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202

Efeito do bisel e do sistema adesivo sobre a resistência à fratura de pré-molares
restaurados com resina composta

ROCHA AC, RUBINI A, COELHO-DE-SOUZA FH, KLEIN JR CA.

O propósito deste estudo foi determinar, in vitro, a resistência à fratura em dentes pré-molares superiores
com diferentes preparos do ângulo cavossuperficial e sistemas adesivos. Foram confeccionados 80 corpos-de-
prova e divididos em 8 grupos: G1-hígidos; G2-preparos M.O.D.; G3-Single Bond sem bisel; G4-Single Bond +
bisel reto; G5-Single Bond + bisel chanfrado; G6-Clearfil SE Bond sem bisel; G7-Clearfil SE Bond + bisel reto e
G8-Clearfil SE Bond + bisel chanfrado. Os grupos de 3 à 8 foram restaurados com resina composta Z250 (3M
ESPE). Após os resultados obtidos, os dados foram analisados estatisticamente pelos testes ANOVA (&#945;=0,05)
e Tukey. Os grupos 2 e 4 apresentaram diferença estatisticamente significativa (P<0,01). Concluiu-se que o bisel
reto foi o preparo mais efetivo quando associado a adesivos dentinários com condicionamento ácido prévio.
Ambos adesivos dentinários usados mostraram boa resistência à fratura e foram capazes de devolver a
resistência perdida com o preparo cavitário. O uso do bisel não influenciou a performance das restaurações em
relação à resistência à fratura quando foi associado ao adesivo dentinário autocondicionante.

203

Anquilose dentária: avaliação por tomografia computadorizada
SILVA APR, FONTANELLA VRC, OLIVEIRA HW.

O trabalho tem como objetivo expor um caso clínico de um primeiro molar superior anquilosado e em
estreita relação com o seio maxilar, evidenciando a importância da tomografia computadorizada no diagnóstico
e decisão terapêutica. Paciente apresenta o elemento 16 em infra-oclusão. A análise dos exames radiográficos
periapical e panorâmico não permitiu determinar de forma precisa a relação das raízes deste dente com seio
maxilar. Foi realizada uma tomografia computadorizada que proporcionou a correta interpretação da posição
das raízes em relação ao seio maxilar e a localização de uma lesão que envolvia as raízes do dente. Com
a tomografia foi possível estabelecer, de forma clara e em dimesões reais, a relação das raízes dentárias
com o seio maxilar e localizar precisamente a patologia que envolve o ápice do dente. O exame propicia
precisão, reprodutibilidade e acurácia para análise do seio maxilar e pode ser usado para estudos e casos
clínicos em todas as fases do tratamento, desde o planejamento até a proservação.

205

Osseointegração periimplantar em pacientes fumantes: uma revisão de literatura
ZAPAROLI ACR, RIVALDO EG, BALLARDIN L.

O objetivo desta revisão de literatura foi avaliar a relação da osseointegração periimplantar em
pacientes fumantes. Dentre os autores investigados, a maioria concorda que o fumo representa um maior
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risco a taxas de insucesso na osseointegração de implantes dentários de titânio, porém apenas de maneira
conjunta a outros determinantes tais como pobre quantidade e qualidade óssea, doenças sistêmicas, tais
como diabetes e osteoporose, limitações anatômicas, grau de fixação inicial do implante, higiene bucal,
oclusão, entre outros. Além das diversas associações entre o fumo e o processo de osseointegração,
foram, também, encontrados, estudos que relacionam a superfície do implante com a osseointegração em
pacientes fumantes. Existem evidências de sucesso na osseointegração periimplantar quando o paciente
fumante segue um protocolo prévio e após a cirurgia, que consiste em parar de fumar por um determinado
período. Alguns estudos demonstram que embora o sucesso do processo de osseointegração possa ser
alcançado utilizando implantes com superfície lisa e rugosa, taxas significantemente maiores de sucesso
são alcançadas com sistemas de superfície tratadas. Ainda que o mecanismo exato de ação do fumo sobre
a integração dos implantes não esteja totalmente elucidado, os resultados demonstram um índice
estatisticamente significativo de fracasso em pacientes que fumam. Atualmente, o fumo não pode ser
considerado por si só responsável pela falha na osseointegração em pacientes fumantes.

206

Tratamento cirúrgico-ortodôntico de caninos superiores retidos: relato de caso
clínico

SANTA MARIA F, POLIDORO K, POLIDORO K, GRASSELLI S.

Os dentes caninos permanentes superiores representam a maior incidência de retenção dentária,
após os terceiros molares. Os dentes caninos retidos são aqueles que não erupcionaram após 6 meses
de completado o processo de rizogênese. A retenção destes dentes compromete a estética e a função,
sendo primordial a sua presença no arco dentário. Em virtude de sua importância, o canino superior
retido une a cirurgia e a ortodontia na elaboração de um planejamento, com o intuito de conduzi-lo ao
arco dentário.  É fundamental realizar um correto diagnóstico baseado em exames físico e radiográficos,
além da anamnese, para que seja estabelecido o tratamento adequado. O prognóstico do tratamento,
envolvendo cirurgia e ortodontia, dependem de vários fatores, como a sua etiologia, grau de ectopia,
grau de maturidade radicular, idade do paciente, espaço no arco dentário e a relação com os dentes
vizinhos. O propósito deste trabalho é apresentar um caso clínico de retenção do canino superior
permanente, localizado por palatino, desde o seu diagnóstico até a finalização do tratamento ortodôntico,
ou seja, a sua condução até o arco dentário.

207

Ressecção de osteossarcoma em maxila: relato de caso
BORGES WD, GÖELZER JG, JÚNIOR RJ, XAVIER CB.

O osteossarcoma é o tipo mais comum de tumor maligno primário dos ossos. Ocorre mais
frequentemente nos ossos longos e, em 5% dos casos atinge os ossos maxilares. É um tumor bastante
indiferenciado, com produção de osso imaturo. É comum metástases. Clinicamente, provoca aumento de
volume e dor, podendo haver parestesia. Após a confirmação do diagnóstico (biópsia incisional), o tratamento
inclui cirurgia radical e quimioterapia pré e pós-operatória. Paciente 52 a., raça N., sexo F., chegou ao
Serviço para avaliação de aumento de volume em maxila esquerda, relatando dor, evolução de 3 meses e
tratamentos anteriores para infecção odontogênica. Ao exame, apresentava assimetria facial. À palpação,
consistência fibro-óssea e  radiograficamente, esclerose radiopaca, com aspecto de raios de sol. Procedeu-
se à biópsia incisional, com laudo de osteossarcoma, Junto ao Cirurgião Oncológico realizou-se maxilectomia
esquerda para remoção da lesão e a paciente encontra-se em quimioterapia.
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208

Tratamento restaurador atraumático: aplicabilidade e durabilidade do tratamento
MATTEVI GS, CORRALO DJ, MONTINI C, FUNK PP.

O presente estudo objetivou avaliar a aplicabilidade, eficácia, durabilidade, vantagens e desvantagens,
aceitação do paciente e o tempo de trabalho do TRA. Foram incluídas no estudo 29 crianças, moradoras de
Passo Fundo/RS, apresentando dentes posteriores decíduos e/ou permanentes com lesões de cárie ativas
em superfícies oclusais e/ou ocluso proximais, em dentina, sem envolvimento pulpar, cujos pais e/ou
responsáveis consentiram com a participação no estudo (TCLE). A pesquisa foi aprovada pelo CEP-UPF
(registro 816/2005). As crianças receberam escovas de dente novas e instruções de higiene oral durante o
atendimento clínico e em atividades educativas (palestras, vídeos, panfletos e jogos). O TRA foi realizado
em consultório odontológico, sob isolamento relativo, sem a utilização de instrumentos rotatórios. A remoção
do tecido cariado foi realizada com curetas de dentina e os dentes restaurados com ionômero de vidro
autopolimerizável. O tempo de trabalho variou entre 15 e 30 minutos. A técnica foi facilmente realizada,
apresentando algumas dificuldades com relação ao controle da saliva. Todas as crianças cooperaram
durante o tratamento. As crianças foram reavaliadas entre o período de 30 a 60 dias. Das restaurações
avaliadas, 20 apresentaram-se em boas condições, 5 tiveram queda parcial e em 4 foi observada a perda
total da restauração. Nestes pacientes a higiene oral era muito precária. Má higiene oral foi observada em
apenas 2 casos daquelas crianças sem perda da restauração. O desempenho clínico do TRA no período
avaliado mostrou-se satisfatório e houve ótima aceitabilidade dos pacientes ao tratamento.

209

Alteração de forma e número de incisivo lateral superior em pacientes Classe III
SILVA DL, RIZZATTO SMD, MENEZES LM.

Tanto a agenesia dentária quanto o incisivo lateral superior conóide consistem, respectivamente, em
uma alteração de número e forma, bastante significativa, uma vez que representa um fator etiológico de
maloclusão.  Nestes casos, a maxila pode apresentar deficiência no seu crescimento antero-posterior e uma
tendência à Classe III. Este trabalho tem o objetivo de investigar através de radiografia panorâmica, modelo
de gesso superior, fotos intrabucais e discrepância de Bolton, a presença de agenesias e alterações de
forma do incisivo lateral superior em indivíduos Classe III. A amostra foi constituída por 40 pacientes em
tratamento no Mestrado em Ortodontia da PUCRS, 19 do gênero masculino e 21 do gênero feminino, com
média de idade de 24 anos. A prevalência de agenesia de incisivo lateral superior foi de 20 % dos casos e
de incisivo lateral superior conóide foi de 5 % dos casos. Dentro da amostra observa-se uma alta prevalência
de agenesia de incisivo lateral superior, sugerindo que esta alteração possa ser um dos fatores predisponentes
no deficiente desenvolvimento maxilar na Classe III.

210

Comparação da eficácia analgésica pré-emptiva em cirurgias de terceiros molares
inferiores com aceclofenaco e cetorolaco de trometamina

SCANDOLARA K, SECCHI L, KRAUSE R, ISOLAN T.

O objetivo desse trabalho foi comparar a eficácia dos  AINEs, cetorolaco de
trometamina e do aceclofenaco, quando administrados no pré-operatório de cirurgias
de terceiros molares inferiores com necessidade de osteotomia e/ou odontossecção.
Os indivíduos foram divididos em dois grupos de dez pessoas cada, um recebendo
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aceclofenaco 100 mg, um comprimido, via oral, uma hora antes do procedimento, e o
outro cetorolaco de trometamina 10 mg, dois comprimidos sublinguais, uma hora antes
da cirurgia. Ao final do estudo a escala análogo-visual mostrou que não houve diferença
significativa entre as médias de dor dos dois grupos. Já a escala quantitativa verificou
um escore de dor mais significativo com o cetorolaco de trometamina (p= 0,032) do que
o aceclofenaco (p= 0,174), nas primeiras seis horas após a cirurgia que depois de
quarenta e oito horas.

211

Percepções e saberes de um grupo de gestantes sobre aleitamento materno
SILVA DDF, LIMA DL, RIBEIRO SMF, ROSITO DB.

A pesquisa procurou identificar as percepções e saberes das gestantes sobre a importância do
aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, bem como a sua influência na saúde bucal do bebê e os
possíveis fatores relacionados ao desmame precoce. Trata-se de um estudo descritivo exploratório com
abordagem qualitativa. A amostra reuniu 11 gestantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) V do Centro de
Saúde Escola Murialdo (CSEM), localizada no bairro Partenon, no município de Porto Alegre-RS, no ano de
2005. Os dados foram coletados através da técnica do grupo focal e com a utilização de análise de discurso
segundo Bardin(1997). Identificou-se por meio dos relatos, que todas as gestantes consideraram o aleitamento
materno importante à saúde e ao desenvolvimento adequado do bebê, e entendem que é uma grande
vantagem para o seu futuro filho, mostrando que seus conhecimentos estão afinados com o referencial
teórico atual sobre o tema. Por outro lado, desconhecem as vantagens do aleitamento para a recuperação pós-
parto, para a saúde da mulher e para a saúde bucal do bebê. Os resultados levam a concluir que, para o grupo
estudado, as percepções, saberes, sentimentos e experiências prévias das gestantes e de seus familiares
são fatores importantes para o aleitamento. Dessa forma, abordar a vantagens e as dificuldades do aleitamento
materno a partir dos conhecimentos e expectativas das gestantes, considerando os seus sentimentos, pode
fazer com que elas sintam-se mais seguras para superar as possíveis adversidades da amamentação.

212

Pericoronarite: revisão da literatura
TERRA D, CECCAGNO M, ISOLAN T.

A pericoronarite pode ser definida como uma infecção que envolve os tecidos moles que circundam
a coroa de um dente parcialmente irrompido. Embora qualquer dente possa ser envolvido, o terceiro molar
mandibular é afetado na maioria dos casos. Pode afetar pacientes de qualquer idade, mas é vista com maior
freqüência em pacientes entre 16 e 30 anos. Existe um espaço potencial, o “folículo”, entre o capuz de
gengiva que recobre o dente parcialmente irrompido e a coroa do dente. O folículo se comunica com a
cavidade oral, por meio de uma fístula que passa através dos tecidos moles que é quase que invariavelmente,
demonstrável durante o exame clínico. Quando se passa um sonda ao longo da fístula, pode-se sentir o
dente não irrompido no fundo dele. A inflamação provavelmente começa no folículo e se estende para os
tecidos moles sobrejacentes produzindo assim o que chamamos de pericoronarite. Medidas locais são
suficientes na maioria dos casos. Muitos podem ser tratados com o uso de soluções irrigantes como
clorexidine. O tratamento de fato, segue dois caminhos: a remoção cirúrgica do tecido que circunda o dente
ou a exodontia.
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213

Dependência de açúcares extrínsecos não lácticos (AENL)
MALHEIROS LS, SLAVUTZKY SMB.

A dependência se caracteriza pelo desenvolvimento de um apetite específico sobre uma substância;
onde muitas vezes outras tarefas são desconsideradas para se concentrar apenas na obtenção do desejo.
O doce, dentre os alimentos, leva facilmente a essa conduta de busca. Para investigar esse fato, aplicou-
se o questionário de avaliação e uso de substâncias doces em 400 escolares de 15 a 19 anos da rede pública
estadual de Porto Alegre; 34% responderam positivamente a dependência de AENL; o sexo feminino
(42,5%) apresentou prevalência maior que o masculino (22,2%), sendo p< 0,001. O AENL causar dependência
ainda é uma hipótese; mas, pesquisas até agora realizadas mostram que isso pode ocorrer. O AENL se
encontra em um estágio não patológico ao qual outras drogas já estiveram; por isso a importância de que
outros trabalhos sejam realizados no intuito de gerar mais evidências científicas. SISNEP: 198 / 06.

214

Términos cervicais de preparos protéticos para estruturas metalo-cerâmicas
NÓBREGA Y, CASARIN T, GELATTI N

O objetivo deste pôster é caracterizar cada término (chanfrado e chanferete) com o material restaurador
respectivo obedecendo os diferentes tipos de preparo. Cabe ao Cirurgião-Dentista estudar individualmente
a indicação do término cervical dos diversos preparos em função da posição do dente na arcada, do material
a ser utilizado, da oclusão do paciente, dos hábitos parafuncionais e demais características que o paciente
pode apresentar.

215

Osteonecrose de mandíbula associado ao uso de ácido zoledrônico: relato clínico
PROCKT AP, TSCHEIKA A, VOLKWEIS MR, WAGNER JCB

O ácido zoledrônico é um bisfosfonato indicado para o tratamento das metástases ósseas dos tumores
sólidos e osteoporose. O medicamento age reduzindo a atividade e a formação de osteoclastos, afetando
também os osteoblastos. Vários casos de osteonecrose dos maxilares têm sido descritos e associados ao uso
de bisfosfonatos, devido a sua ação na modulação óssea e efeito antiangiogênico. Relata-se o caso clínico
de uma paciente do sexo feminino, 64 anos, que fez tratamento das metástases ósseas do câncer de mama
com ácido zoledrônico. Há um ano, em outro serviço, a paciente extraiu o dente 33 ocasionando osteomielite,
sendo submetida a duas curetagens posteriores. A paciente então procurou este serviço com área de necrose
óssea em mandíbula do lado esquerdo, diagnosticada com cintilografia, sendo tratada com Clindamicina
(300mg) nos períodos de infecção aguda, e Digluconato de Clorexidine (0,12%) diário. O seqüestro ósseo
evoluiu durante 1 ano, aumentando sua mobilidade até a completa expulsão do tecido necrótico da mandíbula.

216

Influência da espessura e tempo de polimerização na microdureza de quatro
resinas compostas

CARVALHO LMNP,  SOMMER S , MOTA EG , KRAMER PF

O objetivo do presente estudo foi avaliar a microdureza de resinas compostas considerando a
espessura de polimerização e tempo de exposição à luz. As resinas compostas Grandio e Xtra Fill (Voco),
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Z250 e Z350 (3M/ESPE),  foram inseridas em matrizes de PTFE com profundidade de 2, 3 e 4 mm e
fotoativadas 10, 20 e 40 segundos com potência de 400 mW/cm2 .A seguir, as amostras foram armazenadas
em recipientes fechados com 100% de umidade relativa ao abrigo da luz por 24 horas. Avaliadas através de
microdurômetro Shimadzu HMV, foram feitas três impressões na base de cada amostra com carga de 100g
por 15s. Os valores de microdureza Knoop (KHN) foram tratados estatisticamente com modelo linear geral
(GLM, &#945;=0,05) com os fatores fixos resina, profundidade e tempo de fotoativação. Os resultados
evidenciaram que houve diferença estatisticamente significante entre todos os grupos testados (p<0,05). A
menor microdureza foi registrada para  a resina Z350 (80,81), seguida pela Z250 (120,20), sendo que as
resinas Grandio (130,44) e Xtra fill (131,91) apresentaram as resinas as mesmas médias. O presente estudo
evidenciou que os fatores resina composta, tempo de polimerização e espessura do material inflienciam a
microdureza .Menores espessuras e maior tempo de exposição aumentaram significativamente a microdureza
das resinas testadas (p<0,05).

217

Alterações bucais em pacientes expostos ao tratamento radioterápico e
quimioterápico

SARI J, NASILOSKI KS, GOMES APN.

A cirurgia combinada com a radioterapia tem sido uma das formas mais comuns do tratamento dos
tumores malignos avançados de cabeça e pescoço. Porém, em alguns casos, é preciso submeter o paciente
a diversas sessões de quimioterapia também. Nenhum tratamento sistêmico do câncer, disponível atualmente,
tem capacidade de destruir as células tumorais, sem causar a morte de, pelo menos, algumas células normais.
Tanto a radioterapia, como a quimioterapia provocam inúmeras alterações na cavidade oral. Desse modo, o
objetivo do trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a conduta do cirurgião dentista frente às
principais alterações decorrentes de tratamento quimioterápico e radioterápico. No tratamento do câncer de
cabeça e pescoço, quando há indicação de radioterapia e quimioterapia, o paciente deve ser submetido à
avaliação estomatológica, tendo como finalidade a prevenção de complicações causadas por essa terapia, o
mesmo deve ser conscientizado à respeito do aparecimento dos efeitos indesejados. Os principais efeitos
colaterais oriundos do tratamento contra o câncer e que tem interesse para a odontologia são: mucosite,
dermatite, perda ou alteração do paladar, xerostomia, osteorradionecrose, trismo, candidíase e cárie de
radiação, entre outros. Conclui-se que, apesar dos benefícios da radioterapia e quimioterapia no tratamento do
câncer bucal, estas promovem efeitos danosos aos tecidos normais presentes no campo de radiação gerando
um impacto negativo a saúde oral e geral do paciente. Daí a importância do cirurgião-dentista conhecer esses
efeitos para poder tratá-los adequadamente e proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida.

218

Exodontia de terceiro molar inferior retido
REINHARDT LC, FELBERG RV, ARTIFON L, ALBORNOZ DG.

Todo elemento dentário que, passado o seu período normal de erupção não irrompe na cavidade oral
é classificado como retido, devendo então, ser considerado para um tratamento cirúrgico preventivo,
evitando quaisquer complicações futuras, como doença periodontal, cárie dentária, reabsorção radicular,
cistos e tumores odontogênicos, dentre outras. Em linhas gerais, os terceiros molares inferiores são os que
aparecem com maior freqüência entre os dentes retidos. O tratamento mais adequado para estes casos é
o cirúrgico. O objetivo do trabalho é apresentar um caso clínico cirúrgico para remoção de 3° molar inferior
retido na posição horizontal (Winter), classe II e posição A (Pell e Gregory). A analgesia foi obtida através
de anestesias de bloqueio regional e, após rebatimento de retalho muco-periósteo, procedeu-se a ostectomia
e odontossecção. Após avulsão do elemento dentário realizou-se a remoção da lesão periapical, com cureta.
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A sutura foi realizada com pontos simples e, na sua remoção (após sete dias), observou-se cicatrização
normal da mucosa, comprovando que a técnica escolhida foi corretamente eleita.

219

Restauração e caracterização de bordos incisais com resina composta: relato de 3
técnicas restauradoras

BISSACOTTI PRC, COELHO-DE-SOUZA FH, KLEIN-JR CA, PEREIRA CC.

A restauração de bordos incisais com resinas compostas consiste em uma das maiores dificuldades
técnicas, em termos de restauração em dentes anteriores. A reprodução das características de cor,
translucidez e opalescência são desafios a serem superados a cada restauração, especialmente em dentes
jovens. Frente aos diferentes sistemas de resinas compostas disponíveis atualmente, com sua gama de
cores e corantes, o presente trabalho consiste na apresentação de três (3) técnicas de reprodução das
características de bordos incisais: uso de resinas translúcidas (incisais); uso de resinas translúcidas
associadas a halo de resina opaca; e uso de corantes cinza, azul e branco. A técnica que preconiza o uso de
resinas translúcidas utiliza essas resinas incisais (neutra, azulada ou amarelada) como última camada
relativa ao bordo incisal, limitando-a com discos de lixa. A técnica das resinas translúcidas associadas a
halo de resina opaca utiliza essas resinas incisais cobertas por uma última camada de resina branca opaca,
para caracterizar o halo opalescente. E a técnica dos corantes emprega corantes cinza ou azul sobre uma
resina incisal, limitada por uma linha de corante branco, revestida por uma fina camada de resina “esmalte”
por vestibular. Frente a essas três opções de caracterização de bordo incisal, cabe ao profissional decidir
qual destas melhor se aplica ao caso clínico em questão e à sua condição técnica.

220

Fissura bilateral incompleta de lábio e palato: alterações dentárias e de maloclusão
encontradas

OLIVEIRA M, FIGUEIREDO MC.

