados na
administração de medicamentos a gestantes diminuindo o risco de danos ao feto.
Palavras-chave: gestação; formações congênitas; medicamentos.
Keywords: pregnancy; birth defects; drugs.
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Resumo:
Próteses bucomaxilofaciais são substitutos orofaciais, confeccionados ligados aos
tecidos moles, dentes ou sobre implantes conectados a componentes protéticos; são
muito relevantes, quando indicados nas reabilitações buco faciais. São chamadas de
removíveis, porque podem ser removidas da região pelo paciente, geralmente
conectadas por algum sistema de retenção. Visam uma boa relação com tecidos
moles adjacentes e, quando possível, buscam uma estética natural, geralmente obtida
pelas resinas caracterizadas com pigmentos extrínsecos que mimetizam a pele e os
pelos naturais. Este painel apresenta diversas próteses bucomaxilofaciais cuja
execução são de competência do cirurgião dentista. Foram pesquisadas as formas de
prótese bucomaxilofacial e selecionadas imagens das mesmas. A busca por
informações a respeito dessa modalidade protética favorece o entendimento
biomecânico das próteses faciais sejam elas associadas aos implantes ou a outros
sistemas de retenção, e estimulam a adequada divulgação, confecção e o sucesso
das mesmas.
Palavras-chave: prótese bucomaxilofacial.
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Resumo:
Entre as patologias que acometem a região bucomaxilofacial, as lesões de glândulas
salivares apresentam-se entre as dez mais frequentes, de acordo com a literatura
internacional. Entretanto, há escassez de trabalhos que retratam o perfil
epidemiológico em amostras brasileiras. Este trabalho teve como finalidade realizar
uma revisão crítica da literatura sobre a prevalência das enfermidades de glândulas
salivares no Brasil. Foi realizada uma busca bibliográfica na Bireme utilizando os
filtros, ‘‘país/região: Brasil’’; o limite: ‘‘humanos’’; tipo de documento: ‘‘artigo’’; com as
seguintes palavras-chaves: “glândulas salivares”, “prevalência”. Dos trabalhos

encontrados, foi realizada uma análise da distribuição entre lesões neoplásicas e nãoneoplásicas, classificadas de acordo com o diagnóstico, e considerando-se os
indicativos de gênero, localização anatômica e faixa etária. Observou-se concordância
entre os estudos quanto à localização preferencial das lesões na parótida (34% 64%); maior acometimento no sexo feminino (50% - 62,6%) e na terceira década de
vida (16,6% - 23, 3%). Houve importante variabilidade na prevalência de lesões
neoplásicas (17,8% - 65,4%). Quanto ao diagnostico anatomopatológico, os estudos
apresentaram distribuição semelhante à mundial, sendo o Adenoma Pleomórfico e o
Carcinoma Adenoide Cístico as lesões benignas e malignas respectivamente mais
frequentes. Os trabalhos publicados apresentam distribuição semelhante à mundial no
critério histopatológico. Discrepâncias entre os percentuais de lesões neoplásicas e
não neoplásicas e, dentre estas, benignas ou malignas, podem estar associadas a
especificidades dos serviços diagnósticos, tais como serem serviços de Patologia
Médica ou de Patologia Bucal.
Palavras-chave: lesões; glândulas salivares; prevalência
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Resumo:
A polpa é um tecido de origem mesodérmico e funcional que desempenha papel
importante na manutenção da fisiologia dental, estando confinada entre paredes de
dentina, a qual consiste em tecido rígido, mineralizado originado a partir de uma matriz
de colágeno, disposta próximo aos prolongamentos citoplasmáticos dos
odontoblástos. Durante os preparos cavitários e procedimentos restauradores a polpa
está suscetível a lesões. Sendo esse tecido uma unidade funcional do dente deve-se
atentar para os cuidados com a mesma, principalmente com o que se refere a sua
proteção em procedimentos restauradores. Assim, esse trabalho objetiva resaltar a
importância da realização de procedimentos para a proteção do complexo
dentinopulpar (CDP) e os seus respectivos protocolos e indicações. O objetivo do
presente trabalho é apresentar as técnicas, materiais e suas indicações. Para tal, será
utilizados macromodelos simulando preparos profundos e muito profundos contendo
as características histológicas concernentes a explicação, materiais de proteção pulpar
com a respectiva tabela de indicações e um quadro de histórico dos materiais que
foram e são utilizados, os instrumentais utilizados na técnica. Assim, espera-se que os
alunos do curso de odontologia possam entender a importância deste procedimento e
conhecer os materiais que atualmente são utilizados.
Palavras- chave: proteção pulpar; materiais; protocolos.
Keywords: pulp protection; materials; protocols.
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Resumo:
Mutilações parciais ou totais das estruturas crânio faciais podem ocorrer como
consequência de procedimentos cirúrgicos durante o tratamento de lesões nos tecidos
moles e duros. Nestes casos a reabilitação com prótese dentária assume um papel
importante na reabilitação oral do indivíduo assim como sua integração no convívio
social. O objetivo deste trabalho é descrever o procedimento clínico para reabilitação
de um indivíduo com comunicação buco sinusal e limitação de abertura bucal,
decorrentes de tratamento cirúrgico para remoção de uma lesão em tecidos moles e
duros da maxila. Procedimentos clínicos de anamnese e tratamento da limitação da
abertura bucal foram realizados previamente à confecção das próteses dentárias.