As fissuras lábio palatais, devido a sua complexidade, são manifestações orofaciais que envolvem
muitas especialidades no seu tratamento incluindo o cirurgião-dentista. Apesar de ser uma alteração não
muito vista corriqueiramente ela ocorre numa freqüência de 37,1% no Brasil e destes 12,2% com fissura
bilateral. Esse tipo de fissura apresenta problemas severos de maloclusão alterando assim as funções de
respiração, fonação, deglutição e nutrição. Devido aos diferentes sintomas apresentados, a solução desses
casos só pode ser oferecida pelo trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar no processo de reabilitação
e reinserção social do paciente. O nosso propósito, portanto é dar uma orientação clínica aos profissionais
ligados à área, principalmente ao cirurgião-dentista, mostrando que é possível o sucesso no tratamento de
pacientes com esse tipo de patologia.
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Restauração direta em um dente anterior fraturado: relato de caso clínico
CAMPOS TV, COSTA CS, RESTON EG, WOLWACZ VF.

Paciente do sexo feminino,  19 anos,  cursando Biomedicina na Ulbra Canoas foi encaminhada pelo
serviço de urgência da faculdade de odontologia  da Ulbra, á clínica odontológica  da especialização para a
troca de restauração provisória realizada no dente 12. Isto devido a um traumatismo com fratura de esmalte
e dentina sem exposição pulpar e sem invasão do espaço biológico.  Foi realizado exame clínico e
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radiográfico para visualização dos tecidos de suporte do dente, e verificou-se estarem em estado de
normalidade. O dente em questão apresentava vitalidade. Paciente apresentava contenção semi-rígida,
colocada logo após o trauma. Após a remoção da contenção semi -rígida, a restauração provisória foi
removida com pontas diamantadas tronco cônicas. Foi feita a escolha das cores e das resinas. Realizou-
se isolamento absoluto, e aplicação de ácido fosfórico á 37% por 15 segundos e aplicou-se sistema adesivo
Scotch Bond Multiuso. As resinas utilizadas foram a Opallis C1 de dentina, e C1 de esmalte para  a
confecção do corpo da restauração, e resina 4 Season cor effect blue na porção mais incisal.  Posteriormente
foram realizados acabamentos com pontas diamantadas douradas e brocas multilaminadas e polimento com
soflex XT série laranja, como também rodas de feltro com pasta para polimento Diamond.

222

Clareamento dental com moldeiras: relato de caso clínico
MOLSKI SR, BUSATO ALS, REICHERT L, BARBOSA, AN.

Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de clareamento dental supervisionado. Foi selecionado
um paciente sexo masculino, 18 anos de idade, que procurou tratamento dentário relatando insatisfação
com a cor dos dentes. Após a realização dos exames clínico e radiográfico, verificou-se a ausência de
lesões de cáries e restaurações deficientes, sendo então registrado a cor dos dentes com a escala Vita e
fotografias. Selecionou-se o agente clareador Whiteness Perfect 16%. O tratamento foi realizado primeiro
na arcada superior, durante 21 dias, uso noturno e, posteriormente, na arcada inferior.
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Facetas diretas de resina composta: apresentação e discussão de caso clínico
MÜLLER A, RESTON EG, WOLWACZ, VF, BARBOSA, AN.

As Facetas Diretas com Resina Composta são uma ótima opção de tratamento restaurador e
estético para dentes anteriores. Apresentam inúmeras vantagens, como por exemplo,  um preparo
conservador, resposta gengival satisfatória, custo moderado, fácil reparo, técnica ao alcance de todos os
clínicos, podendo  ser realizada em consulta única. Neste trabalho será apresentado um caso clínico de
paciente com 50 anos de idade, sexo masculino, encaminhado pela disciplina de clinica integrada II para o
curso de especialização em Dentística  da Ulbra - Canoas-RS, para a confecção de restauração estética
dente 12. Após avaliação e discussão do caso, optou-se pela realização de faceta direta com resina
composta com gengivectomia, em função da diferença de altura da margem gengival do dente 12, quando
comparados ao dente 22.
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Restaurações estéticas anteriores e clareamento dental: relato de caso clínico
DRESCH CCL,  COSTA CS, RESTON EG, BUSATO ALS.

As Facetas Diretas com Resina Composta são uma ótima opção de tratamento restaurador e estético
para dentes anteriores. Apresentam inúmeras vantagens, como por exemplo,  um preparo conservador,
resposta gengival satisfatória, custo moderado, fácil reparo, técnica ao alcance de todos os clínicos, podendo
ser realizada em consulta única. Neste trabalho será apresentado um caso clínico de paciente com 50 anos de
idade, sexo masculino, encaminhado pela disciplina de clinica integrada II para o curso de especialização em
Dentística  da Ulbra - Canoas-RS, para a confecção de restauração estética dente 12. Após avaliação e
discussão do caso, optou-se pela realização de faceta direta com resina composta com gengivectomia, em
função da diferença de altura da margem gengival do dente 12, quando comparados ao dente 22
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Tratamento expectante: relato de um caso clínico
GUARIENTI D, MAGGI N, RIBEIRO R.

O correto diagnóstico pulpar prévio é de suma importância para tomarmos uma decisão terapêutica. Em
pulpites reversíveis ou em fase de transição o tratamento deve dar oportunidade para que a polpa retorne a uma
condição de normalidade. O tratamento expectante preserva a dentina amolecida e com a cobertura de hidróxido
de cálcio produz, entre 45 e 120 dias, uma remineralização daquela dentina infectada, mas não irreversivelmente
desorganizada. Em lesões cariosas bastante profundas, diagnosticadas inicialmente por radiografias, onde o
procedimento de remoção do tecido cariado pode implicar em uma exposição pulpar acidental, a técnica do
tratamento expectante é altamente recomendável. O presente estudo relata um caso clínico a partir de tratamento
expectante de um segundo molar permanente com ampla lesão de cárie e risco de exposição pulpar. O resultado
obtido foi extremamente satisfatório, comprovando que o tratamento expectante é uma alternativa simples e
eficaz na tentativa de evitar exposições pulpares, preservado assim a estrutura dental.
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A importância da interação pediatra-odontopediatra no atendimento integral a
crianças

FIGUEIREDO MC, MARTINIANO N, SAMPAIO M, BEZ AS.

Durante muitos anos a Odontologia foi considerada como uma especialidade centralizada na cura da
doença. Conceito este superado mediante a resultados positivos de uma prática hoje vigente direcionada à
promoção de saúde do paciente com bases fundamentalmente educativa e preventiva. A abordagem
Cirúrgica-restauradora extingüiu-se, surgindo a imperiosa necessidade de uma integração multidisciplinar,
na busca de se conhecer o paciente como um todo, para intervir o mais precocemente possível.Com isto,
a participação médica Pediátrica na Odontopediatria redefiniu padrões clássicos de atendimento Odontológico
a crianças. Com o objetivo de buscar esta integração, propô-se neste trabalho, verificar o posicionamento
de 100 Pediatras atuantes em diferentes centros médicos da cidade de Porto Alegre/RS, frente a algumas
questões relacionadas a doença cárie. Para tal, utilizou-se de um questionário contendo 08 perguntas com
02 respostas fechadas para cada uma delas (sim/não). Os resultados percentuais encontrados foram:27%-
cárie é uma doença transmissível; 85%-cárie é uma doença infecciosa;100%-cárie é uma doença com
vários estágios;75%-a restauração cura;98%-existe uma correlação positiva entre higiene bucal e a prevenção
da cárie;90% - recomenda a higiene bucal entre 0/3 anos de idade;100%-existe uma correlação positiva entre
dieta e cárie dentária; 100%-existe uma correlação positiva entre uso de flúor e prevenção de cárie; 86%-
o flúor tópico é um método preventivo, sendo 20%-o flúor sistêmico pré-natal e 37%- o flúor pós-natal; 63%-
o flúor tem função preventiva; 37%-o flúor tem função terapêutica; 74,5%-recomenda a 1ª visita ao dentista
entre 0/3 anos de idade.Estes dados permitiram concluir que há um enorme desconhecimento por parte dos
médicos Pediatras do que seja a doença cárie e quais são os meios vigentes eficazes para a previní-la.
Descarta-se a presença de insensibilidade por parte dos mesmos para mudanças, uma vez que todos
solicitaram e receberam um manual contendo respostas elucidativas ao questionário por eles respondido
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Avaliação clínica longitudinal de restaurações atraumáticas realizadas em
escolares venezuelanos

FIGUEIREDO MC, DA SILVA D, COPÊS LG, HEIDRICH AM.

A saúde bucal do escolar incorpora a integralidade da atenção à saúde em suas diretrizes básicas.Após
1ano avaliou-se qualitativamente o desempenho clínico das restaurações atraumáticas realizadas em
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crianças de 6 a 9 anos de idade.Foi um estudo longitudinal descritivo de intervenção clínica onde utilizou-se
o critério USPHSmodificado para avaliar 74 e 49 restaurações atraumáticas de 1 superfície e mais de 1
superfície, respectivamente. O cimento ionomérico foi o Vitro Molar/DFL. Para análise estatística aplicou-
se o teste Mann-Whitney-nível de significância 5%. Encontrou-se com relação aos critérios: Retenção-
35,9% presentes,24,3% ausentes sem necessidade de troca e 39,8% ausentes com necessidade de troca
imediata;Forma anatômica-26,6% anatomia não desgastada,27,8% desgastada sem dentina/material de
base exposto e 45,6% com dentina/material de base exposto; Integridade marginal- 22,3% sem evidência
visível de fendas/sonda não tranca,13,6% pequenas falhas/sonda tranca em algum ponto sem exposição
de dentina/material de base exposto, 16,8% com evidência visível de fenda com exposição de dentina/
material de base exposto e 47,3% soltas/fraturadas/ausentes;Descoloração marginal-29,9% sem pigmentação
evidente, 33,5% com leve pigmentação na margem da restauração e 36,6%pigmentação evidente;Rugosidade
superficial-22,6% lisa, 21,3% leve rugosidade,22,9% irregularidades superficiais e 33,2% irregularidades
profundas. Foi certeiro utilizar-se das restaurações atraumáticas na Escuela Bárbula Nacional na Venezuela,
sendo um elemento-chave na melhoria das condições bucais destes escolares. Foi importante utilizar-se
das restaurações atraumáticas na Escuela Bárbula Nacional, em Naguanaguá,Venezuela, sendo um elemento-
chave na melhoria das condições bucais destes escolares por serem estes excluídos socialmente.

230

Perfil da atenção odontológica realizada nos pacientes especiais da Casa do
Excepcional Santa Rita de Cássia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

FIGUEIREDO MC, ZANETTE LD, ELY BM, BEZ AS.

Atualmente a Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia de fins filantrópicos, situada  distante do
centro de Porto Alegre, na Estrada Martin Felix Berta nº 1423, Bairro Rubem Berta, abriga 49 crianças e
adolescentes abandonados, de idade variando dos 8 meses aos 22 anos, portadores de necessidades
especiais por possuírem comprometimento neurológico severo (94,7% paralisia cerebral). São dependentes
em suas atividades de vida diária, não apresentam linguagem expressiva e não tem controle esfincteriano,
sendo acometidos por freqüentes intercorrências respiratórias, convulsões e, não possuem condições
físicas e nem judiciais de saírem da Instituição para receberem o atendimento odontológico convencional e,
tão pouco preventivo e de manutenção de suas condições bucais. A proposição deste estudo foi avaliar o
perfil destes pacientes que foram atendidos no 1*semestre de 2007 pelos alunos de graduação, relacionando
o sexo,idade, laudo do médico responsável pelo paciente e o tratamento odontológico realizado nestes
pacientes. Como resultados observou-se: 47% do sexo feminino, 53% do masculino; idade: 0 a10 anos-
32%, 11 a 20 anos-16%, 21 a 30- 39% e de 31 a 40-13% e,quanto ao tratamento realizado:100% higienização
bucal;7% exodontias; 49% higienização com fluorterapia; 23% aplicação da clorexidina, 15% RAP e 5%
restaurações de ART e 1% de resina  composta. Conclui-se que a ação dos alunos de graduação nesta
atividade extra-muro foi intensa e proveitosa, uma vez que houve uma evolução de suas habilidades com
relaçào ao tratamento odontológico realizado nestes pacientes, tendo a possibilidade de se sentirem importantes
para reabilitação dos mesmos, dispensando-lhes  atenção e carinho essenciais para o seu desenvolvimento
e promovendo a sua  inclusão social.
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Avaliação clínica longitudinal do paciente atendido na Bebê Clínica da Faculdade de
Odontologia da UFRGS

FIGUEIREDO MC, BEIER NM, SCALCO R, ZANETTE LD.

A Bebê Clínica é um programa de extensão universitária que visa  o atendimento odontológico
integral a criança até 3 anos de idade. Este tem como proposta formar um aluno de graduação com o
conhecimento sobre a odontopediatria e áreas correlatas, relacionando sempre  a  1ª infância para que ele
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possa ter condições de exercer uma prática  odontológica clínica voltada para a promoção da saúde,
independentemente da natureza de suas ações terapêuticas(invasiva ou não).Cresce a  importância desta
atuação nesta idade, tendo em vista que a cárie precoce da infância(ECC) é um sério problema de saúde
pública no Brasil.A nossa prioridade é a atenção às crianças de 0 a 1 ano de idade sem exclusões. A
proposição deste trabalho foi avaliar o perfil dos bebês atendidos na Bebê Clínica da  FACODONTO/
UFRGS,através da avaliação dos dados obtidos das fichas clínicas no inicio e final do tratamento do bebê
durante o ano de 2006, relacionado a presença de placa dentária,tipo de dieta e atividade de cárie por grupo
etário que variou de 0 a 1 ano,1 a 2 anos, 2 a 3 anos  e + de 3 anos de idade.Os resultados demonstram
claramente a efetividade deste programa, uma vez que confrontando os dados iniciais e finais observou-se
um aumento de bebês com um bom controle de placa bacteriana(39,3%) e não fazendo o uso da dieta não
cariogênica(47,3%) e, a diminuição de bebês cárie-ativos(53,7%).Concluindo,atividades desta natureza
devem ser contínua por capacitarem os futuros CDs a atuarem no modelo de promoção de saúde com uma
visão holística do bebê inserido no contexto sócio/econômico/cultural,reforçando a atuação transdisciplinar
na 1º infância; é necessário que a atenção odontológica inicie no 1º ano de vida para diminuir a possibilidade
da instalação de doenças bucais.A educação os pais deixa-os motivados a participarem dos cuidados que
garantirão a saúde bucal de seus filhos.
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Avaliação dos atendimentos prestados na clínica de bebês pelo CEO no ano de 2007
FIGUEIREDO MC, SCALCO R, BEIER NM, ELY BM.

Desde a titulação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como
Centro de Especialidade Odontológica, no início de 2007 a faculdade passou a atender pacientes do Sistema
Único de Saúde, inclusive bebês de 0 a 3 anos. Esta nova característica da casa se deve à necessidade de
um atendimento mais preparado e mais disponível para a população já que nem sempre o atendimento em
postos de saúde é suficiente para as necessidades da população. O objetivo deste trabalho foi saber quantos
pacientes carentes foram beneficiados, suas características e prevalência dos serviços necessitados e dos
procedimentos realizados para verificar a sustentabilidade deste projeto. Para isso foram coletados os
prontuários de cada paciente do CEO atendidos na clínica de bebês e coletados todos dados necessários já
que todo procedimento realizado é anotado após o final de cada consulta. Dentre os 38 paciente atendidos na
clínica, no período de abril a junho de 2007, a maioria é residente em Porto Alegre, metade deles do sexo
feminino,  sendo a maioria com idade entre 2 e 3 anos. A ativida de cárie foi vista em 25 pacientes.As
necessidades sentidas dos pacientes variam, entre elas: cárie, fissura lábio-palatal, estomatites e problemas
de inserção do freio lingual. Há uma grande variedade dos procedimentos realizados dentre eles: aplicação
tópica de flúor, tratamento restaurador atraumático, orientação de higiene e cirurgias. Dos pacientes que a
atividade de cárie está sendo tratada, nesses 3 meses de atuação da clínica, apenas um obteve alta. Com
esses dados podemos saber e compreender as características da população que procura atendimento, suas
necessidades sentidas para ampliarmos nossa capacidade de ajuda visando um melhor atendimento, tornando-
o individualizado e humanizado, buscando suprir as necessidades e expressa um maior potencial do paciente.
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Perfil do atendimento odontológico aos pacientes especiais do Centro de
Especialidade Odontológica

FIGUEIREDO MC, OLIVEIRA M, FARIAS C, STEYER R.

Apesar das terapias modernas e de novas propostas educacionais que estão mudando o perfil das
pessoas especiais estimulando sua participação social como cidadãos, ocorre a cada ano um aumento
gradual em seu número nos países latino americanos.  Entretanto o atendimento odontológico para  este
paciente ainda é um grande desafio para a maioria dos dentistas, que além  de não receberem em sua
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formação acadêmica um treinamento mínimo necessário, eles não são treinado para interagir e trabalhar em
parceria com outros profissionais de áreas afins. Sem dúvida alguma, estes sejam alguns dos motivos que
justificaram a existência dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), que são estabelecimentos
de saúde, participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Governo Brasileiro,
classificadas como Clínicas Especializadas preparados para oferecer gratuitamente à população brasileira
através do Sistema Único de Saúde (SUS), no mínimo, os seguintes serviços: diagnóstico bucal, periodontia,
cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e o atendimento aos pacientes especiais. Apenas
com seis meses de funcionamento o CEO da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul  conseguiu atender 41 pacientes especiais residentes na capital (58%) , no interior do estado
(42%), 49 % e 51% foram do sexo feminino e masculino, respectivamente , apresentando diagnóstico
médico variado:  26% paralisia cerebral, 26% sindrômicos, 16% com retardo mental profundo, 6,4% autista
e 25,6% de outros tipos. Interessante ressaltar o percentual do  tratamento odontológico preventivo
realizado nestes pacientes (37%), destacando o quanto têm-se investido na melhoria da qualidade de vida
destas pessoas, justificando a proposta da sociedade inclusiva preconizada pela ONU para 2010. Em
contrapartida realizou-se exodontias (34%), restaurações preferencialmente as atraumática/ARTs (31%) e,
tratamento periodontal (26%). O CEO demonstra a abertura a novos desafios, habilitando os futuros
dentistas para atender os pacientes especiais que até hoje, são pessoas socialmente excluídas.
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A odontologia no seu espaço de trabalho: avançando na construção do Sistema
Único de Saúde

FIGUEIREDO MC, ELY BM, ORTERGA G, XAVIER P.

Esta pesquisa foi delineada como um estudo exploratório e descritivo, tendo por objetivo avaliar   o
conceito que a academia, os usuários ativos do SUS, e os profissionais que nele atuam têm com relação
ao mesmo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Faculdade
de Odontologia da UFRGS e pelo Protocolo de Pesquisas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.
Realizou-se entrevistas que   se deram por meio de questionários com perguntas semi-abertas em visitas
realizadas às Unidades Básicas de Saúde - UBS  do município de Porto Alegre, bem como em Instituições
de Ensino Superior que continham em seu quadro, cursos da área da saúde. Esses foram realizadas por três
avaliadores, calibrados para cada categoria. Os resultados reuniram um total de 100 questionários,
eqüitativamente distribuídos nas categorias, e foram analisados utilizando-se softwares estatísticos, SAS
(Statistical Analysis System), na versão 9.0 e o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), na
versão 12 com nível de significância de 5,0%..Como conclusão podemos afirmar que e xistem diversas
críticas relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), em todas as categorias analisadas, devido a uma
série de fatores justificando a evidência científica de urgentes mudanças com vistas à capacitação dos
profissionais para trabalharem adequadamente em transdiciplinaridade:, monitorando as práticas de ensino,
de atenção, de produção do conhecimento, de gestão setorial e de controle social; Há uma falta de
instrumentalização para população em exercer o controle social que potencializa a implantação efetiva do
Sistema Único de Saúde (SUS).
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Recobrimento radicular com enxerto subepitelial de tecido conjuntivo substituindo
restaurações Classe V

GODINHO NETTO MS, MARTOS J, CÉSAR NETO JB.

A busca pela estética é cada vez mais almejada no tratamento odontológico. Os contornos gengivais
contribuem para a harmonia do sorriso e estão ligados a características individuais importantes para a
estética final de diversos tratamentos. As recessões gengivais são defeitos periodontais freqüentemente
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associados a queixas em relação à estética do sorriso. Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar através
de um caso clínico o uso do enxerto subepitelial de tecido conjuntivo na correção de recessões gengivais.
A paciente A.R.F, 34 anos, estava insatisfeita com seu sorriso, queixando-se que os dentes 13 e 23 eram
desarmônicos. Clinicamente, observou-se  presença de uma restauração em cada dente recobrindo a
superfície radicular. Após remoção das restaurações, observou-se recessão gengival de cerca de 3mm em
cada  dente. A correção cirúrgica pela técnica de enxerto subepitelial de tecido conjuntivo associado a um
retalho coronário foi proposta à paciente. O leito receptor foi preparado através de 2 incisões verticais
relaxantes adjacentes à recessão e unidas por uma incisão sulcular. Um retalho de espessura total até a
linha mucogengival e parcial a partir dela foi elevado. Em seguida, um enxerto de tecido conjuntivo foi obtido
do palato e posicionado no leito receptor através de uma sutura simples interrompida em cada papila. O
retalho do leito receptor foi deslocado coronalmente para recobrir o enxerto e suturado nesta posição com
suturas suspensórias. A mesma técnica foi utilizada nas 2 recessões e após 4 meses, observou-se
recobrimento total em ambos os lados e ausência de cicatrizes. A técnica utilizada apresentou resultados
semelhantes aos relatados na literatura mostrando que, quando bem indicada, este tipo de procedimento
apresenta boa previsibilidade clínica.
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Reconstrução total de maxila com enxerto ósseo
MARCONATO MM, HERNANDEZ PG, KRAUSE R.

A atrofia fisiológica do rebordo alveolar, após as perdas dentárias, ocorre de forma crônica, progressiva
e irreversível.  Essa perda óssea aumenta quando relacionada a traumatismos dentoalveolares, extrações
dentárias traumáticas, ausências dentárias congênitas, técnicas de alveoloplastia, patologias e infecções
envolvendo os maxilares. A reabilitação de pacientes edêntulos parciais ou totais com implantes na maxila
tem sido uma prática com resultados longitudinais confiáveis, entretanto, devido ao processo de reabsorção
óssea e pneumatização dos seios maxilares, freqüentemente são encontradas dificuldades para instalação
destes. A utilização de osso autógeno na técnica de levantamento do seio maxilar e nas técnicas aposicionais
apresentam maior documentação para adequação da maxila a fim de receber implantes ósseos com
capacidade de suportar as cargas mastigatórias, proporcionar retenção suficiente e correto posicionamento
de implantes. Este trabalho apresenta um caso clínico de atrofia de maxila, tratada com enxerto ósseo
autógeno visando aumento vertical e horizontal para posterior colocação de implantes.
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A odontologia no seu espaço de trabalho: avançando na construção do Sistema
Único de Saúde

FIGUEIREDO MC, ORTEGA GT, XAVIER PNI, HOPPEN G.