Como resultado fomos capazes de observar a melhora da abertura bucal do indivíduo,
fato que nos permitiu realizar os procedimentos de confecção dos dispositivos
protéticos. Como conclusão podemos afirmar que um tratamento integrado e
sequencial permitiu devolver ao indivíduo suas características de saúde.
Palavras-chave: prótese parcial removível; abertura bucal limitada; comunicação buco
sinusal
Keywords: removavel prosthesis; limited opening of the mouth; oroantral
communication
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Resumo:
O tratamento reabilitador com implantes veio estabelecer novos conceitos para
planejamento em prótese dentária. O presente trabalho demonstra um relato de caso
clínico de PSI dentogengival cimentada na região antero-superior envolvendo 4
implantes e 6 elementos metalocerâmicos do 13 ao 23. A paciente EBS, gênero
feminino, 33 anos, leucoderma, apresentou-se na clínica em Salvador (BA), sendo
estética sua queixa principal. A prótese antiga apresentava-se desadaptada e com
estética desfavorável. Este painel busca uma maior previsibilidade no resultado
estético e funcional, a partir da confecção de uma prótese fixa dentogengival
implantossuportada. Foi confeccionada uma prótese fixa dentogengival cimentada,
proporcionando um resultado mais aceitável apesar da limitação do caso. A
previsibilidade em reabilitações orais requer um planejamento adequado e criterioso

para que não ocorram insucessos no tratamento e que o profissional forneça ao
paciente o tratamento mais adequado. Contudo, o resultado final mostra estética
satisfatória e funcional, atendendo as expectativas do paciente.
Palavras-chave: prótese fixa; implantes, estética.
Keywords: fixed prosthesis; implants, esthetics.
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Resumo:
A doença periodontal leva à perda dos tecidos de suporte dos dentes e a terapia
periodontal regenerativa visa reconstituir as estruturas perdidas com essa doença por
meio da regeneração do cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. O objetivo
deste trabalho é relatar, pelo acompanhamento clínico e radiográfico, o sucesso no
tratamento periodontal regenerativo de um caso clínico. Uma paciente com 40 anos de
idade portadora de periodontite crônica moderada localizada e lesão de bifurcação
classe II no dente 37 foi submetida à raspagem e alisamento radicular e,
posteriormente, à regeneração tecidual guiada (membrana de politetrafluoretileno
expandido - PTFE-e) na unidade referida. A cirurgia de reabertura foi realizada após
doze meses, e a paciente encontra-se em terapia periodontal de suporte há 15 anos.
Quando devidamente indicada, a RTG mostra-se uma opção terapêutica eficaz para
os molares com envolvimento de bifurcação classe II.
Palavras-chave: periodontite; regeneração tecidual guiada; furca.
Keywords: periodontite; regeneração tecidual guiada; furca.
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Resumo:
Dentre as doenças que afetam o órgão dental, a doença cárie é a de maior
prevalência no mundo. A cárie acomete o órgão dental primeiramente pelo esmalte,
mas logo se desenvolve e afeta o complexo dentina-polpa, gerando uma resposta
inflamatória de grande importância no reparo da unidade dental acometida, que ao
final do processo será responsável pela formação de dentina reacionária ou reparativa.
No entanto, devido à anatomia da câmara pulpar, a resposta imune do tecido pulpar
contra os agentes cariogênicos é única e específica em todo o corpo. Tal
especificidade deve ser estudada e conhecida para melhor compreensão desse
processo inflamatório e reparador. Este trabalho tem como objetivo explicar a
regulação do reparo da polpa dentária por células do sistema imune em dentes
cariados. Este processo pode ser feito pela interação de células dendríticas e
odontoblastos em dentes onde não houve exposição pulpar; ou pela diferenciação de
células tronco presentes na polpa dentária em odontoblastos. Utilizou-se como fonte
de pesquisa artigos científicos das bases de dados PubMed e Science Direct. A partir
do completo entendimento de reguladores desse processo, será possível controlar a
inflamação da polpa dentária e também propor um tratamento mais eficiente para
dentes com exposição pulpar.
Palavras-chave: polpa dental; células imunológicas; cárie dental.
Keywords: dental pulp; imune cells; dental carie.