Esta pesquisa foi delineada como um estudo exploratório e descritivo, tendo por objetivo avaliar   o
conceito que a academia, os usuários ativos do SUS, e os profissionais que nele atuam têm com relação
ao mesmo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Faculdade
de Odontologia da UFRGS e pelo Protocolo de Pesquisas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.
Realizou-se entrevistas que   se deram por meio de questionários com perguntas semi-abertas em visitas
realizadas às Unidades Básicas de Saúde - UBS  do município de Porto Alegre, bem como em Instituições
de Ensino Superior que continham em seu quadro, cursos da área da saúde. Esses foram realizadas por três
avaliadores, calibrados para cada categoria. Os resultados reuniram um total de 100 questionários,
eqüitativamente distribuídos nas categorias, e foram analisados utilizando-se softwares estatísticos, SAS
(Statistical Analysis System), na versão 9.0 e o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), na
versão 12 com nível de significância de 5,0%..Como conclusão podemos afirmar que e xistem diversas
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críticas relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), em todas as categorias analisadas, devido a uma
série de fatores justificando a evidência científica de urgentes mudanças com vistas à capacitação dos
profissionais para trabalharem adequadamente em transdiciplinaridade:, monitorando as práticas de ensino,
de atenção, de produção do conhecimento, de gestão setorial e de controle social; há uma falta de
instrumentalização para população em exercer o controle social que potencializa a implantação efetiva do
Sistema Único de Saúde (SUS).

238

A cárie radicular e suas diferentes abordagens
GRIEBELER M, MAGGI N, OURIQUES RS, RIBEIRO RC.

Fatores sócio-econômico-culturais e o aumento da expectativa média de vida da população têm
contribuído para o aumento generalizado de indivíduos que apresentam elevado risco e/ou atividade cárie
radicular. Considerando a importância de tratar tal doença, uma série de informações tornam-se fundamentais
para o cirurgião-dentista, destacando-se as relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento desta lesão. Este
trabalho tem o objetivo de identificar os diferentes graus das lesões, bem como as características clínicas
que permitem detectar e diferenciar lesões cariosas ativas e paralisadas, em superfícies radiculares,
analisando os fatores como risco de comprometimento pulpar, sensibilidade e estética. A relevância acerca
desses conhecimentos traduz-se na concepção de diagnósticos mais precisos, possibilitando a indicação de
terapias - invasivas ou não invasivas - adequadas à condição de cada paciente, contribuindo para o controle
e tratamento da doença.

239

Utilização de cirurgia ortognática associada a implantes zigomáticos na
reabilitação integral de paciente portador de atrofia severa de maxila

RUSSOMANNO RP, ABITANTE C, BATISTA F, SCHNEIDER LE, SMIDT R.

A atrofia severa dos ossos maxilares associada à pneumatização progressiva dos seios da face é
uma conseqüência das perdas dentárias precoces e tem-se tornado um obstáculo na reabilitação integral
destes pacientes através da utilização de implantes dentários. Para o correto diagnóstico e planejamento se
faz necessário o estudo do caso através de exames radiográficos, confecção de modelos de estudo e
análise facial, contudo, as expectativas do paciente devem ser levadas em consideração. Neste trabalho
será mostrado um caso clínico onde foi utilizada a combinação de cirurgia ortognática com implantes
zigomáticos no tratamento reabilitador de uma paciente com atrofia maxilar. Os implantes zigomáticos
foram associados a implantes dentários para reabilitação da maxila e confecção de uma prótese superior
provisória e posteriormente realização de cirurgia para recuo mandibular. A prótese superior foi fixada para
ser usada no bloqueio maxilo mandibular assim como a prótese parcial removível inferior. O acompanhamento
pós-operatório da paciente ocorreu semanalmente obtendo-se bons resultados.

240

Psoríase artropática e sua relação com disfunção têmporo-mandibular
TSCHEIKA A, PROCKT A, VOLKWEIS M, WAGNER JCB.

A psoríase é uma doença dermatológica crônica e seus fatores estão correlacionados com a
genética. Dentre as várias manifestações, há a psoríase atropática, que compromete por volta de 8% dos
casos, com o envolvimento articular. Relata-se o caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 41 anos,
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com disfunção na ATM esquerda, evolução de três semanas, queixa de dor diária na região pré-auricular,
com ativação pilomotora, sudorese, e sensação de ouvido cheio. A paciente relatou fazer uso de Paroxetina,
Rivotril e Lítio 900mg 1x ao dia devido à depressão há 18 meses. Apresentava abertura bucal de 32 mm,
dor a palpação direta e transconduto. A ressonância magnética revelou luxação redutível bilateral dos
meniscos. Havia trigger points no masseter esquerdo. Foi realizado artrocentese e infiltração nos trigger
points. Em 30 dias de pós, houve uma melhora de 70%, em 120 dias, melhora de 90%.  A paciente
permaneceu em acompanhamento psiquiátrico para depressão, teve a sua dose de Lítio reduzida para
300mg. Novos trigger points foram identificados no quinto mês de pós. Houve infiltração destes e a
paciente permanece estável.

241

MTA: um interessante material para o tratamento de perfurações radiculares
PALUDO L, SILVA DA, MARTOS J.

O agregado trióxido mineral (MTA) tem se apresentado como um material promissor para diversas
situações clínicas apesar de ser um material novo no mercado Odontológico. Este trabalho objetiva
demonstrar clinicamente e com base na literatura atualizada,  o emprego clínico do agregado trióxido mineral
(MTA) em perfurações radiculares. Torabinejad & Chivian (1999), destacam seu emprego clínico com
sucesso em várias situações clínicas como capeamento pulpar direto, tampão apical em rizogênese
incompleta, como material retroobturador além de reparo em perfurações radiculares. Alguns estudos
concluíram que o MTA apresenta excelentes resultados biológicos quando empregado diretamente sobre a
polpa dental, tendo como resposta tecidual mais usual a neoformação de tecido duro, depositado em contato
direto com o material, e ausência de infiltrado inflamatório. Por meio da revisão bibliográfica, concluímos
levando em consideração suas características físico-químicas e de biocompatibilidade, que o MTA apresenta
amplas possibilidades de emprego em casos de perfurações radiculares.

242

A influência do tratamento da fluorose na auto-estima
PEREIRA KM, FIGUEIRÓ PG, BUSATO ALS, REICHERT L.

Paciente procurou atendimento na Universidade Luterana do Brasil, tendo como queixa principal
manchas brancas nos dentes. Foi diagnosticado fluorose dental de grau moderado a grave, e o tratamento
indicado microabrasão dentária. Na anamnese, foi observado quadro de depressão relacionado com a condição
dos dentes. O tratamento constituiu em quatro sessões (por quadrantes), onde em cada sessão foram feitas
dez aplicações em cada dente, da pasta de ácido clorídrico a 18% mais pedra pomes, durante dez segundos
cada, com um bastão de madeira fazendo movimentos de fricção. Depois de terminado o tratamento, efetuou-
se uma entrevista semi-estruturada com o paciente e sua mãe, para a verificação da influência da microabrasão
no psicológico. O resultado do tratamento foi efetivo e percebeu-se uma melhora significativa na auto-estima
do paciente, que antes era mais introspectivo, passou a ser mais feliz e sorridente.
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Clareamento dentário utilizando peróxido de hidrogênio a 35% (Whiteness HP-FGM)
FELBERG RV, REINHARDT LC, ARTIFON L, MARTOS J.

O clareamento dental vem sendo utilizado há muito tempo na Odontologia. A simplicidade da técnica, o
baixo custo e os resultados satisfatórios tornaram uma alternativa importante na melhoria estética do sorriso dos
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pacientes. Pacientes que possuem dentes não vitais escurecidos, podem utilizar o clareamento como solução
estética. O escurecimento de dentes tratados endodonticamente pode ser resultado de diversos fatores,
isolados ou associados, como abertura coronária insuficiente, decomposição do tecido pulpar, limpeza inadequada
da câmara pulpar, material obturador inadequado, entre outras. As técnicas para clareamento utilizam o princípio
químico da oxidação, que atua quebrando macromoléculas do pigmento, tornando-as menores para serem
eliminadas parcialmente ou totalmente, ocorrendo o clareamento dentário. Os produtos clareadores mais utilizados
são o peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida e o perborato de sódio em diferentes concentrações. O
objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de um clareamento em dente desvitalizado, com a técnica
imediata com peróxido de hidrogênio a 30-35% e fotoativação. Paciente R.V , 43 anos, em tratamento na FO-
UFPel, possuidor do elemento 21 com indicação para clareamento. Após avaliação clínica, com auxílio radiográfico,
o tratamento foi definido e iniciado. Os resultados obtidos após 3 sessões foram muito satisfatórios, além de
muito simples, mostrando-se uma alternativa eficaz para obtenção da estética.

244

Síndrome de Moebius associada a Síndrome de Polland: acompanhamento de um
caso clínico

FIGUEIREDO MC, ALVES LS, BEZ AS, XAVIER PNI.

A Síndrome de Moebius é muito rara. No Brasil, encontram-se apenas 500 casos cadastrados.
Caracteriza-se por paralisia congênita e não progressiva do VII e do VI nervos cranianos (NC), sendo quase
sempre bilateral, o que produz  aparência facial pouco expressiva e estrabismo convergente. Freqüentemente,
outros NC apresentam-se comprometidos, uni ou bilateralmente, determinando ptose palpebral, estrabismo
divergente, surdez, distúrbios da sensibilidade nos territórios inervados pelo trigêmeo, disfagia, disfonia e
atrofia da língua, que podem ser verificados em diferentes combinações. É acompanhada, em muitos
casos, de deficiência mental. Malformações-esqueléticas estão presentes em sua maioria. Micrognatia e
aplasia do peitoral também são observadas em associação à Síndrome de Moebius, constituíndo a Síndrome
de Polland. O caso relatado inclui esta associação e a paciente foi acompanhada dos 2 aos 26 anos de idade,
sempre apresentando retardo mental e  demonstrando sinais clínicos de agenesia ou hipoplasia nuclear de
vários NC situados no tronco cerebral, próprios da Síndrome de Moebius. Evento intra-uterino de natureza
isquêmica, único e transitório, como defendido pela principal teoria etiopatogênica desta Síndrome. A
anamnese realizada no caso não explicou esta teoria, uma vez que as malformações visualizadas nas
imagens são produzidas em momentos distintos da vida intra-uterina. A paciente a partir de 8 anos de idade
começou a adquirir peso apresentando atualmente obesidade mórbida (peso-150Kg). Características bucais
iniciais: mí nima abertura bucal/placa visível e índice de sangramento gengival (ISG=100%)/presença de
cavidade ativa profunda no 18.Tratamento realizado: educação/motivação de seu pai; 8 consultas com
aplicação de Flúor-Fosfato-Acidulado com intervalos semanais, exodontia do 18. Verificou-se uma melhora
acentuada do quadro clínico odontológico geral da paciente (ISG=15%) e sem lesões cariosas ativas.

245

Linfoma de Burkitt como primeira manifestação da AIDS: relato de caso clínico
HILDEBRAND LC, ROSA LGN, GASSEN HT.

Os Linfomas não-Hodgkin (LNH) compreendem uma ampla ordem das malignidades linforreticulares.
O envolvimento primário oral era raro antes da era da AIDS, constituindo somente 4% a 5% dos LNH
extranodais. As informações desde os primeiros anos da epidemia da AIDS indicam que o linfoma de Burkitt
conta com 30 a 40% dos linfomas não-hodgkins em pacientes HIV positivos. Estima-se que o linfoma de
Burkitt seja 1000 vezes mais comum em pacientes infectados pelo HIV do que na população em geral. É o



155Stomatos, v.13, n.25, jul./dez. 2007

primeiro tumor humano a ser casualmente associado ao vírus EBV, e o primeiro tipo de Linfoma Não-Hodgkin
a ser descrito em associação com a infecção pelo HIV. É a segunda malignidade mais comum associada com
a infecção pelo HIV depois do sarcoma de Kaposi, podendo ser a primeira manifestação da doença AIDS. Para
os pacientes HIV+, o prognóstico é pobre. O tumor é clinicamente agressivo, podendo ter envolvimento com
o SNC e trato gastrointestinal e falhar na resposta típica da terapia convencional anti-LNH.

246

Tratamento de parestesia de língua com laser terapêutico: relato clínico
SILVA MAA, PROCKT A, PAGNONCELLI R.

A parestesia do nervo lingual é caracterizada por alteração sensorial da língua provocada por
traumas, neoplasias ou procedimentos cirúrgicos como a remoção de terceiros molares retidos. A laserterapia
tem se mostrado uma alternativa de tratamento bastante eficaz na recuperação da sensibilidade, pois auxilia
o organismo a regular seus processos biológicos, colaborando com a regeneração e restabelecimento do
equilíbrio. O laser de baixa intensidade age reduzindo a produção de mediadores químicos da inflamação,
promovendo a maturação e regeneração do axônio após a injúria. Relata-se o caso de paciente do sexo
feminino, 19 anos, que apresentou parestesia lingual no lado direito após exodontia do dente 48. A parestesia
foi mapeada, e o protocolo de aplicação de laser estabelecido em seis sessões de 4J/cm² na região do
trígono retromolar por oclusal com laser vermelho (685nm, 35mW); 4J/cm² nas cinco regiões da língua
observadas no mapeamento e no trígono retromolar por lingual com laser infra-vermelho (830nm, 90mW).
A laserterapia foi realizada seis meses após a injúria e resultou em total melhora do quadro.

 247

Efeito do aquecimento do jato de ar sobre a adesão dentinária e nanoinfiltração
SIILVEIRA CC, CAMARGO AS, KLEIN-JR CA, COELHO-DE-SOUZA FH, LOGUÉRCIO A.

Este estudo avaliou o efeito do ar morno e ar frio sobre a evaporação do solvente em  sistemas
adesivos, em relação a força de união e nanoinfiltração.A dentina da superfície oclusal (8) de terceiros
molares extraídos foi exposta, condicionada com ácido fosfórico (37%) e mantida úmida antes da aplicação
do adesivo, sendo aplicadas duas camadas de adesivo sobre a dentina. Para os adesivos Adper Single Bond
e Prime & Bond 2.1 foi utilizado jato de ar morno (39&#61616;C) ou temperatura ambiente (23&#61616;C) por
10 segundos, em seguida da aplicação do mesmo, sendo posteriormente fotoativado. Resina composta foi
inserida sobre a superfície do dente, a fim de formar um platô. Os espécimes foram seccionados em série
para formar palitos de 0,8mm2 e testados em máquina universal de tração (0,5mm/minuto). Dois palitos
íntegros de cada grupo foram imersos em 50%  de solução de nitrato de prata por 24 horas, posteriormente
expostos em revelador por 8 horas e polidos, sendo analisados em microscopia eletrônica de varredura. Os
dados de microtração foram analisados por ANOVA e Tukey (&#61537;:0,05).Uma alta resistência de união
e baixa nanoinfiltração foi observado quando a evaporação do solvente foi realizada com o ar morno.
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Pulpotomia em dentes permanentes jovens
WIENKE AC, SCHIESSL AC, CARDOSO L, FERNANDES DSC.

Este trabalho relata um caso clínico de tratamento conservador da polpa, através da pulpotomia pela
técnica mediata, no elemento dentário 36 do paciente Y. M. O. de 10 anos, realizado na Clínica Infantil II da
Ulbra Torres. A realização da pulpotomia objetiva a remoção da polpa coronária e a preservação da porção
radicular do elemento dentário para possibilitar a apicogenese do mesmo. Para isso, utilizou-se a pasta de
hidróxido de cálcio, com o intuito de induzir a formação radicular, recoberta com cimento de hidróxido de cálcio.
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Após a realização da pulpotomia, restaurou-se o dente utilizando resina composta. Concluímos que a técnica
da pulpotomia deve ser realizada com cautela, pois necessita de um diagnóstico pulpar apurado e detalhado,
entretanto quando bem executado promove a formação radicular, mantendo o dente com vitalidade.

249

Atuação do agente comunitário de saúde em odontologia
RODRIGUES RP, SCHARDOSIM LR, CAMARGO MBJ.

Em 1991 foi criado pelo Ministério da Saúde o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),
que foi efetivamente instituído e regulamentado em 1997. O objetivo deste trabalho é discutir o papel do
Agente Comunitário de Saúde (ACS) em atividades de promoção de saúde bucal. Admite-se que sua
atuação possa, por meio da transmissão de informações e conhecimentos, contribuir para fortalecer a
capacidade da população no enfrentamento dos problemas de saúde. Os temas em saúde bucal que os ACS
deveriam abordar incluem: as principais doenças bucais; a importância da higiene bucal, da escovação com
dentifrício fluoretado e do uso do fio dental; prevenção da fluorose; orientações gerais sobre dieta e auto-
exame da boca para prevenção do câncer bucal e cuidados imediatos após traumatismo dentário. Tendo em
vista o vínculo estabelecido entre o ACS e a comunidade, percebe-se a importância deste profissional como
“multiplicador de informações sobre saúde”, inclusive relativas à saúde bucal. Devem, portanto, estar
capacitados a transmitir adequadamente noções de higiene e cuidados com a saúde.

250

A influência do diabetes na prevalência e na severidade da doença periodontal
COSTANTIN R, CASTRO GD, MIRAMBEL EM.

O diabetes mellitus (DM), é reconhecido como uma doença na qual o sistema imunológico produz
anticorpos que destrõem as células produtoras de insulinas no pâncreas. A ausência de insulina reduz muito
a capacidade das células do organismo para absorver açúcar e outros nutrientes do sangue. Segundo
diversos estudos longitudinais e transversais, o controle glicêmico de pacientes diabéticos, tanto do tipo 1
como o do tipo 2, pode exercer forte influencia sobre os parâmetros clínicos periodontais. Não está claro o
motivo pelo qual o diabetes aumenta o risco para a periodontite, acredita-se que a provável explicação seja
em função da resposta inadequada do hospedeiro frente à agressão bacteriana. Alguns estudos têm
apontado que indivíduos com DM pobremente controlados, podem conter quantidades aumentadas de
glicose na saliva e no fluido crevicular gengival, favorecendo o crescimento do biofilme dental. Outras
evidências, mostraram que a média de perda de inserção foi maior em pacientes diabéticos, do que os não-
diabéticos, em todos os grupos de idade e ambos os sexos. Por outro lado, a doença periodontal crônica
aumenta a resistência à insulina, impedindo a glicose de entrar nas células, o que torna o controle glicêmico
precário, nos pacientes periodontais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da
literatura sobre a associação do DM com a doença periodontal, e sua influência na saúde dos pacientes.

251

Análise da concentração e método de armazenagem das soluções de hipoclorito de
sódio em consultórios odontológicos de Santa Cruz do Sul

PEREIRA CC, SANTOS RB, MÜLLER R, CORADINI SU.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a concentração e o método de armazenagem da solução de
hipoclorito de sódio em consultórios odontológicos. Foram coletadas 50 amostras da solução, onde, por
meio da titulometria, foi analisada a concentração de cloro ativo. Além da coleta, um questionário registrou
o tipo de embalagem e o local de armazenamento da solução. Das 50 amostras avaliadas 38 tinham a
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concentração abaixo da indicada, 3 acima do informado e 9 tinham a concentração indicada. Quanto à
embalagem, 40 eram armazenadas em embalagens de plástico âmbar, 2 em plástico verde, 1 em plástico
transparente e 1 em vidro. Quanto ao tipo de tampa, 46 amostras eram armazenadas em embalagens com
tampa rosqueada e 4 com tampa de pressão. Além disso, 44 amostras eram armazenadas em armários e 6
em ambientes refrigerados. Assim, podemos concluir que a maioria das soluções coletadas e analisadas
apresentou uma porcentagem de cloro ativo inferior ao informado, era armazenada em embalagem de
plástico leitoso com tampa de rosca e mantida a temperatura ambiente em armários.

252

Quando apenas o tratamento endodôntico ou periodontal não resolvem
IRALA LED, ROBINSON D, QUADROS DV.

 Um conduto radicular infectado apresenta condições ideais de substrato orgânico.Na presença de
lesão perirradicular, os microrganismos organizam-se em biofilme, estando os anaeróbios gram-negativos
em significativo número. Relativamente ao preparo endodôntico, apenas com a instrumentação, às vezes,
não se consegue obter a eliminação total das bactérias, porque os microrganismos localizam-se em sítios
inacessíveis.Com a desintegração no canal radicular, as bactérias irão liberar várias substâncias que irão
desembocar no periodonto e, com freqüência, as lesões inflamatórias irão se desenvolver ao redor do ápice
do dente, perpetuando a infecção e mantendo a lesão periapical.Dessa forma, muitos dos insucessos do
tratamento de dentes com lesão apical têm como agente etiológico justamente a dificuldade sanificação de
tal sistema de canais e remoção do biofilme periapical.

253

Comparação entre dois métodos de coleta de fluido crevicular gengival
ALENCAR FGA, GOMES S.

O fluido crevicular gengival (FCG) expressa a condição clínica do processo saúde-doença periodontal,
sendo seu volume e composição importantes para o estudo da patogênese da mesma. A coleta do FCG
usualmente é feita por meio do Periopaper®, de difícil importação e custo elevado. Este estudo investigou
um método alternativo de coleta de FCG, comparando-o ao Periopaper ® (C). Tiras de papel absorvente
(qualitativo, 80 gramas), com as dimensões de C, foram obtidas (T). Com a seringa de Hamilton ® foram
constituídas curvas-padrão, quantificadas com o Periotrom ®, utilizando-se volumes crescentes de saliva
(+0,1&#956;l), de 0.1&#956;l até 0.8 &#956;l. Para cada tempo de avaliação (imediatamente, quinze e trinta
segundos após a embebição, em semelhante temperatura) 3 curvas-padrão, para cada grupo, foram
geradas. As médias dos volumes foram comparadas (p&#8804;0,05). Não foram observadas diferenças
entre C (73.79±33.16) e T (64.63±31.52) imediatamente após e semelhanças foram mantidas em quinze e
trinta segundos (teste t, amostras independentes). Na avaliação intra-grupo (ANOVA), não houve diferença
entre imediatamente, quinze e trinta segundos, respectivamente para T e C. Conclusão: O método alternativo
para coleta de FCG mostrou-se semelhante ao Periopaper e intervalos de até 30 segundos, entre a coleta
e a leitura em Periotrom, não influenciaram as medidas.
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Calibragem de um dispositivo teste de coleta de fluido crevicular
ALMEIDA J, BRESOLIN K, ALENCAR F, GOMES S.

Calibragem dos métodos de investigação clínica é essencial. Para a coleta de fluido crevicular (FC),
o Periopaper® é validado e sua calibragem, para leitura do volume no Periotron®, está estabelecida. E pode
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ser realizada com soro fisiológico (SO) ou saliva (SA). Este trabalho verificou se a calibragem de um
dispositivo teste (DT) pode ser realizada com estas substâncias. Para tanto, foram dispensados, (Seringa de
Hamilton®), volumes conhecidos de SO e de SA [0.1 a 0,8 microlitros (&#956;l), com incrementos de 0.1
&#956;l] no DT [tiras de papel absorvente (qualitativo, 80 gramas), com as dimensões do Periopaper®. Foram
realizadas 3 medidas, para cada volume dispensado (VD) de cada solução, em três momentos experimentais:
imediatamente (T1), 15 (T2) e 30 segundos (T3) após a embebição. Os valores de Periotron® foram anotados
e, posteriormente, calculada a média (por VD), constituindo curvas-padrão para SO e SA em T1, T2 e T3. Na
avaliação intra-grupo (ANOVA, p=5%), não houve diferença entre SO e SA em relação aos tempos experimentais
(p=0,99). Na avaliação inter-grupo (teste t de student para amostras independentes, p=5%) não foram
observadas diferenças entre SO e SA (respectivamente) para T1 (77,06 ±34,03 e 68,498 ±36,25), T2 (74,96
±32,39 e 71,99 ±34,99) e T3 (67,22 ±33,65 e 70,76 ±34,96). Conclusão: Pode-se concluir que a calibragem do
DT, utilizando-se o Periotron® pode ser realizada com SO ou com SA e que um intervalo de até 30 segundos
entre a embebição e a leitura em Periotron® não interfere com o registro do volume dispensado.

255

Avaliação de um dispositivo alternativo para coleta e medida do volume de fluido
crevicular

BRAGA DT, LAMBERT P, FUCHS C, ALENCAR F, GOMES SC.

O volume de fluido crevicular gengival (FCG), um exudato do sulco/bolsa periodontal, é diretamente
proporcional ao grau de inflamação do periodonto, tornando-se um importante instrumento de avaliação
clínica. Os atuais dispositivos de coleta e cálculo do volume de FCG são de difícil acesso e alto custo. O
objetivo deste trabalho foi avaliar um dispositivo teste (DT) para coleta e leitura de volume de FCG. Com
uma Seringa de Hamilton®, volumes conhecidos de soro [0.1 a 0,8 microlitros (&#956;l), com incrementos
de 0.1 &#956;l] foram dispensados em uma placa de vidro. Três examinadores (E1, E2, E3), cegos para o
volume dispensado (VD), e em momentos distintos, fizeram a absorção deste soro por meio de um cone de
papel absorvente (no 30, Dentsply) realizando, imediatamente após, a leitura do VD por meio de um
dispositivo teste de leitura. Para cada VD, cada examinador realizou três medições. As médias (±DP) entre
as medidas foram calculadas e comparadas inter-examinador (ANOVA, p=0.05). Não foram observadas
diferenças (E1: 5,497 ± 2,145; E2: 5,20 ± 2,078 e E3- 5,087 ± 2,21). Após, foi analisado o coeficiente de
correlação (Pearson) entre as curvas-padrão estabelecidas para cada examinador (E1 e E2= 0,995; E2 e E3=
0,958; E3 e E1=0,974), com resultados significantes (p < = 0,01). Conclusão: pode-se concluir que o
dispositivo teste, de baixo custo e facil acesso, são um meio adequado para coleta e cálculo do volume de
FCG. Estudos in vivo devem ser conduzidos.

257

Avaliação in vitro da resistência ao desgaste de diferentes materiais odontológicos
SCHWARTZER E, SAMUEL SMW, COLLARES FM, PEREIRA AS.

A importância clínica do desgaste dos materiais odontológicos é atribuída à restrição estética e
funcional de restaurações. Como as medições de desgaste in vivo são complicadas e consomem muito
tempo, têm-se desenvolvido métodos de determinação do desgaste através de métodos in vitro que ainda
não possui um modelo experimental definitivo. O objetivo deste estudo foi avaliar o coeficiente de resistência
ao desgaste de diferentes materiais odontológicos em comparação com o esmalte dentário e validar o
método de “ball-cratering” para o uso odontológico. Espécimes foram confeccionados em esmalte bovino,
resina composta, amálgama e resina acrílica com 6mm de diâmetro e 2mm de espessura. O ensaio foi
realizado em um tribômetro Calowear. Em cada amostra foram feitas seis medições variando em 10, 20, 30,
40, 50 e 60 voltas. O valor do coeficiente de desgaste dos materiais avaliados seguiu o seguinte
comportamento: o amálgama obteve o menor coeficiente de desgaste, seguido em ordem crescente pela
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resina composta, esmalte e resina acrílica autopolimerizável. O método se encontra adaptado à avaliação
do desgaste de materiais odontológicos e tem entre suas vantagens a rápida avaliação do coeficiente de
desgaste e a padronização da análise mostrando-se uma ferramenta de grande valor no estudo do desgaste
de materiais odontológicos.

258

A importancia da reabilitação estética para o paciente portador de necessidades
especiais

FIGUEIREDO MC, XAVIER PNI, ORTEGA GT, BEZ AS

Define-se estética como ”filosofia da arte, ciência do belo”; ”a excelência de toda arte é seu vigor,
capaz de eliminar todos os incômodos, por estarem em íntima relação com a beleza e com a verdade”. A
necessidade estética na odontologia está diretamente relacionada com o senso de estética do homem. O
Webster‘s Third New International Dictionary define “estético” como “apreciativo do receptivo ou dedicado
ao belo”, ter senso... de beleza ou refinamento”.Todas as pessoas possuem este senso; a expressão,
interpretação e experiência o tornam original, influenciado pela cultura e pela autoimagem. O que uma
cultura admite como mutilado, desfigurado, pode ser belo para outra. O senso de beleza de um indivíduo
determina a maneira de como ele deseja se apresentar aos outros. A estética não é absoluta, é extremamente
subjetiva. Há evidências de que, cedo na história, o homem se preocupava com as alterações estéticas de
seus dentes. Hoje, a estética dentária está fundamentada em bases sólidas de uma prática odontológica
mais amadurecida e harmonizada com a saúde do geral e bucal dos indivíduos. A reabilitação bucal integral
de um paciente portador de necessidades especiais exige do profissional não apenas  a melhor opção do
material restaurador, mas a instituição de medidas educativas/preventivas que possam restabelecer o
equilíbrio, bem como, a manutenção de sua saúde bucal. A preservação de todos os dentes, decíduos e
permanentes, de um paciente especial é de importância impar não só para a boa oclusão; estética;  fonética
mas fundamentalmente para o seu  bem estar psico- emocional.

259

Térmicos cervicais de preparos protéticos para cerâmicas e cerômeros
NÓBREGAY, CASARIN T, GELATTI N.

Revisão de Literatura: O objetivo do trabalho foi caracterizar cada término(ombro/degrau reto e
ombro/degrau biselado)com o material restaurador respectivo obedecendo os diferentes tipos de
preparo.Concluímos que cabe ao Cirurgião-Dentista estudar individualmente a indicação do término cervical
dos diversos preparos em função da posição do dente na arcada,do material a ser utilizado, da oclusão do
paciente, dos hábitos parafuncionais e demais características que o paciente pode apresentar.

261

Perfil de ansiedade dos pacientes atendidos no Ambulatório de Cirurgia Oral
Menor do Curso de Mestrado em CTBMF da ULBRA

SOLDATELLI MV, RUSCHEL K, NASCIMENTO C, ISOLAN TMP.

O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento do perfil de ansiedade dos pacientes que foram
submetidos a cirurgia para remoção de terceiros molares retidos pelos alunos do curso de Mestrado em
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da ULBRA-CANOAS entre os meses de março e outubro de
2007. Esta avaliação foi feita a partir de um questionário baseado na Escala de Ansiedade proposta por
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Corah em 1979 e adaptada por Andrade e Ranali em 2002. Os pacientes que foram convidados e aceitaram
participar da pesquisa responderam um questionário com 4 perguntas, cada uma com 5 alternativas de
resposta, que procura avaliar os sentimentos, sinais e reações dos pacientes, relacionados ao tratamento
odontológico. Cada alternativa de resposta recebeu uma determinada pontuação, sendo que, ao final, os
pacientes foram classificados quanto ao grau de ansiedade com base na somatória dos pontos. Os
resultados obtidos foram os seguintes: de 81 pacientes, 6 foram considerados muito pouco ansiosos, 32
levemente ansiosos, 27 moderadamente ansiosos e 16 extremamente ansiosos. Analisando estes resultados,
conclui-se que a minoria dos pacientes relata ser totalmente tranqüila ao ter de ser submetido a um
procedimento cirúrgico oral, ou seja, algum grau de ansiedade existe, determinando que é imprescindível
uma boa relação profissional-paciente e, caso seja um procedimento extenso, pode-se considerar o uso de
um fármaco para controle de ansiedade.

262

Frenotomia lingual: relato de caso
ARTIFON L, REINHARDT L, FELBERG R, SILVA MG.

O freio lingual é constituído por mucosa, tecido conjuntivo fibroso denso e, ocasionalmente, fibras
superiores do músculo genioglosso. Esta estrutura une a ponta da língua à superfície lingual do rebordo
alveolar mandibular. A sua inexistência leva à anquiloglossia completa, que é a fusão entre a língua e o
assoalho da boca. Quando curto ocorre a anquiloglossia parcial, conhecida vulgarmente como ¨língua
presa¨. Esta situação geralmente provoca vários problemas, sendo os mais freqüentes de dicção, deglutição,
estabilidade de próteses, amamentação e periodontais. Para corrigir esta disfunção pode-se optar por um
tratamento conservador, através de exercícios motores, ou por um tratamento cirúrgico, através da
remoção parcial ou total do freio. Ambos têm o objetivo de promover o aumento da amplitude dos movimentos
linguais. O trabalho apresentará um relato de caso, onde realizou-se a técnica da frenotomia. Paciente C.T.T,
26 anos, portador de freio lingual curto. A analgesia foi alcançada através de bloqueio anestésico do nervo
lingual bilateral e infiltração local. A língua foi controlada e tracionada através de sutura localizada no ápice.
Uma pinça de Halstead foi utilizada previamente para promover hemostasia e orientar a incisão. O músculo
genioglosso teve de ser divulsionado para liberar a língua para movimentação adequada. As bordas da
ferida foram dissecadas e suturadas paralelamente a linha média da língua. Posteriormente ao ato cirúrgico,
o paciente apresentava um quadro satisfatório de mobilidade da língua, bem como melhora significativa na
fonação de determinadas palavras, demonstrando a efetividade da técnica utilizada. A sutura foi removida
após sete dias e o paciente encaminhado para acompanhamento de um fonoaudiólogo.

263

Candidíase hiperplásica
CAMINHA AI, VIDOR AP, SCHAFER A, DE ABREU RDC.

O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso clinico, mostrando formas de tratamento e
prevenção para a Candidíase hiperplásica bucal. Sabe-se que Candidíase é uma lesão causada pelo fungo
Cândida albicans o qual está presente na microbiota residente da cavidade bucal, e em algumas circunstâncias
o fungo tem sua proliferação exacerbada sendo, portanto, capaz de produzir doença.Este fungo pode
provocar na cavidade bucal uma reação tecidual, pelo desenvolvimento de um processo inflamatório
crônico chamado de candidiase hiperplásica. Esta patologia é comumente encontrada sob próteses totais no
tecido epitelial do palato duro de pacientes portadores desse aparelho protético (JORGE ET AL.,1990;
NEVILLE ET AL., 1998). O tratamento para tal patologia pode ser realizado por elétrocirurgia, laser, criocirurgia
(DIAS E SILVA, 1994) ou por abrasão mecânica (TUCKER, 1998; MONTENEGRO , 2002). Durante a
elaboração de um plano de tratamento para o paciente, é necessário inseri-lo num modelo de promoção de
saúde, no qual as condições gerais de saúde bucal são importantes. Por esse motivo é fundamental a
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instrução de higiene como fator primário do tratamento de qualquer tipo de candidiase, pois a saúde bucal
não se manteria após o tratamento preconizado. Alguns tipos de candidiase que persistem mesmo após a
higienizaçao correta do paciente, necessitam de antifúngicos tópicos ou ate mesmo sistêmicos.É importante
enfatizarmos a necessidade de uma orientação profissional efetiva, em benefício do paciente portador de
prótese no que diz respeito a cuidados especiais de higienização e retorno periódico para exame clínico.

264

Fechamento de diastema em associação ao clareamento dental: caso clínico
TERRA D, CECCAGNO M, BARBOSA NA, REICHERT LA.

Diante da grande valorização atual da estética, a Odontologia tem oferecido uma grande variedade
de tratamentos não invasivos. Para dentes escurecidos por exemplo, podemos lançar mão do clareamento
dental, usando a técnica caseira ou de consultório. Quando o problema é referente à anatomia dental, a
reanatomização é um procedimento que faz uso de sistemas restauradores adesivos, com resultados
bastante satisfatórios. O presente caso clínico ilustra a situação de um paciente do sexo masculino, com
24 anos de idade, que foi encaminhado para  a disciplina de Clínica Integral II da Faculdade de Odontologia
da ULBRA, apresentando um diastema bastante acentuado entre os incisivos centrais superiores. O exame
mais detalhado evidenciou que o dente 21, apesar de hígido, mostrava-se com necrose pulpar e escurecido
devido a traumatismo na infância. O tratamento inicial foi a realização do clareamento caseiro durante 4
semanas, apenas no dente 21, seguido do clareamento de  consultório em uma sessão, também realizado
apenas no dente 21. Uma vez obtida a cor desejada deste elemento dental, efetuou-se o fechamento do
diastema   usando o procedimento restaurador adesivo com a resina composta 4 Seasons  ( Ivoclar/
Vivadent). O resultado obtido foi extremamente satisfatório.

265

Restauração com  resina composta com uso da técnica de matriz oclusal
AZEVEDO R, CARVALHO A, GUARIENTI D.

Este trabalho relata um caso clinico de uma restauração com resina composta com a utilização da
técnica de matriz oclusal em uma lesão de carie no sulco oclusal,onde a anatomia das cúspides e sulcos
estão preservadas, no elemento dentário 26 do paciente A.N. de 15 anos, realizado na Clinica Integral III da
Ulbra Torres. A utilização da técnica da matriz oclusal visa restabelecer anatomia dental com melhores
detalhes, minimizando o desgaste oclusal e simplificando as etapas de acabamento e polimento, visto a
dificuldade de se reproduzir anatomicamente o elemento dentário pela técnica de restauração direta com
resina composta, após a confecção da réplica oclusal se removeu tecido cariado, fez se o condicionamento
acido e aplicação de adesivo e restaurou-se com resina composta utilizando a matriz oclusal para reproduzir
a anatomia oclusal do dente.

266

TC no diagnóstico de tórus palatino – relato de caso clínico
MAXWELL TL, SFREDDO P, DOTTO PP, DOTTO GN.

O objetivo deste trabalho é relatar um caso clinico de torus palatino, por meio de imagens de tomografia
computadorizada. Paciente C.P., sexo feminino, 56 anos, foi encaminhada para o serviço de TC com lesão no
palato, dura a palpação e mucosa gengival de cobertura ulcerada. A hipótese diagnostica foi confirmada pelas
imagens de TC em cortes e também com reconstruções 3D de palato ósseo. A ocorrência de torus palatino é
mais elevada no sexo masculino que no feminino, Com relação a localização do torus, mais casos ocorrem na
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mandíbula, comparado a maxila. O torus palatino é provocado por gene autossômico dominante simples. Esta
lesão é uma anomalia óssea benigna, idiopática (sem relação a outras patogenias). Ha, entretanto grupos
considerados mais propícios a desenvolvê-la, trata-se de uma exostose multifatorial. O tratamento indicado
foi a remoção cirúrgica da lesão pelo desconforto sofrido pela paciente e também pela necessidade agora do
uso de uma prótese total em maxila. O controle pós-cirúrgico foi satisfatório. A grande vantagem da TC para
o caso é a possibilidade de visualização em 3D, bem como em cortes sagitais e coronais.

267

Aumento de mucosa mastigatória com finalidade estética
CHIAPINOTTO LAA, GONZALEZ DPS, CHIAPINOTTO FA, CHIAPINOTTO GA.

A Odontologia atual vem se preocupando, de modo considerável, com procedimentos reabilitadores
que visam satisfazer as exigências estéticas dos pacientes. Nesse sentido a Periodontia como não poderia
ser diferente, vem evoluindo rapidamente a ponto de mudar o enfoque estritamente a serviço da saúde,
para uma postura que prioriza também a melhoria da estética, contribuindo para a satisfação do paciente e
de sua própria auto-estima. O tratamento estético de raízes parcialmente desnudas pode se valer de
diferentes técnicas de cirurgia plástica periodontal. O objetivo do presente trabalho é apresentar um caso
clínico de tratamento de recessão gengival empregando o deslize lateral de retalho num sítio e enxerto livre
de gengiva em outros, com resultado clínico quinze anos do pós-operatório. O retalho posicionado lateralmente
é uma alternativa para recobrimento radicular cujo sítio doador é representado pela gengiva adjacente ao
sítio a ser tratado. O enxerto livre de gengiva é baseado no princípio da remoção da mucosa mastigatória
de local doador e sua transferência para um leito receptor previamente preparado. Ambas as técnicas
utilizadas apresentaram resultados bastante significativos em relação ao aumento da espessura do tecido
gengival e condição estética, contribuindo para a manutenção da saúde gengival.

268

Secção de raiz e aproveitamento protético do remanescente dental
GONZALEZ DPS, IPONEMA AA, CHIAPINOTTO LA, CHIAPINOTTO GA.

Um dos objetivos básicos da Odontologia é o de manter os dentes naturais com saúde, conforto,
estética e função, mesmo porque o dentre natural é superior ao mais esmerado trabalho protético que
porventura venha a substituí-lo. Entretanto, em determinadas situações, por razões as mais variadas,
impõe-se a utilização de recursos extremos, para garantir a permanência do dente, mesmo que parcialmente,
como unidade efetiva da dentição. Paciente do sexo masculino, 53 anos de idade, oriundo de clínica
privada, encaminhado para tratamento periodontal do 5º sextante, com vistas a reabilitação protética
posterior, estando no momento, com  PPF provisória em acrílico, do 44 ao 47.. Embora as condições
clínicas periodontais compatíveis com saúde, merece destacar a lesão de furca grau I na vestibular do 47
e lesão de cárie envolvendo a raiz distal, com extensão até ao nível da crista óssea, o que também foi
evidenciado radiograficamente.

O tratamento consistiu de retalho periodontal, hemisecção e subseqüente extração da raiz distal e
remodelamento da porção coronária da raiz mesial. Optou-se pela extração da raiz distal, tendo em vista que
procedimentos de aumento de coroa clínica  necessários para a manutenção do dente, implicaria, não só em
exposição da furca como também,  em considerável perda de suporte periodontal de dentes vizinhos. A
reabilitação com PPF mostrou-se adequada ao controle clínico e radiográfico 2 anos após.
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269

Mantenedores de espaço na  dentição decídua
FRANKLIN GM, VEIGA M.

As principais conseqüências das perdas prematuras de dentes decíduos são:migração de dentes
adjacentes para a região da perda,o conseqüente fechamento ou redução do espaço destinado à irrupção do
dente permanente sucessor; encurtamento do arco;extrusão do antagonista ; As vezes é preciso recorrer à
instalação de um aparelho mantedor de espaço estético-funcional, que não somente poderá manter o
espaço da extração quanto irá restabelecer a estética e a função mastigatória, e impedir a ocorrência de um
hábito de interposição lingual ou outros, divididos em mantenedores de espaço fixo e removíveis.TIPOS:
Mantedor fixo tipo coroa alça , tipo botão de nance , tipo banda alça ,  Mantedor móvel estético-funcional ,
tipo arco lingual ; INDICAÇOES:Perdas precoces ,Manter espaços para erupção dos permanentes , Preservar
lee way space, Impedir movimentações dos dentes adjacentes;CONCLUSÃO: No tratamento do paciente
com perda dental decídua, é preciso que o profissional esteja atento  para que todos as medidas necessárias
para garantir uma correta oclusão da dentição permanente sejam tomadas, principalmente na escolha do
mantenedor adequado.

270

Avaliação clínica e procedimentos interceptores das mordidas abertas anteriores
SILVA AP, VARGAS RP, BRASIL RTF, RÉGIO MRS.

A face e a dentição de ser humano  servem como um espelho da expressão e da emoção, um
instrumento de fala e comunicação, e ainda têm vital importância nas funções de respiração, mastigação
e deglutição. A mordida aberta anterior é uma das más-oclusões de maior prevalência e comprometimento
estético e funcional. Sua etiologia multifatorial faz com que o tratamento não seja tão simples, já que em
muitos casos há necessidade de trabalhar em conjunto com diferentes especialidades, sendo que quanto
mais precoces forem o diagnóstico e procedimento interceptor, melhores, mais rápidos e mais estáveis
serão os resultados obtidos. Sendo a mordida aberta anterior uma má oclusão freqüente, principalmente em
pacientes infantis, os objetivos deste trabalho consistem em identificar algumas situações clínicas e propor
condições clínicas interceptivas.

271

Condutas clínicas diante de dentes natais e neonatais
VARGAS RP, FERNANDEZ RR, TORRIANI DD, ROMANO AR.

A expectativa diante do primeiro dente da criança geralmente é grande. Assim, alterações na
cronologia de erupção dentária geram inquietação tanto dos pais quanto do profissional de Odontologia. A
presença de dentes na cavidade oral do bebê ao nascimento, ou nos primeiros trinta dias de vida, denominados
dentes natais e neonatais, respectivamente, é um distúrbio biológico de cronologia, cuja etiologia ainda é
desconhecida. Estudos relatam que o aparecimento destes dentes na cavidade bucal ocorre com baixa
freqüência, sendo aproximadamente de 1/2000 nascimentos e é mais freqüente em meninas. É muito
importante o diagnóstico diferencial, distinguindo-os como parte da série normal da dentição (95% dos
casos) ou como extranumerários. A conduta clínica diante desses casos será de manter os dentes em boca
ou não, considerando determinados aspectos. O objetivo do presente trabalho é revisar a literatura quanto
às características clínicas, prevalência e possíveis condutas diante da ocorrência de dentes natais e
neonatais, apresentado casos clínicos em que diferentes condutas foram empregadas.
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272

Avaliação de sensibilidade pulpar após realização de osteotomia total de maxila
THIESEN F, VARGAS IA, SCHNEIDER LE, LEWANDOWSKI LL.

Em uma face com uma deformidade estrutural, é de fundamental importância que se estabeleça qual
o mecanismo funcional que causou tal alteração. Dentre as possíveis deformidades faciais que acometem
os pacientes, podemos destacar as alterações relativas ao osso maxilar. Para o tratamento destas
deformidades utilizamos a osteotomia total da maxila, que por sua vez, provoca uma perda de inervação e
aporte vascular momentâneo para todo o osso maxilar. Este trabalho determinou, através do acompanhamento
de pacientes operados, a progressão da recuperação da sensibilidade dos dentes na maxila após a realização
de osteotomia total maxilar. Para obtenção dos resultados foi avaliada a sensibilidade pulpar através de
teste térmico com gás refrigerante nos pacientes submetidos à cirurgia ortognática total de maxila, foram
avaliados 12 pacientes no pré-operatório e no pós-operatório sendo este sete dias, 1 mês, 3 meses e 6
meses pós cirurgia. A análise dos resultados se deu por análise quantitativa direta.