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Resumo:
Serrinha, município pertencente ao Território do Sisal na Bahia, tem enfrentado graves
problemas socioeconômicos, os quais repercutem na saúde, principalmente na saúde
bucal. A cárie dentária, por sua vez, é a doença bucal que apresenta elevada taxa de
prevalência em nível mundial, sendo considerada como um grande problema de saúde
pública. O presente estudo epidemiológico, tipo corte transversal, objetivou mensurar a
prevalência de cárie dentária no município de Serrinha, visando auxiliar no
desenvolvimento de novas estratégias de combate à cárie dentária na região
estudada. A amostra foi composta por 450 indivíduos, distribuídos em 05 grupos
etários: 05 anos (N=100); 12 anos (N=100); 15-19 anos (N=100); 35-44 (N=100); 6574 (N=50). Utilizaram-se os índices ceo-d e CPOD respeitando-se os códigos e
critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Encontrou-se um ceo-d
médio de 1,5, com maior expressividade do componente cariado ( 87,3%). O CPOD
médio de 12 anos e 15 -19 foi de 0,78, e 1,47, respectivamente, com ascendente

expressividade do elemento cariado. Já na faixa etária de 35-44, o CPOD encontrado
foi de 11,81, com destaque para o elemento perdido (60,7%), e na faixa etária de 6574 o CPOD foi de 23,22, destacando-se também o componente perdido. Observa-se,
por meio desses resultados, a relevância dos programas de prevenção e promoção da
saúde e monitoramento destes índices por meio de constantes levantamentos
epidemiológicos, para por em prática os conceitos de saúde bucal universal e integral,
preconizados pelo SUS.
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Resumo:
Próteses sobre implante são substitutos dentários, confeccionadas sobre implantes
conectados a componentes protéticos, bastante relevantes quando indicados nas
reabilitações orais e estéticas. São chamadas de overdentures quando podem ser
removidas da boca pelo paciente, conectadas por algum sistema de retenção. Visam
uma boa relação com tecidos moles adjacentes e, quando possível, buscam uma
estética natural, geralmente obtida pelas resinas caracterizadas e dentes em acrílico.
Este painel visa apresentar os sistemas para overdentures confeccionadas sobre
implantes. Foram pesquisados nas bases de dados os sistemas mais utilizados para
overdentures. A busca por informações a respeito dessa modalidade protética
favorece o entendimento biomecânico das próteses extensas removíveis sobre
implantes e estimula a adequada confecção e o sucesso das mesmas.
Palavras-chave: prótese sobre implante; overdentures.
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Resumo:
A termografia infravermelha é um exame não invasivo que detecta a extensão das
alterações funcionais, nervosas e vasculares, através de imagens térmicas de alta

resolução. Esta técnica fornece uma avaliação da dor aguda e crônica através do
registro do aumento e da diminuição da microcirculação da região afetada. Este
trabalho objetiva realizar uma revisão sistemática, através da compilação de artigos
publicados na literatura a respeito da termografia infravermelha e a sua relação com a
odontologia. Foi realizada uma revisão sistemática que abrangeu uma busca em
bases de dados eletrônicos e websites internacionais. Estudos que contemplaram o
uso da termografia infravermelha na odontologia no período de 1998 a 2014, foram
considerados elegíveis. Os artigos que descreveram o uso da técnica foram
organizados por fichas. Foram extraídos dos artigos os seguintes itens: participantes,
intervenção, desfecho clinico, tipo de estudo, desenho de estudo, escala de qualidade
e ano de publicação. Os resultados preliminares indicaram que o conhecimento acerca
da termografia infravermelha na odontologia ainda permanece escasso. Poucos
relatos na literatura destacaram a sua relevância como método de diagnóstico para a
odontologia, embora o seu uso seja amplamente realizado em outras áreas de saúde.
A termografia infravermelha foi recomendada como ferramenta auxiliar na avaliação de
disfunção temporomandibular, em 40,9% dos artigos catalogados. Na área da cirurgia
22,72% dos estudos encontrados verificaram mudança de temperatura durante e após
os procedimentos cirúrgicos. Urge estabelecer um sólido alicerce para a correta
utilização na área odontológica, especificando aspectos relacionados à sua indicação
e interpretação visual dos dados registrados.
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Resumo:
Os fitoterápicos são medicamentos obtidos exclusivamente de matérias-primas
vegetais. Os princípios ativos são substâncias ou classes de substâncias
quimicamente caracterizadas, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável
total ou parcialmente pelos efeitos terapêuticos do fitoterápico. São regulamentados no
Brasil como medicamentos convencionais e que precisam apresentar critérios
similares de qualidade, segurança e eficácia requeridos pela ANVISA para todos os
medicamentos. O estudo tem como objetivo identificar as plantas medicinais e/ou
fitoterápicos com ação nas doenças periodontais, gengivite e periodontite no âmbito
odontológico. Trata-se de uma revisão de literatura realizada no período de fevereiro a
abril de 2014. A coleta de dados aconteceu com base em artigos disponibilizados na
base de dados Medline, Pubmed e Bireme. Assim os dados obtidos irão identificar um
perfil de espécies e plantas medicinais e/ou medicamentos fitoterápicos para uso em
odontologia, contribuindo para o direcionamento de pesquisas nesta área, contribuindo
para o desenvolvimento de fitoterápicos de qualidade e validados para uso
odontológico, bem como permitindo a divulgação destes estudos para a população,
profissionais e afins.
Palavras-chave: plantas medicinais; periodontite; gengivite.
keywords: medicinal plants; periodontitis; gingivitis.