273

Técnica da marsupialização
MUNER FILHO R, GASSEN HT, ISOLAN TMP, SILVA JÚNIOR AN.

A Marsupialização foi descrita primeiramente por Partsch no fim do século 19,  como uma técnica na
qual o cisto é exposto através de uma abertura, tornando a cavidade cística  contínua à cavidade bucal. É
também chamada de fenestração ou técnica de Partsch. A sustentação desta técnica se dá na característica
dos cistos em crescer primariamente por pressão osmótica devido à diferença de concentração do seu
interior em relação ao meio externo. A essência da marsupialização é promover a descompressão do cisto,
aliviando sua pressão interna através de uma comunicação do cisto com o meio bucal, criando condições
para que haja neoformação óssea e conseqüente diminuição do cisto. No pôster serão ainda expostos os
casos clínicos com seus respectivos acompanhamentos; e serão enfatizadas as principais indicações para
a técnica.

274

Bulimia nervosa e sua relação com a odontologia: relato de caso clínico
GODOI APN, VIEIRA A, OLIVEIRA FT, LARENTIS NL.

Compreender o paciente bulímico e suas alterações em relação ao comportamento normal é o ponto
de partida para o seu tratamento. É de extrema importância que o cirurgião-dentista esteja atendo para as
manifestações buco-dentais que podem ocorrer, destacando dentre elas a descalcificação e erosão do
esmalte e sensibilidade dental. O objetivo desse estudo foi enfatizar a importância desse assunto dentro da
Odontologia através de um relato de caso clínico de uma paciente bulímica de 30 anos de idade que
apresentava sinais e sintomas clínicos bucais conseqüentes da doença.  Pode-se concluir após o exame da
paciente estudada e da revisão de literatura, que a anamnese é o mecanismo mais importante de diagnóstico
desta patologia pelo cirurgião-dentista que, muitas vezes, é o primeiro profissional da saúde a ter contato
com o indivíduo doente. Assim, a complexidade desse distúrbio alimentar torna indispensável uma abordagem
cautelosa e gradativa do paciente por uma equipe multidisciplinar, proporcionando-lhe o restabelecimento de
sua dignidade e sua reintegração à sociedade.
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275

Diagnóstico diferencial de lesões radiopacas periapicais
WEIS A, MAHL CRW.

As lesões radiopacas agrupam uma categoria de alterações ósseas que se constituem de grande
importância para o conhecimento profissional. Numa radiografia panorâmica, por exemplo, é possível
visualizar a sobreposição de diversas estruturas anatômicas. Algumas destas estruturas superpostas
podem dar margem a erros de interpretação ou gerar dúvidas quanto à sua real origem. Este trabalho tem
como objetivo esclarecer o cirurgião-dentista para as diferenças entre as diversas patologias diagnosticadas
a partir do exame radiográfico de lesões radiopacas na região apical. Uma análise detalhada do espaço do
ligamento periodontal, da lâmina dura, do trabeculado ósseo e dos espaços medulares nos maxilares é
obrigatório para o diagnóstico radiográfico de lesões periapicais. Serão apresentadas as lesões mais
freqüentes, quanto a suas características clínicas e radiográficas. As lesões radiopacas periapicais serão
Osteosclerose Idiopática Periapical, Displasia Fibrosa Periapical, Osteíte Esclerosante, Cementoblastoma,
Hipercementose, Osteomielite Esclerosante, Restos Radiculares, Odontoma Complexo, Tumor Maligno
Osteoblástico.

276

Carga imediata em mandíbula edêntula utilizando implantes com carga imediata
FRASCA LC, ZANI SR, PACHECO BT.

O protocolo original de Branemark consiste na colocação de 5 a 6 implantes entre os forames
mentonianos, em dois estágios, com um tempo de cicatrização de três meses, para finalmente receber
carga. Porém, recentes estudos têm encorajado uma diminuição progressiva do período de cicatrização,
oferecendo maior conforto ao paciente. A carga imediata tem sido proposta por diversos autores, desde que
uma alta estabilidade primária dos implantes seja alcançada, durante o procedimento. O presente trabalho
relata o caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 57 anos, que foi reabilitada com protocolo inferior
com carga imediata, no Serviço de Implantodontia da Ulbra-Canoas.

277

Tratamento da seqüela de fratura complexa do terço médio de face através de
cirurgia ortognática: relato de caso

ABITANTE C, SCHNEIDER LE, RUSSOMANNO R, KRAUSE R, HERNANDEZ P, VARGAS IA.

As deformidades de face podem ser congênitas ou adquiridas, as com etiologia por trauma são as
mais recorrentes. Quando dessas deformidades comprometem os ossos maxilares causando perda do
equilíbrio facial, o tratamento multidisciplinar deve ser instituído com o objetivo de garantir a integralidade
de sua reabilitação. A cirurgia ortognática tem como objetivos, o estabelecimento funcional e estético da
face, buscando devolver ao paciente a correta relação entre o osso mandibular e maxilar. O presente relato
apresentará o caso de um paciente que sofreu trauma de face, causando perdas dentárias, alteração da
relação ântero-posterior e transversa do osso maxilar. Uma técnica de cirurgia combinada foi utilizada
associado a uma expansão cirúrgica imediata da maxila, utilizando-se de fixação interna rígida e splint
intermediário e final para garantir a estabilização da ação cirúrgica. Devido sua complexidade, o tratamento
instituído foi a combinação destas aliado a posterior reabilitação protética.
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278

Perfil de escolares venezuelanos introduzidos em um programa odontológico que
utiliza o tratamento restaurador atraumático

FIGUEIREDO MC, MARTIMIANO ND, SILVA DD, COPÊS LG.

As açÕes  em saúde tanto educativas/preventivas como restauradoras  visam  proporcionar as
pessoas uma melhor qualidade de  vida.  Este trabalho teve como objetivos: avaliar a situaçao de saúde bucal
de crianças da escola bolivariana nacional barbula do  município de naguanaguá, venezuela e introduzir o
tratamento restaurador atraumático-art. Foi realizado um levantamento das necessidades de 1440 crianças de
idade entre 6 e 9 anos , sendo 46,15% e 53,84% do sexo masculino efeminino, respectivamente. Os dados
foram catalogados atraves de uma análise estadística descritiva. Verificou-se que 57,14% das crianças sao
cárie-ativos sendo que destes, 47,05% apresentavam necessidades restauradoras (21,05% lesoes de cárie
em 1 superfície e 78,94% em mais de 1 superficie).  Foi determinado que  a restauraçao atraumática deveria
ser utilizada neste programa, realizada na própria escola e pelos alunos do último ano de graduaçao da
faculdade de odontologia da universidade de carabobo, supervisados pelos seus professores. A implementaçao
do referido programa permitiu concluir que foi acertada a escolha de utilizar o art, reafirmando que os alunos
da graduaçao tem capacidade de executar a técnica depois de terem sido capacitados para tal.

279

Sindrome de Moebius: relato de caso clínico
FIGUEIREDO MC; LIMA GL, OLIVEIRA M, STEYER R.

A Síndrome ou Seqüência de Moebius é rara. Estima-se que no Brasil existam em torno de 600 casos
e nos Estados Unidos 1000 casos. Síndrome de Moebius é uma síndrome congênita caracterizada por
malformação do Sistema Nervoso Central. Caracteriza-se por paralisia facial periférica, em geral lateral,
paralisia do VI par, atrofia da musculatura da língua e outras anomalias musculares e ósseas, mais
freqüentemente localizadas nas partes distais das extremidades superiores e inferiores. As alterações
faciais que os portadores de Síndrome de Moebius apresentam acarretam um aspecto inexpressivo, com
ausência total da mímica facial, o que faz com que as manifestações de alegria, tristeza, dor, enfim, das
mais diversas emoções, só possam ser detectadas através do som. Possuem, ainda, boca semi-aberta e,
na tentativa de fechar os olhos surge, com o sinal de Bell, um aspecto anti-estético muito marcado.Todas
as alterações de expressão e as deformidades físicas associadas trazem, seguramente, distúrbios emocionais
que podem ser confundidos com algum grau de deficiência mental, que na realidade não possuem. A maioria
dos casos é esporádica, podendo haver associação com exposições ambientais durante o primeiro trimestre
da gestação, como por exemplo, ao misoprostol.  O caso clínico apresenta uma criança de ... anos de idade,
mentalmente saudável e com inteligência normal, apresentando as principais características da Síndrome
de Moebius como: deformação e/ou atrofiamento de membros (pés tortos, ausência de dedos nos pés ou
nas mãos); estrabismo; paralisia parcial ou generalizada dos pares de nervos da face. Com isso, a criança
não pisca, não lacrimeja, não mastiga, não sopra, não fala direito, não sorri ou seja, não apresenta nenhuma
expressão facial. Com relação aos aspectos odontológicos, ... O tratamento odontológico precisa de muita
dedicação e estímulo e deve iniciar quando bebê, estimulando a educação e prevenção das doenças bucais.

280

Adenoma pleomórfico: uma revisão de literatura
CORRÊA GT, HILDEBRAND LC, ROSA LN, SOUZA VF.

O adenoma plemórfico é o tumor benigno de glândula salivar mais comum (50%). Acomete
preferencialmente mulheres adultas jovens e se apresenta como um nódulo de consistência firme, de
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crescimento lento e indolor, recoberto por mucosa normal e geralmente móvel. Quando acomete o lobo
superficial da parótida, aparece como uma tumefação sobre o ramo mandibular à frente da orelha. O
diagnóstico conclusivo se dá através da histopatologia, onde encontramos uma mistura de estroma, células
epiteliais e mioepiteliais encapsulada. Por isso também é chamado de tumor misto benigno. O tratamento deve
ser a ressecção cirúrgica radical, com margem de segurança de no mínimo 0,5 cm. Quando em glândula
submandibular ou parótida, a melhor alternativa é a remoção total da glândula. Para casos de recorrência em
glândula parótida, que não são raros, alguns estudiosos preconizam o tratamento com radioterapia. A taxa de
transformação maligna para o carcinoma ex-adenoma pleomórfico gira em torno de 15%.

281

Nova técnica de reforço em prótese adesiva indireta: caso clínico
POZZEBON AP, RAMOS OLV, BALDISSERA RA, ROVEDA OAB.

A estética é cada vez mais exigida pelos pacientes. A perda de dente anterior é um desafio ao
restabelecimento devido à complexidade técnica, limitações estéticas e custo. As possibilidades restauradoras
consistem em próteses sobre implantes, próteses fixas em cerâmica ou metalo cerâmica ou prótese
adesiva direta ou indireta com reforços. As duas primeiras opções implicam em procedimentos altamente
invasivos para tecidos duros e moles e, no caso de falha, resulta em situação de difícil ou impossível
reversão. Por outro lado, em pequenos espaços edêntulos, a prótese adesiva é uma opção menos onerosa,
tecnicamente mais simples, pouco invasiva, (Ahlstrand et al. 2002) de fácil reparo ou confecção de novo
aparelho, bem como de bom resultado estético. Considerando as características de resistência dos pinos de
fibras de carbono, desenvolveu-se nova técnica para o seu emprego como reforço de prótese adesiva
indireta em dentes anteriores.

282

Reprodução de anatomia oclusal com matriz acrílica modificada
LEITE FHVS, BALDISSERA RA, VARASCHINI EL, RAMOS OLV.

O presente caso clínico relata a confecção de uma restauração de resina composta em um molar
com lesão de cárie oclusal, somente com descontinuidade da superfície, mas estendendo-se até o terço
interno de dentina. Utilizou-se a técnica de confecção de matriz de resina acrílica, previamente a remoção
da lesão (Baratieri et al. 1996), porém adaptada, com a finalidade de contribuir na execução da restauração.
As adaptações consistem na união de uma haste acrílica pré-polimerizada, e confecção de uma perfuração
no centro da matriz, com os objetivos de facilitar a manipulação e dirigir o escoamento do material
restaurador. Além do baixo custo e facilidade de confecção esta técnica tem, em relação à qualidade da
restauração, os seguintes benefícios: reprodução fiel da anatomia; manutenção dos contatos oclusais,
redução de passos no acabamento; maior facilidade na obtenção de superfície polida; menor aquecimento
da resina composta.

283

Manifestações bucais em pacientes com insuficiência renal crônica: uma revisão
de literatura

SCALCO GPC, NEVES M, PRETTO SM, FIGUEIREDO A.

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma doença sistêmica que atinge em torno de um milhão de
brasileiros. Esta condição pode desencadear alterações na cavidade bucal, dentre as quais se podem
destacar: hipoplasia de esmalte, palidez na mucosa bucal, xerostomia, hálito urêmico, composição salivar
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alterada, alterações radiográficas dos ossos maxilares, baixa incidência de cárie e a forte tendência para
formação de cálculo dental é uma característica marcante do portador de IRC. Por outro lado, os paciente
submetidos a transplantes renais e fazendo uso de terapia  imunossupressiva podem apresentar hiperplasia
gengival medicamentosa, candidíase, ulcerações na mucosa entre outras. O objetivo do presente trabalho foi
investigar, por meio de uma revisão de literatura, estudos relacionados com IRC e suas alterações na
cavidade bucal, a fim de estabelecer um protocolo de prevenção e promoção de saúde bucal em pacientes
com IRC no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Conforme
evidências científicas, a higiene bucal orientada possibilita a diminuição  dos níveis de placa bacteriana e,
dessa forma, o protocolo tem o intuito de evitar novas complicações a esses pacientes; em consonância com
os estudos que apontam para a grande necessidade de prevenção e promoção de saúde bucal nos portadores
de IRC, buscando sempre melhorar a qualidade de vida e a manutenção de saúde bucal dos mesmos.

284

Combinação orto-cirúrgica no tracionamento de canino superior permanente
impactado

RIZZATO JL, SOARES GC, VARGAS IA, ALVARES JP.

O canino é um dente de suma importância no complexo dento-facial, tanto por razões funcionais
quanto estéticas, entretanto, são vários os fatores etiológicos que podem levar a sua impacção, tornando-
os terceiro lugar na escala de dentes mais comumente impactados. O seu diagnóstico pode ser feito através
de exame clínico e radiográfico, portanto, de fácil detecção. Dentre as opções de tratamento de um dente
impactado, a conduta orto-cirúrgica é a mais utilizada pelos cirurgiões dentistas, e é a técnica que fornece
melhor prognóstico estético. Será apresentado então, um caso clínico exemplificando esta conduta. Um
paciente de 23 anos de idade, do sexo masculino, no qual se diagnosticou obstrução do canino superior
permanente (23) por presença de odontoma composto. O tratamento realizado foi a remoção cirúrgica do
odontoma composto localizado por palatino do dente 23, colagem de acessório ortodôntico na vestibular do
mesmo no trans-cirúrgico, recobrimento do acessório com hidroxiapatita, fechamento total do retalho,
deixando apenas um fino fio de ligadura atravessando o tecido gengival e posterior tracionamento ortodôntico,
visando uma oclusão e estética dentária e facial adequadas.

285

Dentes supranumerários: relato de caso
GIORGI BG, GIROTTO CV, MAHL CRW, TOVO MF.

Os dentes supranumerários constituem uma anomalia que se caracteriza pela formação de dentes
além do numero normal. Podem ocorrer nas dentições decídua e/ou permanente, podendo estar presentes
na maxila e/ou mandíbula, ocorrendo com maior freqüência na região superior anterior. Interferências
ocasionadas no estágio de formação da lâmina dentária são consideradas como um dos fatores etiológicos
que podem resultar nessa anomalia conhecida como hiperdontia, ou dentes supranumerários. Embora os
dentes supranumerários ocorram em uma baixa porcentagem da população, quando aparecem, as
conseqüências podem ser danosas se o diagnóstico não for precoce. Entre os problemas causados
podemos citar as maloclusões, a reabsorção radicular, a desvitalização de dente vizinho e a formação de
cistos com destruição óssea. O diagnóstico precoce envolve a realização de radiografias panorâmicas e
periapicais. A técnica de dissociação horizontal é frequentemente empregada permitindo a localização
vestíbulo- lingual de um dente supranumerário incluso. È importante o diagnóstico para o planejamento do
tratamento, possibilitando um prognóstico favorável. Os autores apresentam um caso clínico de dentes
supranumerários na região antero-superior.
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288

Tratamento de dente com rizogênese incompleta
RECH C, HENDLER A, TODESCATT B.

No trabalho a seguir será apresentado um caso de rizogênese incompleta onde houve necessidade
de remoção da polpa radicular, para induzir a formação ou fechamento da raiz.Nos casos de rizogênese
incompleta, quer seja por sua remoção total ou sua mortificação não haverá o desenvolvimento radicular
normal e a realização de um tratamento adequado se faz necessário. Nestas circunstâncias também não
ocorrerá formação dentinária, haverá um canal amplo, com alto risco de uma possível fratura radicular e a
raiz terá menor comprimento que o normal. Paciente G.C., 12 anos, chegou a clínica apresentando
sintomatologia no dente 47 que apresentava-se com rizogênese incompleta, após confirmar o diagnóstico de
pulpite irreversível foi realizado a abertura coronária, esvaziamento pulpar e pqm, preenchendo o canal com
hidróxido de cálcio, sucessivas trocas foram feitas. As trocas são realizadas para a indução da formação
da raiz, e o acompanhamento da evolução foi feito através de radiografias periapicais tiradas a cada
consulta. O tratamento começou julho de 2005 e estende-se até hoje.

290

Protocolo de biossegurança radiológica do Centro Universitário Franciscano
(UNIFRA)

WERLE SB, MONTEIRO B, STEGLICH A, DOTTO P.

O objetivo desse trabalho foi elaborar um protocolo de biossegurança para a disciplina de Radiologia
Odontológica da UNIFRA, com o propósito de controlar a infecção cruzada durante execução das técnicas
radiográficas e também durante o processamento dos filmes. O controle de qualidade no uso da radiação-
x torna-se necessário para produzir imagens de alta qualidade com o mínimo de exposição para o paciente
e para a equipe odontológica. Porém, o controle da infecção cruzada em Radiologia Odontológica merece
tanta consideração quanto controlar os riscos do uso da radiação ionizante. Sangue, saliva, tecidos e
secreções frequentemente entram em contato com o operador e superfícies do equipo e aparelho radiográfico,
tornando-os fontes potenciais de infecção cruzada. Além disso, a contaminação das soluções reveladoras
e fixadoras pode comprometer a qualidade da imagem radiográfica.

291

Uso de flúor em pacientes cárie ativos
CREMA RB, FRANTZ MG.

Há um tempo atrás, com o acesso restrito de abastecimento público e aos dentifrícios fluoretados,
o uso profissional do flúor tópico era erraneamente utilizado com finalidade preventiva. Hoje, o uso
profissional de produtos fluoretados é indicado como coadjuvante ao tratamento de pacientes com atividade
de cárie. Há evidências de que a que a baixa prevalência de cárie em países desenvolvidos ocorra devido
ao uso difundido de pastas dentais fluoretadas. Apesar disso, aos pacientes doentes de cárie, é necessário
o acesso ao fluoreto mais concentrado e de forma mais freqüente do que aquele encontrado nos dentifrícios.
A conveniência, a aceitação pelos pacientes, o tempo curto da aplicação e os resultados satisfatórios são
algumas das razões que justificam o largo uso de géis fluoretados pelos cirurgiões dentistas nesses
pacientes. Além disso, o flúor em forma de bochecho ou dentifrício tem recebido grande atenção nas
últimas décadas, como medida preventiva efetiva, fato comprovado por vários autores e recomendado
pela Organização Mundial de Saúde.
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292

Dente ectópico: relato de caso clínico
DI BERNARDO G, ANDREAZZA JV, WILTGEN A, LARENTIS NL.

Dentes ectópicos são aqueles que se desenvolvem fora de sua posição habitual. Podem ocorrer em
diversas localizações na cavidade bucal e em outros lugares do corpo. Alguns fatores podem determinar a
sua presença como a retenção prolongada, perda precoce ou traumatismo. O objetivo desse estudo foi
relatar um caso clínico de uma paciente de 8 anos com a presença do elemento 13 em posição ectópica que
procurou o serviço de Radiologia da ULBRA-Torres para realizar uma radiografia oclusal anterior e documentação
ortodôntica. Analisou-se, no exame oclusal a agenesia do elemento 13. Entretanto, observando a radiografia
panorâmica verificou-se a presença do elemento 13 em posição ectópica, na maxila, próximo ao assoalho
da órbita, lado direito. Na teleradiografia de perfil foi observada a posição no sentido antero-posterior,
evidenciando a coroa voltada para vestibular. Dessa forma pode-se concluir que o exame radiográfico é
indispensável para a detecção de dentes retidos. No entanto, para a sua correta localização, podem ser
necessárias mais de uma tomada radiográfica, em diferentes planos.

293

Anorexia e bulimia nervosa: efeitos sobre a saúde bucal e o papel do cirurgião-
dentista frente a transtornos alimentares

ANTUNES KT, AMARAL CF, BALBINOT CEA.

Os transtornos alimentares estão associados a diversas complicações clínicas graves, relacionadas
com comprometimento nutricional e às práticas inadequadas para o controle de peso, como por exemplo, o
vômito auto-induzido. Podem ser citadas anorexia e a bulimia nervosa como sendo distúrbios de
comportamento. Tais distúrbios geram complicações bucais, sendo freqüentemente observada erosão
dental devido ao ambiente bucal extremamente ácido, resultante dos hábitos dos pacientes. O cirurgião-
dentista, frente a essas doenças, pode ser o primeiro profissional a identificar tais transtornos. O objetivo
do presente trabalho é destacar algumas complicações sistêmicas e discutir as complicações bucais
conseqüentes da anorexia e bulimia nervosa, ressaltando sinais e sintomas perceptíveis na clínica odontológica
e familiarizar o cirurgião-dentista para que este possa detectar esses transtornos e, assim estar preparado
para um manejo adequado, possibilitando referência para serviços com abordagem multidisciplinar e melhor
desempenho no tratamento odontológico clínico.

295

Prevalência de exodontias no atendimento odontológico do município de Ivorá entre
1998 e 2006

REIS DQ, MARCO R, CHAGAS AM, FLORES DM.

O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de exodontia em pacientes atendidos pela
prefeitura do município de Ivorá entre 1998 a 2006. Foram analisados 1.838 fichas clinicas. Os resultados
mostraram que em um período de oito anos, 40% da demanda atendida foi para exodontia. As maiores
porcentagens de exodontia foram encontradas na faixa de 8 a 14 anos  e dos 46 aos 58 anos para o sexo
masculino. Para o sexo feminino dos 15 aos 20 anos e dos 35 a 60 anos. Os dentes permanentes com maior
prevalência de exodontia foram os primeiros molares, que são órgãos dentários de extrema importância na
oclusão dentária, fatalmente produzindo alterações da mesma o que poderá resultar em distúrbio  na
articulação temporomandibular. Apesar de todo o avanço da Odontologia de um modo geral ainda pode-se
deparar, nas unidades sanitárias públicas, com tratamento clássico da saúde bucal, onde a exodontias tem
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grande espaço. Portanto, as evidências sociais da saúde pública são um alerta de que atitudes devem ser
tomadas, caso contrário a Odontologia, no setor público, trabalhará apenas para manter um serviço indigno,
superficial, desmotivante, limitado e sem promoção da saúde.

296

Relação acadêmico versus paciente infantil... Confiança?!... Credibilidade?! Ou
entrega?!

AZEVEDO R, CANDIDO JT, FIALHO JAC, NAHORNY FB, VINHOLES J.

Conforme Mello Filho (1992), as situações nas quais os pacientes aguardam por atendimento
médico, odontológico, realizando exames e tratamentos podem gerar um grau prejudicial de ansiedade. Isto
está relacionado aos estímulos aversivos naturalmente presente no atendimento odontológico. Devemos
perceber o paciente como um todo, com características pessoais especificas, problemas e anseios próprios,
são essenciais para uma boa comunicação e o sucesso do atendimento odontológico. Quando o profissional
for obrigado a fazer diversos tipos de procedimentos odontológicos, irá notar a necessidade de possuir,
além da parte técnica-profissional, uma formação pessoal, humanística fundamentada no respeito e
compreensão dos indivíduos como pessoas, todas diferentes entre si. Paciente V.T quatro anos de idade,
compareceu ao projeto odontológico para núcleos especiais ulbra-torres, pois queixava-se que seus dentes
estavam pigmentados. Após a consulta inicial obteve-se o diagnóstico de lesões de cárie ativa, frente a
isso, a necessidade de um tratamento restaurador nos mesmos.

298

Términos cervicais de preparos protéticos para cerâmicas e cerômeros
NÓBREGA Y, CASARIN T, GELATTI N.

OBJETIVO: Caracterizar cada término (ombro/degrau reto e ombro/degrau biselado) com o material
restaurador respectivo obedecendo os diferentes tipos de preparo. SUMÁRIO DA LITERATURA REVISADA:
Foi feito uma revisão de literatura dos seguintes autores: MAINIERI ET, PEGORARO LF, MEZZOMO E,
SHILLINGBURG HT.  CONCLUSÃO: Cabe ao Cirurgião-Dentista estudar individualmente a indicação do
término cervical dos diversos preparos em função da posição do dente na arcada, do material a ser utilizado,
da oclusão do paciente, dos hábitos parafuncionais e demais características que o paciente pode apresentar.

299

O uso do arco lingual para desapinhar os incisivos inferiores
MAGUILNIK G, LIMA EM, ARAÚJO LL.

O aparelho arco lingual é um mantenedor de espaço comumente usado na época da dentição mista
com a finalidade de manter o perímetro do arco, evitando a mesialização dos primeiros molares permanentes
inferiores. O aproveitamento do Leeway Space pode ser utilizado para eliminar o apinhamento anterior
inferior em 87% dos casos. No caso apresentado, uma menina de 9 anos e 7 meses compareceu a
Faculdade de Odontologia da PUCRS para tratamento ortodôntico. Clinicamente apresentava apinhamento
dos incisivos mandibulares, Classe I de Angle e estava na fase de dentição mista. A análise de modelos
mostrou uma discrepância inferior zero. Na época das trocas dos segundos molares inferiores foi cimentado
um arco lingual e, após 10 meses de tratamento, o apinhamento foi eliminado e os dentes inferiores
alinharam-se naturalmente.
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300
Aplicações da nanotecnologia na odontologia

BERGOLI AD, CASTILLO LO, DOTTO GN, FAGAN SB.

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre as aplicações clínicas e os
materiais que estão sendo desenvolvidos com a nanotecnologia, salientando os usos dessa ciência para a
melhoria das condições atuais da odontologia. Na área da saúde, as nanociências vêm com a proposta de
promover a cura e tratamento de diversas doenças. A tecnologia dos nanomateriais está permitindo um
grande avanço no desenvolvimento de biomateriais para uso em Odontologia, principalmente no campo dos
compósitos resinosos, liga de titânio utilizado nos implantes, nanorobôs para movimentação ortodôntica e
anestesia local, cremes e pomadas para tratamento e até cura de carcinoma epidermóide, ultrasom para
estimulo de rizogênese em dentes traumatizados e outras aplicações ainda em estudo. Atualmente, o custo
na produção das nanopartículas e nanorobôs torna seu uso limitado, porem, futuramente este não será mais
um impedimento e as nanomateriais farão parte do dia a dia dos consultórios.

301

Erosão dental
FERRONATTO D, MAHL CRW.

A erosão é descrita na literatura como a perda da substância dentária por um processo químico que
não envolve ação bacteriana conhecida. A etiologia esta relacionada com substâncias ácidas que quando
em contato com o dente, descalcificam o esmalte.Esse tipo de lesão se manifesta usualmente por
depressões côncavas, rasas, largas, lisas e polidas, localizando-se na superfície do esmalte principalmente
na face V ou L/P de dentes anteriores, limitando-se ao terço cervical. O agente causador é descoberto
através da anamnese e exame clínico detalhados, podendo ser um hábito do paciente como ingerir com
muita frequência bebidas gaseificadas ou suco de frutas cítricas, podendo ser oriunda de alguma doença
(bulimia) ou alteração sistêmica (gestação) que causa regurgitação ou vômitos crônicos. O tratamento
consiste na remoção do agente causador, aplicação de fluoretos (se houver sensibilidade) e, quando
necessário, restauração substituindo a estrutura dentária perdida. Os autores apresentam um caso clínico
de um paciente, gênero feminino, 28 anos de idade, apresentando lesões de erosão na face V no terço
cervical dos Incisivos Centrais Superiores.

302

Síndrome do respirador bucal: diagnóstico e tratamento ortodôntico
SOARES GC,ALLEBRANDT L, RIZZATTO JL, PLATCHECK D.

A respiração bucal patológica gera uma disfunção da musculatura orofacial, produzindo importantes
efeitos no desenvolvimento esquelético e dentoalveolar. Como conseqüências intra-orais podemos observar
atresia maxilar, palato profundo e mordida cruzada posterior. Características faciais específicas também
são observadas, determinando o que é denominado de “síndrome da face longa”. Tendo em vista estas
repercussões é de fundamental importância a intervenção ortodôntica precoce, sendo a expansão rápida
da maxila o tratamento mais indicado. Entretanto, um tratamento interdisciplinar  médico e fonoaudiológico
geralmente é necessário  para remover a causa direta da obstrução das vias aéreas e evitar a persistência
de um hábito respiratório bucal residual. Aparelhos disjuntores utilizados para expansão ortopédica da
maxila têm como objetivo a separação da sutura palatina mediana, promovendo a correção da atresia
maxilar e o aumento da largura da cavidade nasal, apresentando muitas vezes melhora da permeabilidade
das vias aéreas.
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303

Estudo clínico sobre a presença de mordida aberta anterior e mordida cruzada
posterior unilateral funcional em gêmeos univitelinos

NETTO MSG, RÉGIO MRS, RODRIGUES CG, VIEIRA FV.

A mordida aberta anterior e a mordida cruzada posterior unilateral funcional são evidenciadas na
literatura como más oclusões de alta prevalência no arco dentário de pacientes infantis na fase de dentição
decídua e mista, praticantes de hábitos bucais viciosos prolongados. Os pacientes R.S. e R.S., do gênero
masculino, gêmeos univitelinos, com 10 anos de idade, foram atendidos no Projeto de Extensão da Unidade
de Ortodontia e Ortopedia dos Maxilares da FO/UFPEL, portando as más oclusões acima referidas. Sendo
assim, o presente trabalho tem como propósito descrever os casos clínicos, assim como a proposta de
tratamento interceptor visando o restabelecimento da harmonia oclusal e aspecto do perfil facial.

304

Avaliação da efetividade da instrumentação rotatória e manual em molares decíduos
MIRANDA F, POLETTO VC, FARACO JUNIOR IM.

O uso da instrumentação rotatória em Odontopediatria ainda é um campo de estudo novo. Apesar de
vir sendo bastante estudada em dentes permanentes, essa técnica de manipulação dos canais radiculares
vem sendo pouco explorada em dentes decíduos. O presente estudo teve por objetivo avaliar, in vitro, o
desvio apical e o tempo necessário para instrumentação de canais radiculares de molares superiores decíduos,
pela instrumentação rotatória com o uso do Sistema K3 - Sybron Endo em comparação com a instrumentação
manual - limas K - Kerr. Foram utilizados oito dentes decíduos extraídos e incluídos em blocos de resina
acrílica, divididos randomicamente em 2 grupos experimentais (n=04). Todos os dentes foram expostos a duas
tomadas radiográficas (uma vestibular e uma proximal), previamente ao preparo, com a lima exploratória em
seu interior, utilizando para isso o sensor digital direto (Cygnus MPD), com o intuito de registrar-se a posição
do instrumento exploratório na região apical do canal radicular. Na seqüência, os dentes foram preparados de
acordo com a distribuição randômica dos grupos. Concluído o preparo, os dentes foram novamente radiografados
nas suas faces proximal e vestibular com a lima memória no interior do canal. A análise para comparação do
grau de desvio apical produzido nos canais radiculares foi feita por meio da análise da sobreposição das
imagens digitais no Programa de Computador Adobe Photoshop. Os resultados parcias mostraram que no
grupo instrumentação manual teve-se uma média de desvio apical de 0.51mm, enquanto no grupo instrumentação
rotatória esta média foi de 0.48mm. Quanto ao tempo de instrumentação, o sistema rotatório preparou os
canais em um tempo significativamente menor quando comparado com o sistema manual. A partir desses
resultados podemos concluir que, o uso de instrumentação mecanizada em Odontopediatria é viável, tendo a
grande vantagem de dispender menor tempo para a realização do preparo.

305

Saúde bucal: abordagem multiprofissional nos grupos de apoio terapêutico do CEU
da PUCRS

FREITAS DMF, ROSA AR, PRETTO SM, ELY HC.

O tema revela a importância da atuação multidisciplinar em projetos de prevenção e orientação em
saúde, apresentando uma visão integral do indivíduo, aliando o conhecimento das diversas áreas profissionais
e sua atuação na atenção básica à população. A proposta da humanização das ações e serviços através da
responsabilização e conscientização, tanto de gestores e trabalhadores quanto usuários, dos aspectos que
condicionam e determinam um estado de saúde e dos recursos existentes para sua prevenção, promoção
e recuperação. Através dos grupos terapêuticos de apoio, a equipe multiprofissional juntamente com
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usuários buscam a resposta possível para  problemas e aflições de forma que , não apenas se produzam
consultas e atendimentos, mas sim, o conhecimento, a autonomia e a responsabilização no que diz respeito
à saúde em cada usuário. O eixo de orientação está na promoção da boa qualidade de vida e intervenção
nos fatores que a colocam em risco. Assim, a linha do cuidado forma o  vínculo e laços de confiança,
indispensáveis para melhorar e assegurar a qualidade dos serviços de saúde.

306

Disostose cleidocraniana: relato de caso clínico
SANTA MARIA FD, ZANETTINI J, FERREIRA E, ROSA M, MAHL CRW .

A disostose cleidocraniana é uma doença hereditária autossômica dominante rara e considerada
mutação de expressividade familiar variável causada por mutações no gene CBFA1/RUNX2. Apresenta
anomalias esqueléticas características e manifestações na cavidade bucal, as quais são de extrema
importância e devem ser de conhecimento do cirurgião dentista. Das características clinicas gerais, observa-
se aplasia ou hipoplasia das clavículas e mal-formação craniofacial características. Pode ocorrer em
qualquer osso, em mulheres e homens com igual freqüência e sem preferência por raça. O diagnóstico é
realizado através do exame clínico e radiográfico. Os autores apresentam um caso de um paciente, gênero
feminino, 27 anos, encaminhada para o Serviço de Radiologia da ULBRA, que relata estar sob estresse
emocional por problemas dentários e ser portador de uma síndrome. Ao exame radiográfico panorâmico,
observou-se ausência de alguns elementos, presença de dentes inclusos e supranumerários, seios maxilares
atrésicos.  Diante da imagem radiográfica e dos aspectos clínicos característicos da displasia cleidocraniana,
foi sugerido o diagnóstico.

307

Tratamento multidisciplinar em paciente com traumatismo dental: relato de caso
clínico

PEREIRA CC, COELHO-DE-SOUZA FH, KLEIN-JUNIOR CA, SILVA PM

Paciente compareceu à clínica odontológica onde foi observada fratura radicular no terço apical e
fístula na mucosa vestibular do dente 11. A terapia endodôntica foi realizada com trocas de MIC com pasta
de Hidróxido de Cálcio por 5 meses. Apesar disto a fístula não regrediu, e, como alternativa de tratamento
ao acesso cirúrgico, optou-se pela obturação do canal radicular com MTA, o que permitiu a regressão da
fístula, mantendo este quadro por 4 meses. Porém, com a remoção da contenção houve o retorno da fistula.
A partir desta condição clínica foi indicada a cirurgia parendodôntica a fim de remover o fragmento radicular
apical. Após o período cicatricial foi realizada a restauração do bordo incisal fraturado e uma faceta direta
de resina composta para correção estética do dente, o qual se apresentava bastante escurecido. Após o
preparo para faceta e isolamento absoluto, foi utilizado um corante para mascarar o fundo escuro, associado
às resinas Charisma OA3, OA2 e Durafill A2 e I. Com a realização dos tratamentos integrados acima,
obteve-se sucesso na manutenção do dente em boca, necessitando apenas de proservação.

308

Remoção de broca Gates Glidden fraturada no interior do canal radicular
empregando o cianoacrilato: relato de caso clínico

PEREIRA CC, COELHO-DE-SOUZA FH, KLEIN JUNIOR CA, BALESTRIN M.

A presença de instrumentos fraturados no interior dos canais radiculares dificulta ou mesmo impede
as manobras de sanificação e modelagem, podendo interferir no prognóstico do tratamento. Frente a esta
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condição, a remoção dos fragmentos é fundamental para continuidade da terapia endodôntica. Inúmeras
técnicas são empregadas para alcançar este objetivo, desde o uso do ultra-som e pinças especiais, a
dispositivos como o Endo Extractor. Paciente compareceu a clínica odontológica apresentando um fragmento
de broca Gates Glidden fraturada no canal radicular do dente 12. Após inúmeras tentativas de remoção
empregando limas endodônticas e pinças especiais, optou-se em utilizar uma variação do dispositivo Endo
Extractor.  Uma cânula de aspiração endodôntica foi adaptada a broca fraturada e a seguir, uma gota do
adesivo cianoacrilato foi depositada. Aguardou-se 4 a 5 minutos e com movimentos oscilatórios a broca foi
facilmente removida. Pode-se concluir que esta técnica serve como mais um recurso na remoção de
artefatos metálicos do interior de canais radiculares, sendo de baixo custo e fácil execução.

309

Projeto de atenção à saúde bucal de crianças acolhidas na Casa do Carinho em
Pelotas/RS

FERNANDEZ RR, TORRIANI DD, NASILOSKI KS, RODRIGUES RP.

A Casa do Carinho/Pelotas-RS é uma instituição que abriga crianças vitimas de maus-tratos, seja
físico, sexual, psicológico ou por negligência. Em julho de 2005, foi implantado o Projeto de Extensão “Atenção
à Saúde Bucal de Crianças Institucionalizadas Acolhidas na Casa do Carinho na cidade de Pelotas-RS”, que
ocorre nessa instituição e também na própria Faculdade de Odontologia. Este projeto tem como objetivos:
situar o aluno no cotidiano das crianças da instituição; avaliar a saúde oral dessas crianças (0 a 7 anos);
despertar as crianças aos auto-cuidados da saúde oral; realizar tratamento odontológico curativo, priorizando
as urgências. Foram desenvolvidas atividades lúdicas, mobilizando para a saúde bucal e promovendo
integração com as crianças. A partir dos exames clínicos realizados na própria casa, iniciou-se os atendimentos
na Clínica Infantil da FO-UFPel. Durante o período de execução do projeto, as crianças mostraram-se
comprometidas com a sua saúde bucal e receptivas aos tratamentos odontológicos. A grande repercussão do
projeto é o carinho e afeto entre crianças e acadêmicos, que criou um vínculo de confiança e amizade.

310

Displasia fibrosa: relato de caso
HECK B, BERTUZZI D, BURZLAFF J, FONTANELLA V.

A displasia fibrosa óssea é uma lesão fibro-óssea benigna na qual ocorre substituição do tecido
ósseo normal por tecido conjuntivo fibroso celular, entremeado com trabéculas ósseas irregulares. Sua
maior prevalência é na maxila de indivíduos jovens. Clinicamente, a lesão se apresenta assintomática
quando pequena ou como um aumento de volume da região quando em maiores proporções. O seu aspecto
radiográfico mais marcante é uma radiopacidade difusa sem limites definidos. O diagnóstico da displasia
fibrosa é exclusivamente histopatológico e o tratamento varia de acordo com o tamanho e a localização da
lesão. Apresenta-se um caso atípico em que o diagnóstico de displasia fibrosa óssea em paciente na 5ª
década de vida.

311

Sindrome de Down: características gerais, bucais e craniofaciais
AMARAL CF, ANTUNES KT, DOTTO PP.

A síndrome de Down (SD) é conhecida como trissomia do 21 ou mongolismo, devido às semelhanças
físicas dos indivíduos portadores dessa síndrome com a raça mongólica. A palavra síndrome foi definida
como um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um determinado quadro clínico. A SD faz parte do
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grupo de encefalopatias, na qual o sistema nervoso central amadurece com o tempo, porém é mais lento
que o observado nas crianças normais. Com base nisso, o presente trabalho visa apresentar características
dos pacientes com SD, sendo elas gerais, bucais e craniofaciais. Dentre as características bucais Brown &
Cunningham (1961) observaram, problemas periodontais severos e Cohen & Winer (1965) relataram a baixa
incidência de cárie dentária. Os indivíduos com SD apresentam traços característicos como microcefalia
leve, pescoço curto, olhos amendoados, prega do epicanto, boca pequena e protrusão lingual. Este estudo
visa proporcionar informações relevantes aos cirurgiões dentistas para que esses possam compreender e
intensificar o atendimento odontológico a esses pacientes.

312

Eficácia do desinfetante à base de ácido peracético sobre pilares de zircônia
HADDAD DC, FREITAS RG, DINATO JC, SAMUEL SW.

A biossegurança tem sido valorizada na Odontologia na busca da prevenção de infecção cruzada.
Nesse contexto, pilares e próteses devem ser desinfetados, uma vez que o processo de reabilitação requer
provas em boca, além de envolver idas e vindas ao laboratório. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar
a eficácia do ácido peracético (AP), uma nova opção na área de biossegurança na Odontologia, como
desinfetante de pilares de zircônia. Trinta pilares de zircônia foram submetidos a um ciclo de esterilização em
autoclave. Após essa etapa, os pilares foram incubados em tubos de ensaio contendo caldo TSB por 48h em
estufa, a 35ºC, a fim de se avaliar a eficácia da esterilização. Pode-se, então, observar a ausência de
crescimento bacteriano. A seguir, os pilares foram imersos, por 1h, em caldo TSB contendo Staphylococcus
aureus. Após, as peças foram incubadas em tubos de ensaio contendo caldo TSB por 48h em estufa, a
35ºC, com o intuito de avaliar se o processo utilizado foi capaz de promover a contaminação dos pilares.
Após confirmação, os pilares foram randomicamente alocados para os seguintes grupos(G): no G1, os
pilares foram submetidos a um ciclo de esterilização em autoclave (grupo controle); no G2, os pilares foram
imersos em AP a 1%, por 30min; no G3, os pilares foram imersos em AP a 2%, por 10min. Após, os pilares
foram novamente incubados em tubos de ensaio com caldo TSB por 48h em estufa, a 35ºC, para posterior
avaliação da turvação do meio. O processo de esterilização através da autoclave e de desinfecção através
do AP a 1% e 2% revelaram-se eficazes, pois não houve crescimento bacteriano em nenhum tubo de ensaio.
Com base nos resultados é lícito concluir que o AP a 1% e 2% foi eficaz na desinfecção de pilares de zircônia
contaminados com Sthaphylococcus aureus.

313

Odontologia não invasiva: o verdadeiro tratamento da doença cárie
AVILA VT, CARGNELUTTI B, PINTO AS, PINTO TMP.

Uma Odontologia Cirúrgico-Restauradora, onde o tratamento e diagnóstico da doença cárie baseiam-
se em cavidades, está totalmente ultrapassada, não combinando com a proposta atual de promoção de
saúde. Tendo em vista que a doença cárie é multifatorial, um tratamento dito exclusivamente restaurador,
desacompanhado de orientações ao paciente, quando aplicado a um indivíduo exposto aos fatores etiológicos
da doença, possui certamente grandes chances de falhas. Uma vez que a Odontologia restauradora isolada,
não possui papel redutor na prevalência da doença cárie a longo prazo, ela apenas reduz o número de dentes
cariados, e aumenta o número de restaurações. Logo, diante da necessidade de intervenção na progressão
da lesão de cárie através de uma restauração do elemento dentário, esta deve sempre atuar em conjunto
com uma Odontologia dita não invasiva, onde os pacientes são orientados quanto à higiene oral, recebem
aconselhamento dietético, intervenção profissional na remoção mecânica da placa bacteriana, e uso de
flúor profissional.
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314

Impacto e monitoramento da avulsão dentária na adolescência
ROBINSON D, QUADROS DV, GONZALEZ DPS, FELDENS EG.

O traumatismo alvéolo-dentário constitui-se em importante agravo à saúde, com importante impacto
na qualidade de vida dos indivíduos afetados. A avulsão dentária envolve grande complexidade de tratamento,
desde o reimplante até o monitoramento das suas seqüelas, que pode estender-se por anos, requerendo
uma abordagem interdisciplinar. O objetivo deste trabalho é apresentar o relato de uma avulsão dentária em
uma criança de 8 anos, em que não houve sucesso do reimplante e o dente envolvido precisou ser extraído.
Após instituição de aparelho estético-funcional com o próprio dente avulsionado, decidiu-se por um tratamento
alternativo, envolvendo dentística restauradora para posterior instituição de terapia ortodôntica. A abordagem
deste caso demonstra que o tratamento do paciente com perda de elemento dentário por traumatismo,
constitui-se em importante estratégia de promoção de saúde, buscando diminuir ou evitar conseqüências
biológicas e sociais negativas para os envolvidos.

315

Projeto de extensão universitária “proteja o sorriso do seu bebê”
TREVISAN JH, GUASSELLI N, RUSCHEL HC, MIGUENS JR SAQ.

O atendimento odontológico infantil, com enfoque na atenção precoce ao bebê, tem sido tema de
muitas palestras e estudos nos últimos anos. Os estudos mostram uma alta prevalência de cárie em pré-
escolares, caracterizando a falta de atenção odontológica a essa parcela da população. Um levantamento
epidemiológico realizado nos pré-escolares do município de Canoas demonstrou que de 30 a 40% dessas
crianças já apresentavam lesões de cárie (Ferreira e cols. 2002). O projeto de extensão universitária
“Proteja o Sorriso do seu Bebê” é desenvolvido com o intuito de proporcionar aos alunos de graduação a
oportunidade de trabalhar com essas crianças. Desta forma, a população alvo é de crianças de zero a seis
anos de idade das Escolas Municipais de Educação Infantil de Canoas – RS. Os alunos participantes do
projeto são selecionados no início de cada semestre e a participação desses é voluntária. Com o início das
atividades, estes visitam as escolas parceiras, conhecem a sua realidade e fazem um mapeamento do
local. Com isso, um cronograma das atividades é elaborado, onde constam: orientação e realização de
higiene bucal nas crianças, atividades educativas com as crianças (desenhos, peças de teatro, música,
etc), elaboração de material educativo para os pais e responsáveis, palestra aos pais e orientação aos
professores.

316

Aumento de coroa clínica utilizando-se a técnica de Kramer
FERRETTO MAI, TONETO C, GONÇALVES DA, DAMÉ JAM.

Diferentes técnicas cirúrgicas têm sido desenvolvidas para realização de aumentos de coroas
clínicas (ACC). O ACC é um procedimento realizado quando o paciente apresenta sorriso gengival ou coroa
clínica muito pequena, por estética ou para viabilizar uma restauração. Para sua realização devem ser
considerados fatores como: localização da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte, a crista
óssea e a relação coroa-raiz-osso alveolar.O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico da técnica
de Kramer realizada na paciente E.N.L., sexo feminino, para que posteriormente fosse feita sua reabilitação
protética. Foi realizado o exame inicial clínico-radiográfico e por ser um terceiro molar inferior esquerdo,
isolado, que posteriormente será um pilar da prótese, apresentando cavidades cariosas na vestibular e
lingual que invadiam as estruturas que compõem o espaço biológico, optou-se pela realização do ACC pela
técnica de Kramer.Após a demarcação para confecção das duas incisões por mesial e distal em forma de
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cunha, e das incisões relaxantes, paralelas, verticais e em direção ao fundo do vestíbulo e assoalho da
boca, nos ângulos vestíbulo-proximais e línguo-proximais. Utilizando-se uma lâmina nº 15c procedeu-se à
cirurgia; o retalho foi de espessura parcial visando à manutenção do periósteo sobre a tábua óssea. A
osteotomia e a osteoplastia foram feitas com cinzéis de Ochsenbein, visando aumentar a coroa clínica,
posteriormente foi feito o acabamento para remoção de espículas ósseas remanescentes, e a sutura
realizada com fio de seda 4-0 (Ethicon), com pontos do tipo simples, tendo o cuidado com a reposição apical
dos retalhos das faces livres para que recobrissem ligeiramente a margem óssea. Após a sutura o campo
foi protegido com cimento cirúrgico. Passado o período de cicatrização foi realizado o processo restaurador
com resina bem mais clara que a cor do dente para facilitar a visualização durante o acabamento. Atualmente
a paciente está em fase de confecção da prótese parcial removível.

317

Centro de especialidades odontológicas (CEO): uma avaliação qualitativa na
perspectiva dos alunos participantes

GARDELIN VA, KUNERT GG, MELO TAF, MATTOS AP.

A Odontologia tem ocupado os mais diferentes espaços profissionais pela demanda da sociedade
aos seus serviços. Nesse sentido O CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) tem proporcionado ao
aluno de graduação do Curso de Odontologia da ULBRA – campus Canoas/RS, uma oportunidade de
conhecer as diferentes realidades e necessidades da sociedade. Este trabalho teve como objetivo, detectar
o nível de satisfação e as suas experiências vividas diante este estágio. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa de cunho qualitativo, construtivista-interacional através de um questionário com seis perguntas
abertas aos acadêmicos que estavam matriculados nesta disciplina curricular. Dos 43 alunos matriculados,
apenas 29 responderam ao questionário (67%). Através da análise das respostas obtidas, pôde-se perceber
que as expectativas dos participantes foram favoráveis, embora tenham expressado uma perspectiva
negativa inicial, pois pensavam que não teriam as condições e recursos necessários para desenvolver suas
atividades com competência. Aos poucos, os depoimentos foram demonstrando o nível de satisfação com
aprendizado e o interesse que os alunos têm com relação à atividade que é realizada no CEO. Conclui-se que
estes estágios curriculares são de grande valia para o desenvolvimento crítico e profissional dos alunos de
graduação e que a abertura da universidade em oferecer a vivência em um serviço público é recebida em
grande aceitação e dotada de grande valia na avaliação dos alunos de graduação.

320

Atendimento odontológico de uma criança portadora da Síndrome de Williams
MENDES M, SILVEIRA MM, BONOW ML.

A Síndrome de Williams (SW) é uma rara desordem genética ligada a deleções do cromossomo 7.
Acarreta alterações na funcionalidade de inúmeros genes incluindo os produtores de elastina. Os portadores
podem apresentar problemas cardíacos, renais, atraso mental moderado, problemas odontológicos,
hipercalcemia,deficiência motora entre outros. Devido a esse fato o atendimento odontológico deve ser
diferenciado por parte do cirurgião-dentista. Este trabalho se propõe as descrever as principais características
clínicas e odontológicas dos pacientes portadores da SW através da apresentação do caso clínico do
paciente L.M.C., de 6 anos de idade, ralatando a conduta profissional mediante um portador de necessidades
especiais. Apesar de problemas no desenvolvimento neuromotor e deficiência mental,  é possivel efetuar
um bom atendimento odontológico nesses pacientes, desde que o cirurgião-dentista conheça as alterações
sistêmicas, bucais e dentárias que o paciente possa vir a apresentar, além de um bom intercâmbio com a
família, propiciando assim, um tratamento adequado e eficaz para com esses pacientes.
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321

Avaliação quantitativa do nível de conhecimento sobre bucal na escola de surdos
Professora Lília Mazeron

IPONEMA AA, MENDES T, FRANCO F, GUIDOLIN C.

A comunicação com os pacientes cumpre papel fundamental na determinação do diagnóstico, porém
pouca atenção ainda é dada aos profissionais da odontologia para facilitar a interação com pacientes que
apresentam deficiência de audição. Este trabalho tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre
saúde bucal dos alunos e pais/responsáveis em uma escola para surdos. Percebemos que o grau de
escolaridade e renda familiar está bastante envolvido com o nível de conhecimento. A maioria nunca
consultou um profissional da saúde que soubesse Língua Brasileira de Sinais. É fundamental mais programas
preventivos como estratégia para melhorar a saúde bucal.

322

Moldes e modelos: a importância da realização de desinfecção pelos profissionais
da odontologia

BERGOLI AD, CARGNELUTTI B, DOTTO PP, AVILA VT, PINTOTMP.

Moldes e modelos entram em contato com sangue e saliva de forma direta ou indireta, sendo fontes
de transmissão para inúmeras doenças patogênicas, tornando imprescindível sua desinfecção. Muitos
profissionais da Odontologia possuem dúvidas sobre métodos de desinfecção desses artigos e se esse
procedimento realmente é necessário. Uma das preocupações maiores está relacionada à alteração dimensional
dos moldes de alginato após a imersão em desinfetante, surgindo dúvidas de qual seria o método mais
indicado para cada material, além do período mais seguro. O molde de alginato, por exemplo, sofre
alterações físicas significantes se for desinfetado com hipoclorito de sódio a 1% em um período superior a
10 minutos. Na maioria dos casos é mais vantajoso desinfetar o molde e vazar o modelo, do que desinfetar
apenas o modelo. Diante dessa percepção de muita falta de informação e comunicação entre os profissionais
da Odontologia respeito do assunto, o objetivo do presente trabalho foi apresentar alternativas de desinfecção
de moldes de alginato e modelos de gesso, e alertar sobre a importância desse conhecimento.

323

Pênfigo vulgar e penfigóide benigno de mucosa: um estudo epidemiológico
GOMES APN, RODRIGUES RCP, SPANEMBERG JC, LUBIAN CT.

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento dos casos de PV e PBM registrados no CDDB
– FO/UFPel, buscando identificar as características da casuística do Serviço. Os dados foram coletados
das fichas de biópsia com diagnóstico histopatológico de PV ou PBM e tabulados no programa SPSS.
Somente 19 casos foram encontrados, 15 de PV e 4 de PBM, em cerca de 15 mil biópsias. Para o PV, o sexo
feminino (60%), a raça branca (67%) e a 5ª e 6ª década de vida (53%) predominaram, sendo a mucosa jugal
o local de biópsia mais freqüente (40%). Para o PBM, todos os pacientes acometidos eram do sexo feminino,
da 4ª a 6ª década de vida. Três pacientes eram leucodermas (75%) e as biópsias foram realizadas na
gengiva, confirmando o freqüente envolvimento deste sítio nesta patologia. Nossos resultados coincidem
com os dados da literatura no que diz respeito aos aspectos clínicos observados. No entanto, em nossa
casuística, o Pênfigo Vulgar foi 4 vezes mais comum que o Penfigóide Benigno de Mucosa.
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324

A beleza de um sorriso: restabelecimento da função estética através de
procedimentos clínicos integrados

BASTOS MAM, SCHEFFER GR, VINHOLES JIAM, ABREU RDC.

As doenças bucais mediadas pela ação das placas bacterianas estão entre aquelas que mais
flagelam os seres humanos, afetando-lhes severamente o bem estar e a qualidade de vida. As limitações
da concepção da prática odontológica que se propõe a tratar essas doenças e recuperar a saúde bucal das
pessoas, dando equivocada ênfase aos procedimentos cirúrgicos e restauradores, têm sido exaustivamente
denunciadas no mundo inteiro e, também, entre nós. O cirurgião dentista deve ter uma visão clínica ampla,
pois é de sua autonomia e responsabilidade proporcionar saúde e bem estar ao seu paciente. O presente
trabalho tem por objetivo o relato de um caso clínico, onde foi realizada uma abordagem odontológica
integrada em um paciente com atividade de cárie, doença periodontal e as seqüelas das mesmas. Concluímos
que através da aplicação integrada das disciplinas odontológicas obtemos um melhor resultado no
restabelecimento do sorriso do paciente, saúde e bem estar.

325

Avaliação clínica de tratamento ortocirúrgico de incisivo central superior retido
pela presença de um odontoma composto

KUSKOSKI A, VIEIRA FV, DIAS W, RÉGIO MRS.

Os odontomas são considerados malformações benignas dos tecidos dentários, que podem causar
algumas alterações, como a não erupção de determinado dente permanente. Portanto, a impactação de
incisivos superiores é uma anomalia que requer interceptação precoce e é considerada um desafio na clinica
ortodôntica. O objetivo desse trabalho é a apresentação de um caso clínico de um paciente com 9 anos de
idade, gênero feminino, que apresentava impactação de um incisivo central superior pela presença de um
odontoma composto, identificado em uma radiografia periapical. O paciente procurou atendimento devido à
não erupção do elemento 11 e à presença há mais de 6 meses do elemento 21. O tratamento proposto foi a
colagem dos bráquetes ortodônticos, remoção cirúrgica do odontoma e observação do potencial de erupção do
dente retido, mesmo que apresentasse na radiografia periapical raiz praticamente formada com a ápice aberto
(estagio 9 de Nolla). Se houver necessidade, será realizado o tracionamento ortodôntico do elemento 11.
Dessa forma, o diagnóstico e tratamento precoce desta alteração de erupção são de grande importância para
evitar um dano maior ao desenvolvimento da oclusão e estética nesta região da arcada dentária.

326

Ferimento por arma de fogo em base de crânio: relato de caso
BORDIN RO, SILVA ML.

Introdução: Relato de caso com ferimento por arma de fogo, optando por intervenção devido à
localização do projétil em base de crânio, que apresentou evolução desfavorável do quadro clínico levando
a uma parestesia hemifacial progressiva. Objetivo: Apresentar repercussão clínica de projétil de arma de
fogo em base de crânio. Relato de caso: Paciente masculino, leucoderma, 23 anos, vítima de ferimento por
arma de fogo, entrada em parede anterior de seio maxilar D região de supra-ápice dos 14 e 15, com trajeto
em diagonal antero-posterior e ínfero-superior, atravessando linha média com rompimento de parede lateral
da narina D, vômer, parede lateral de narina E, rompimento de parede posterior de seio maxilar E, alojando-
se em osso esfenóide. Clinicamente, paciente relatava parestesia hemifacial E progressiva, cefaléia, dor
periórbita E, expulsão de seqüestro ósseo por via nasal, dor em palato duro E com edema em palato mole,
epistaxe que sofreu tamponamento Antero-posterior p/ hemostasia, anosmia. Realizado antrotomia maxilar
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anterior com acesso de Caldwell-Luc sob anestesia geral, com visualização direta do projétil com sua
remoção. Resultado: Alta hospitalar recebida 07 dias pós-operatório. Após 14 dias, paciente relata melhora
na parestesia com VAS= 2 (0-10), nenhum comprometimento neurológico, sem intercorrências infecciosas,
após 70 dias relata queimação em região de palato duro e assoalho nasal, dor moderada em parede anterior
do seio maxilar E devido ao acesso cirúrgico,  remissão completa de parestesia hemifacial E e olfato
normalizado. Conclusão: O envolvimento da região naso-faríngea e base de crânio propiciaria a instalação
de processo infeccioso podendo levar a danos neurológicos graves como fístula liquórica e/ou sepse,
osteomielite em ossos da face do terço médio, parestesia hemifacial E permanente, favorecida pelo dano
ao sistema microcirculatório local e fístula naso-oro-maxilar, bem como a presença do próprio projétil,
dificultando a ação do sistema imune e medicação suporte.

327

Fenda labiopalatina em odontologia
DARODA B, SCHREIBER F, MARCHEZAN G, LIECHTWEISAL AL.

As fissuras labiopalatinas são anomalias congênitas caracterizadas pelo espaço anormal do palato,
alvéolo e lábio, podendo atingir faces como o nariz, gengiva e dentes. Há vários tipos de má formação, com
vários graus de severidade, sendo alguns casos imperceptíveis ao nascimento, A ausência de diagnostico
adequado da patologia em estado inicial de evolução, pode levar a conseqüências mais severas, como
maior envolvimento estético e funcional, além de um maior impacto emocional na família.Em portadores de
fissura de lábio e palato, a anomalia dentária  mais freqüente é a anodontia, principalmente o incisivo lateral,
geralmente associada a outra alteração como a presença  de dentes supranumerários, microdentes, erupção
dentária ectópica, dentes neonatal e com erupção intranasal, evidenciando-se o retardo do processo de
erupção e na formação dentária.O tratamento deve ser realizado por uma equipe formada de ginecologista,
pediatra, cirurgião-plástico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicóloga e odontólogo.O objetivo desse estudo é
analisar os relatos da literatura sobre os diversos graus de severidade das fendas lábio-palatinas,
correlacionando-as com suas respectivas anomalias dentárias.

328

Principais características da fluorose
ESCOBAR LC, PINTO AS.

 O flúor desempenha um papel fundamental na prevenção da doença cárie, devido a sua ação anti-
cariogênica, além de atingir grande parte da população, através da fluoretação da água do abastecimento
público. Porém seu uso excessivo pode ser tóxico e trazer malefícios como a fluorose, que se caracteriza
por uma hipomineralização do esmalte, tornando-o o poroso e mais suscetível ao processo carioso. Isso
ocorre porque o flúor é absorvido durante a formação do dente, alterando seu desenvolvimento normal. Na
maioria das vezes a fluorose se manifesta de maneira leve, por meio de manchas brancas e opacas no
esmalte, os níveis mais graves, como a fluorose moderada e a severa podem acarretar desde periquimáceas
acentuadas às zonas maiores de hipoplasia, podendo o dente perder sua forma.  Embora tenha característica
clínicas específicas, muitas vezes a fluorose é negligenciada devido à dificuldade em seu reconhecimento.
Portanto o cirurgião dentista deve estar atento aos sinais clínicos da fluorose, alertando e orientando os
pais, com o intuito de se avaliar as possíveis fontes de obtenção de flúor pela criança.
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329

Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva em consultórios
odontológicos

FRANTZ MG, CREMA RB

O objetivo deste trabalho é definir a biossegurança, visar sua aplicação prática e prescrever o uso
dos equipamentos de proteção individual e coletiva nos consultórios odontológicos. Com o crescente
aumento do risco de infecções cruzadas em consultórios odontológicos, a aplicação da biossegurança e o
uso de EPIs tem se tornado indispensável. A abordagem do assunto deve ser retomada sempre, uma vez
que parte da comunidade odontológica ainda demonstra resistência ao uso de certas medidas preventivas.
O cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos a todo o momento a microorganismos, que poderão resultar
na contaminação do próprio CD e equipe como do paciente. O uso dos equipamentos de proteção  são
selecionados de acordo com o tipo de procedimento a ser realizado: não crítico, semi-crítico e crítico. Um
bom procedimento odontológico é aquele onde há segurança, na qual o paciente, CD e equipe estão
devidamente protegidos e onde há a manutenção da cadeia asséptica.

330

Remoção parcial do tecido cariado no assoalho de cavidades profundas
CARGNELUTTI B, BERGOLI AD, PINTO AS.

Somente no início do século XX, a cárie foi entendida como uma doença multifatorial, associada a um
hospedeiro susceptível, a microrganismos específicos e a uma dieta cariogênica, que interagindo entre si num
determinado tempo e sendo influenciados por fatores secundários e terciários, acabam por provocar um
desequilíbrio no processo des-re. Partindo da proposta restauradora conservadora, muitos estudos foram
realizados para testar hipóteses que tornassem essa técnica mais simplificada. Assim, foi proposta a remoção
parcial do tecido cariado do assoalho da cavidade, com intuito de proteger o complexo dentino-pulpar,
diminuindo o risco de exposição e um possível tratamento endodôntico. O objetivo desse trabalho será,
portanto, apresentar as implicações, vantagens e indicações da manutenção de parte do tecido cariado
contaminado no assoalho de lesões cavitadas em dentina, como uma parte integrante do programa que visa
o controle dos fatores etiológicos da doença cárie através de intervenções invasivas e não invasivas.

331

Abordagem ortodôntica das perdas precoces dos dentes decíduos e manutenção de
espaço com o uso do banda-alça

VIEIRA FV, KUSKOSKI A, RÉGIO MRS, SIMÕES RC.

O presente trabalho visa enfatizar, através da apresentação de um caso clínico diagnosticado no
Projeto de Extensão da Unidade de Ortodontia e Ortopedia dos Maxilares da FO/UFPEL, a importância de
uma avaliação precisa dos problemas de espaço para o correto posicionamento dos dentes permanentes
nos seus respectivos arcos dentários. O diagnóstico correto é imprescindível para um bom planejamento
ortodôntico. Para se chegar num diagnóstico preciso é necessário unir os dados obtidos da anamnese, dos
exames clínico e radiográfico e principalmente da análise da dentição mista. A partir daí consegue-se indicar
o procedimento mais adequado de controle de espaço a ser executado, seja ele de manutenção ou
recuperação de espaço, ou até mesmo extrações seriadas de dentes decíduos (supervisão de espaço) e/ou
extração seriadas de dentes permanentes. O caso clínico apresentado é da paciente L.G. de 9anos e 8
meses de idade, gênero feminino, apresentava condições de saúde bucal ruins e desenvolveu hábito de
sucção de chupeta até os 6 anos. Apresentava maloclusão Classe II divisão 2 de Angle, perda precoce do
dente 75, discrepâncias dentárias negativas de -7,2mm no arco superior e de – 5,4mm no arco inferior. O
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plano de tratamento proposto foi manutenção de espaço no local do dente 75, instrução de higiene oral para
preparação do caso para uma etapa de tratamento posterior com ortodontia corretiva e possivelmente
exodontia de dentes permanentes. O caso apresentou resultados positivos tanto na manutenção de espaço
para o dente 35 como na melhora da higiene oral da paciente.

332

Avaliação da qualidade de radiografias intrabucais realizadas por acadêmicos da
FO/UFRGS

SOUZA BC, RIBAS ME, FONTANELLA VRC.

Dentre os exames complementares utilizados na prática clínica odontológica, os exames radiográficos
possuem distinta importância para o estabelecimento do diagnóstico. Contudo, seu exercício parece apresentar
deficiência no que se refere à técnica desenvolvida, durante o processamento radiográfico.

As imagens radiográficas de baixa qualidade prejudicam os procedimentos clínicos, geram informações
errôneas sobre o diagnóstico, além de exporem, desnecessariamente, o paciente à radiação. Por isso, o
presente estudo objetiva avaliar a qualidade das radiografias intrabucais realizadas pelos alunos do 5º
semestre do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, durante a prática clínica,
como também, identificar os erros nas radiografias e a freqüência com que ocorrem. Foi avaliada a
qualidade das radiografias por dois examinadores calibrados, segundo erros de técnica radiográfica e falhas
durante o processamento. Os dados coletados foram tabulados e analisados quanto à freqüência de erros,
o que fornecerá subsídios à equipe de professores de radiologia sobre o desempenho dos alunos na
realização das técnicas radiográficas. Por meio do teste qui-quadrado verificar-se-á se existe associação
significativa entre o tipo de erro e região radiografada.

333

Campanha anual de prevenção do câncer bucal na expointer
RIBAS ME, SOUZA BC, LEMOS VMA, MUNERATO MC.

O propósito deste projeto é programar a campanha de prevenção do câncer bucal, anualmente,na
Expointer,para divulgar a importância do auto-exame e da supressão dos fatores de risco.E, também,
aproximar os acadêmicos e cirurgiões-dentistas da população adulta que necessita de atendimento e de
orientação quanto a sua saúde bucal.Foi realizada a distribuição de um folder explicativo para os visitantes e
expositores da Expointer, e preenchimento de uma ficha clínica individual dos pacientes no interior da
geodésica da UFRGS e nas baias dos expositores.Foi feito o exame dos pacientes,orientação sobre prevenção
do câncer bucal e sobre higiene oral com auxílio de painéis explicativos, no interior do espaço da UFRGS e nas
baias para os expositores que não puderam se deslocar.O material utilizado foi descartado em lixo apropriado.O
aprendizado na elaboração e execução deste tipo de campanha colabora na formação dos alunos e dos
cirurgiões-dentistas participantes,bem como na inserção desses na sociedade como agentes promotores de
saúde bucal.Contribui também para prevenção e conscientização da sociedade sobre saúde bucal,fatores de
risco para câncer bucal e medidas preventivas.Demonstra que é possível desenvolver atividades de promoção
de saúde e de prevenção do câncer bucal em ambientes simplificados,inclusive indo até os indivíduos.

334
Endocardite bacteriana e a odontologia

GABRIEL AC, PETRY J, CARNEIRO MR.

A endocardite bacteriana acarreta risco a vida do paciente. É causada pela disseminação de bactérias
na circulação que se alojam no endocárdio. Na cavidade bucal há muitos microorganismos, e procedimentos
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odontológicos lesivos à mucosa podem levar a bacteremia transitória. Este trabalho procura aprofundar o
conhecimento dos profissionais de odontologia sobre a endocardite bacteriana e a sua profilaxia, mediante
uma revisão da literatura do assunto. A partir da revisão literária feita, destacaram-se os seguintes pontos:
a endocardite é uma doença grave e de grande interesse odontológico; o cirurgião-dentista deve estar atento
sobre a necessidade da utilização de profilaxia antibiótica, para evitar a indução de bacteremia nos pacientes
de risco de adquirirem a doença; o antibiótico de primeira escolha é a amoxicilina, na dose de 2g uma hora
antes do procedimento a ser realizado; deve-se utilizar antissépticos para enxágües bucais, imediatamente
antes de qualquer procedimento odontológico. O cirurgião-dentista tem a obrigação de identificar as
necessidades individuais de cada paciente para prevenir esta doença.

335

Rotinas odontológicas em ambiente hospitalar: novas propostas
ROSA AR ,  FREITAS DMF,  PRETTO SM, ELY HC.

A atuação do cirurgião-dentista a nível hospitalar, salvo raras exceções, tem sido restrita ao uso de
bloco-cirúrgico para atendimento de pacientes especiais que requeiram complexas formas de manejo, ou
ainda para a realização de cirurgias bucomaxilofaciais. No entanto, existem várias situações em que o
profissional da Odontologia pode atuar em ambiente hospitalar, seja desde a educação e promoção de
saúde, focando fatores de risco comuns de doenças, a até o intervencionismo sobre necessidades
odontológicas dos pacientes internados, tenham sido elas pré-existentes à internação ou adquiridas nesse
período. Este pôster apresenta de forma descritivo-analítica o fluxo atual para atendimentos odontológicos
no Hospital São Lucas da PUCRS e as propostas de atuação da Residência Multiprofissional - PREMUS -
composta pelos Residentes do campo de saber Saúde Bucal.

336

Radiografia panorâmica em pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia
PETRY J, GABRIEL AC, DOTTO PP, DOTTO GN.

Os pacientes com câncer são submetidos a tratamento por meio da quimio/radioterapia, os quais têm
a função de inibir o desenvolvimento ou destruírem completamente as células neoplásicas. Entretanto,
estão sujeitos a vários processos patogênicos na cavidade bucal, decorrentes do desequilíbrio causado por
esses procedimentos terapêuticos. Ao Cirurgião-dentista, cabe tentar minimizar esses processos de
enfermidades causados pela radioterapia e quimioterapia na cavidade oral, realizando um diagnóstico prévio
do estado de saúde bucal do paciente, bem como intervenções na cavidade bucal, antes do tratamento para
o câncer propriamente dito, se assim necessário, para buscar a minimização das complicações bucais pós-
terapia. A radiografia panorâmica é um exame radiográfico essencial para a realização de um diagnóstico
mais completo, sendo um auxiliar no plano de tratamento nos permitindo identificar as doenças da arcada
dentária e dos ossos da face com um melhor ângulo de visão, causando mínimo desconforto ao paciente,
oferecendo maior rapidez e segurança nos procedimentos a serem realizados.

337

Levantamento dos atendimentos prestados pelo Centro de Imaginologia: três anos de
implementação na ULBRA/Cachoeira do Sul

SIMIONI FS, SILVA ERA, BASTOS FRA, LANGLOIS CO.

O exame radiográfico é um meio complementar de inestimável valor na obtenção do diagnóstico,
planejamento e proservação de doenças relacionadas ao complexo dento-maxilo-facial. A existência de um



185Stomatos, v.13, n.25, jul./dez. 2007

Serviço de Imaginologia que execute radiografias intra e extrabucais é importante para fornecer imagens de
qualidade que complementem os dados do exame clínico. O Centro de Imaginologia foi idealizado juntamente
com a Coordenação do Curso de Odontologia ULBRA-Cachoeira do Sul e o seu funcionamento iniciou no
mês de agosto de 2004. Atende tanto a exames radiográficos solicitados pelos módulos clínicos do Curso
de Odontologia quanto por profissionais do Sistema Único de Saúde e de consultórios particulares. Este
trabalho objetivou realizar um levantamento dos exames radiográficos realizados pelo Centro de Imaginologia
do Curso de Odontologia durante seus 3 anos de funcionamento, quanto ao número e gênero dos pacientes,
procedência dos encaminhamentos, bem como, os tipos de incidências realizadas. Até o mês de julho de
2007, foram atendidos 485 pacientes, com a predominância do sexo feminino. Em relação aos
encaminhamentos, o módulo de Ortodontia/Clínica Infantil foi o que mais encaminhou pacientes para o
serviço (n=291; 60%). Das Unidades do Sistema Único de Saúde ou de consultórios particulares vieram
encaminhados 11,5% (n=55). Dentre os pacientes encaminhados, 56,6% (n=444) realizaram radiografias
panorâmicas, 33,2 % (n=260) realizaram radiografia telerradiografia perfil e 10,2% (n=80) realizaram outras
incidências extra ou intrabucais. Conclui-se que o Centro de Imaginologia tornou-se um serviço essencial e
extensivo àquele realizado na Clínica do curso de Odontologia do Campus-Cachoeira do Sul, uma vez que
as radiografias extrabucais servem de complemento aos achados clínicos para realização do diagnóstico.

338

Análise da reprodução dimensional de siliconas de condensação na técnica de
tempo único e dois tempos

LINHARES DS, PICOS LGC, LOPES LAZ.

Este estudo avaliou a precisão da reprodução dimensional de modelos de gesso obtido com quatro
marcas de silicona de condensação e duas técnicas de moldagem (tempo único e dois tempos). Um padrão
metálico com dois cilindros de diferentes diâmetros e mesmo altura foi utilizado no experimento. Foram
confeccionadas moldeiras metálicas padronizadas com retenções e guias de inserção. Quatro nomes
comerciais foram usados divididos nos seguintes Grupos: Grupo 1 Silon – técnica de tempo único e de dois
tempos; Grupo 2 Zetaplus – tempo único e dois tempos; Grupo 3 Speedex – tempo único e dois tempos;
Grupo 4 Printer – tempo único e dois tempos. Os moldes foram vazados com o gesso tipo IV (Fujirock – GC),
a seguir os modelos foram mensurados através de uma máquina de controle dimensional Tridimensional. Os
resultados do Grupo 1 apresentaram diferença estatística entre a técnica de tempo único e dois tempos no
diâmetro dos cilindros e na distância entre os eixos dos cilindros. No Grupo 2 ocorreu diferença estatística
entre as técnicas somente no diâmetro do cilindro maior. No Grupo 3 não houve diferença estatística entre
as técnicas. No Grupo 4 ocorreu diferença estatística entre as técnicas no diâmetro do cilindro maior e na
distância entre os eixos dos cilindros. Conclui-se a partir da análise individual de cada material e as duas
técnicas que, nos materiais em que ocorreu a diferença estatística esta foi menor na técnica de tempo
único. Na técnica de tempo único o Zetaplus apresentou o melhor comportamento e na técnica de dois
tempos o Speedex comparativamente aos demais materiais testados em relação à reprodução das dimensões
do padrão metálico. Comparando as duas técnicas de moldagem a técnica de tempo único apresentou
melhores resultados na reprodução das dimensões do padrão metálico.

339

Avaliação da satisfação dos pacientes atendidos no projeto odontológico para
núcleos especiais e sala de espera

CANDIDO JT, AZEVEDO R, VINHOLES JIAM, FIALHO JAC, NAHORNY FB.

Ter um sorriso agradável é um desejo da maior parte dos indivíduos, e manter Francielle Bossini sua
integridade representa um constante desafio para os profissionais da odontologia nos dias atuais. As
faculdades tem em suas mãos além da responsabilidade de ensinar e instruir os alunos nas novas técnicas,
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integrá-los nas comunidades em que estão inseridos, fazendo com que participem de programas de atendimento
dentro de uma nova concepção de odontologia. Não podemos esquecer o real significado da palavra
indivíduo “algo que não poderá ser separado, dividido ou partido”, por conseguinte é um ser biopsicosocial.
É dentro deste contexto que a ULBRA - Campus Torres pretende atuar, como uma instituição de ensino
disposta a proporcionar às pessoas carentes um atendimento odontológico e a sala de espera que é o
acompanhamento psicológico que busca minimizar a ansiedade que pode gerar a espera pelo atendimento
odontológico, e se configura como um grupo de reflexão, que exerce ação terapêutica, traduzida em
modificações na atitude e na conduta dos integrantes do grupo.

341

Transplantes dentários: uma alternativa conservadora para reabilitação
FERREIRA AM, KOLLER CD, LOVATO GG, LEMES CHJ.

O transplante dental consiste na transferência de um dente de um local para outro no tecido ósseo
do rebordo alveolar do maxilar ou da mandíbula. Representa uma alternativa de tratamento quando se tem
a indicação de extração de terceiro molar ou canino retido, os quais podem ser utilizados em casos de
agenesia dentária, perda prematura, traumatismo ou quando o tratamento restaurador protético estiver
inviabilizado. Os transplantes dentais vêm sendo realizados há muitos séculos, sendo a primeira referência
um trabalho de Paré em 1564, quando substituiu um dente extraído de uma dama da nobreza por um dente
de sua camareira. Com o surgimento dos implantes dentários, os transplantes acabaram perdendo um
pouco de sua importância. No entanto, em alguns casos, o transplante ainda é mais indicado, como nos
casos de pacientes jovens em fase de crescimento. O presente trabalho propõe uma revisão de literatura
sobre o assunto, apresentação de técnica e considerações acerca deste processo.

342

Associação periodontite e álcool: revisão de literatura
VEIGA M, MAY G, SIMCH R, WEISSHEIMER F, BELLATO A.

A periodontite envolve as estruturas de suporte do dente, incluindo ligamento periodontal, osso
alveolar e tecidos gengivais. Estudos que tem avaliado os efeitos do alcoolismo nos tecidos orais sugerem
pode ser associado com chance de desenvolver problemas periodontais devido à pobre higiene oral.
Pacientes alcoólatras crônicos mostram um aumento no risco para desenvolver infecção severa que pode
ser devido a resposta imune alterada e o álcool pode interferir com o mecanismo da resposta inflamatória,
interferindo assim na severidade da doença periodontal.O alvo deste estudo é avaliar a literatura existente
sobre o efeito do consumo de álcool no suporte ósseo periodontal. Encontrou-se estudos com correlação
positiva para o consumo de álcool e maior progressão da doença, apesar de não encontrar-se evidencia de
uma relação dose-dependente. Estes resultados indicam que a entrada de álcool pode ser um indicador de
risco para periodontite necessitando-se mais verificações para confirmação desta associação.

343

Clareamento de dentes manchados por tetraciclinas
SOUZA  RC, CORADINI S, COSTA CS, SANSEVERINO MC.

O manchamento dos dentes pode estar associado à deposição de pigmentos chamado de extrínseco
ou associado ao período de formação do dente, chamado de intrínseco. A técnica mais empregada para o
clareamento de dentes vitalizados é com moldeiras com supervisão do dentista. Nesta técnica utiliza-se
clareadores em concentrações de até 7,5% de peróxido de hidrogênio ou de 10 a 20% de peróxido de
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carbamida. O caso clínico apresentado é um paciente de 30 anos, que possuía manchamento leve por
medicamentos como tetraciclina. Optou-se por utilizar o clareamento caseiro através de duas moldeiras
plastificadas a vácuo e adaptadas ao modelo de gesso, alternando 10 e 16 % de peróxido de carbamida (
Whitness, FMG) durante  6 a 8 horas  por dia. Após 4 semanas a primeira arcada dental apresentou uma
redução significativa do manchamento, porém ficando ainda aquém do esperado pelo paciente. Desta
forma, foi utilizado mais 7 dias de clareamento até ser obtido o resultado esperado pelo paciente. Isto foi
possível, pois esta técnica é permite usar maior tempo de tratamento com menor sensibilidade dentinária.

344

Estudo dos distúrbios da articulação temporomandibular
MELLO CRR, CORADINI SU, PEREIRA CC, COELHO-DE-SOUZA FH.

Uma parcela da população sempre procura os serviços odontológicos pela presença de dores, porém
muitas dessas dores não são de origem dentária, mas sim devido a distúrbios temporomandibulares. As
causas dessas desordens ainda não são bem definidas, mas os fatores contribuintes para elas são
conhecidas e podem ser minimizados e até controlados. Existe uma complexidade no diagnóstico dos
distúrbios temporomandibulares, e com isso, seu tratamento é muitas vezes abrangente. Em função disso
os resultados, em termos de diminuição da dor e resolução do problema, não são sempre satisfatórios. O
objetivo deste trabalho é mostrar uma forma de guiar o diagnóstico dos distúrbios temporomandibulares nas
suas subdivisões, a partir da etiologia, sinais e sintomas e então direcionar um tratamento mais eficaz.

345

Exames radiológicos na gestação
ÜECKER D, DOTTO GN.

Os exames radiológicos são de extrema importância para um melhor diagnóstico, mas ainda é muito
questionado o seu uso durante a gestação quanto a sua segurança para o feto, principalmente durante os
primeiros meses de gestação onde a taxa de proliferação celular é elevada ficando mais sensíveis à radiação
ionizante. É aconselhável então evitar fazer a prova radiológica não urgente nesse período. Para causar algum
problema ao feto a radiação absorvida deve exceder 5 rads sendo que o feto recebe de cada radiografia dental
a que a mãe se submete, apenas, 0,01 milirad, seriam necessários 500 radiografias para o feto receber os 5 rads
e provocar efeitos terartogênicos. Então se deve diminuir o tempo de exposição e ainda obedecer as regras
básicas de proteção radiológica como proteção as gônadas com avental plumbífero, protetores de tireóide,
filmes mais sensíveis, calibração do aparelho, diminuindo assim em 20 vezes a dose de radiação recebida pelo
paciente. Radiografias médicas de tórax, abdome, pelve incidem maiores doses de feixes primários sobre o feto
por sua localização e o não uso do EPI para a realização do exame, podendo assim causar algum efeito
mutagênico ao mesmo, mas em radiografias bucais pela distância até o abdome da mãe não chega os feixes
primários da radiação ao feto e ainda existe a proteção com EPI sobre o tórax diminuindo assim a quantidade de
radiação secundária, não oferecendo nenhum risco ao mesmo. Então devemos informar tanto aos cirurgiões
dentistas quanto as pacientes gestantes que com uma adequada proteção radiológica para exames intra e extra-
bucais de cabeça e pescoço não existe nenhum risco de exposição dos raios ao feto para adquirir alguma
mutação com o mesmo.

346

Simplificação na reabilitação da maxila atrófica com implantes osseointegrados
LAVINSKY D, SMIDT R, PIMENTA CR, BATISTA FC.

Pacientes edêntulos totais na maxila podem apresentar diferentes graus de atrofia óssea e
pneumatização dos seios maxilares. As diferentes opções de tratamento para reabilitação de maxilas
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atróficas tem sido difusamente discutida pela literatura científica. Técnicas que proporcionam simplificação
no tratamento com menos morbidade, menos custo e maior rapidez são as mais procuradas na atualidade.
As vantagens do conceito “All-on-4” incluem a realização de função imediata com próteses fixas, redução
nas indicações de enxertos ósseos, estética imediata com próteses totalmente acrílicas, menor custo e
ancoragem dos implantes na região anterior da maxila, onde os índices de sucesso são maiores. Este pôster
apresenta um caso com acompanhamento clínico e radiográfico de dezoito meses onde foram utilizados
quatro implantes, dois anteriores axiais e dois posteriores inclinados tangenciando a parede anterior do seio
maxilar. A prótese provisória acrílica foi instalada vinte e quatro horas após a cirurgia e substituída pela
definitiva após quatro meses.

348

Apicetomia como alternativa de tratamento para remoção de instrumentos
fraturados: relato de caso

FRANCISCATTO GJ, PÖLKING B, PAGLIARIN CML, BLAYA W.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade da apicetomia na remoção de instrumento fraturado.
Paciente S.M.T.L do sexo feminino, 34 anos, leucoderma, compareceu à Clínica de Endodontia do Curso de
Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria para avaliação do dente 12. Na anamnese a paciente
relatou não haver história passada tampouco atual de sintomatologia dolorosa. No exame radiográfico
observou-se rarefação difusa periapical e presença de fragmento de lima no ápice da raiz. Firmou-se o
diagnóstico em necrose pulpar com abscesso periapical e o tratamento de eleição foi a necropulpectomia
com posterior cirurgia de apicetomia radicular. É sabido que o tempo de proservação mínimo para avaliação
do sucesso de uma cirurgia de apicetomia deva ser de 2 a 5 anos quando a constatação de uma completa
reparação apical poderá ser realizada. Entretanto o presente trabalho conclui após 4 meses iniciais de
proservação que os objetivos do tratamento inicialmente foram atingidos já que a paciente não relatou
qualquer sintomatologia dolorosa neste período.

349

Pacientes cardíacos: aspectos relevantes para o cirurgião-dentista
GOMES APN, FERREIRA AM, LOVATO GG.

As doenças cardíacas são condições comuns e apresentam impacto significante para os profissionais
da odontologia e para os pacientes. Desse modo, exigem um preparo dos cirurgiões-dentistas para oferecer
um tratamento seguro e de qualidade, inclusive, para enfrentar situações de emergência. O conhecimento
dos sinais e sintomas dessas doenças é extremamente importante para a prática odontológica, tanto no
atendimento de pacientes que sabem da sua condição, quanto aos que desconhecem. O atendimento a
pacientes cardiopatas merece uma atenção especial do profissional, sendo indispensável uma boa anamnese
e se necessário exames do estado geral de saúde, além de uma interação entre o dentista e o médico. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura abordando as principais condições dos
pacientes cardiopatas de interesse para o atendimento odontológico.

350

Interdiciplinaridade no tratamento de paciente fissurado
SILVA LF, MARCHIORO E, HAHN L, GERMANOS J.

As fissuras labiopalatais constituem malformações congênitas que, no Brasil, acometem cerca de 1:650
indivíduos nascidos vivos. Os fatores ambientais são responsáveis por 70% destas malformações. O tratamento
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desses pacientes é longo e interdisciplinar, envolvendo a área da medicina, odontologia, fonoaudiologia, psicologia,
entre outros. O presente trabalho tem por objetivo, apresentar o tratamento ortodôntico de um paciente, com
fissura labial bilateral e pré-forame incisivo unilateral direita de palato. Paciente com acompanhamento interdisciplinar,
na fase de dentadura mista, apresentando mordida cruzada anterior e desvio de linha média superior para direita,
giroversões, agenesia de incisivo lateral superior direito e presença de um pré-canino na área da fissura. Após
avaliação diagnóstica e elaborado plano de tratamento ortodôntico, o mesmo teve início com aparelho removível
composto por parafuso expansor e molas. Na segunda fase foi instalado aparelho fixo para adequação
mastigatória e estética possibilitando desta forma a intervenção de outras especialidades da odontologia, o que
favorecerá a melhora da qualidade de vida do indivíduo.

351

Tratamento de luxação recidivante da articulação temporomandibular
PIMENTA CRD, PRESSER PVL.

A luxação da articulação temporomandibular (ATM) refere-se ao côndilo localizado fora da sua
posição normal podendo estar anterior, posterior, medial ou lateral à fossa mandibular. A luxação articular
apresenta várias causas onde se destacam os bocejos; a manipulação da mandíbula durante procedimentos
odontológicos e o trauma. As luxações podem ser uni ou bilaterais e são denominadas recidivantes quando
os episódios passam a ser freqüentes, piorando progressivamente e nesses casos geralmente estão
associados à hipermobilidade da mandíbula e à inclinação da eminência articular. Seu tratamento baseia-se
em métodos que podem ser conservadores ou em algumas situações invasivos com necessidade de
intervenção cirúrgica, buscando nesse caso, restringir a abertura bucal ou promover movimentos mandibulares
livres. Necessita-se de um conhecimento profundo da etiologia do problema sendo que recursos
multidisciplinares serão necessários para o adequado tratamento da luxação recidivante da ATM.

352

Transplante autógeno de molar: relato de caso clínico
ALMEIDA RC, MADRUGA MM, JOHANN JE, XAVIER CB.

Este trabalho objetiva descrever as indicações e os passos cirúrgicos de um transplante autógeno
através de um relato de caso. O paciente V.L.S., 17 anos, sexo masculino, procurou o ambulatório de
cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, por apresentar o elemento
dentário 36 com lesão cariosa extensa. Através de exame clínico e radiográfico, constatou-se a presença
de terceiros molares não erupcionados e verificou-se condições favoráveis para a realização de um
transplante do elemento 38 para o local do elemento 36. Foram realizadas antissepsia, seguida de bloqueio
anestésico, extração e preparo do alvéolo receptor, incisão e elevação do retalho do elemento doador,
exposição cirúrgica, separação do folículo, remoção do enxerto, teste do transplante no alvéolo receptor,
colocação do enxerto em infra-oclusão, imobilização semi-rígida e sutura da área receptora e doadora. No
pós-operatório, foi prescrito analgésico, anti-inflamatório e antibioticoterapia. O paciente encontra-se em
proservação, com 4 meses de pós-operatório e vem demonstrando sucesso do tratamento.

353

Reabilitação oral através de procedimentos clínicos integrados: relato de caso
clínico

SANTOS GS, VINHOLHES JMA, SIEDE JAO.

Muitas são as pessoas que perdem a sua confiança e sua auto estima devido a um sorriso com
estética prejudicado o que os leva a se comportarem de maneira reservada, tímida, retraída.Este estudo
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teve como proposição o relato de um caso clinico, baseado em um, referencial teórico, onde foi realizada
uma abordagem odontológica integradora em um indivíduo que apresentava alterações bucais tais como
cárie, doença periodontal, bem como suas conseqüências, onde a reabilitação oral foi ditada pela  devolução
da função, da estética, da fonética, pela facilidade de higienização e pela preservação dos tecidos adjacentes.
Onde o conceito científico e à tecnologia disponíveis determinam o modelo sobre o qual se alicerça a prática
odontológica, trata-se o paciente como um todo e não apenas a cavidade bucal. As ações de saúde, tanto
educativas quanto curativas visam propiciar ao individuo o mais alto grau de saúde, bem como permitir uma
melhor qualidade de vida.

354

Ultra-som na cirurgia paraendodôntica
BUCCO JR R, MENUCI NETO A.

O objetivo deste estudo é apresentar as vantagens da tecnologia de ultra-som na cirurgia
paraendodôntica. Atualmente, estão comprovados os benefícios do uso do ultra-som em cirurgia
paraendodôntica, com altos índices de sucesso quando comparados às técnicas convencionais, conforme
observados em trabalhos de MADDALONE & GAGLIANI (2003), que chegaram a um índice de sucesso de
92,5% após três anos de acompanhamento. Em relação à técnica cirúrgica, diversos estudos têm mostrado
que instrumentos ultra-sônicos proporcionam preparos mais profundos, com menor risco de perfuração,
menor necessidade de biselamento na osteotomia apical, melhor precisão e controle do operador, maior
chance de executar o preparo no longo eixo dentário e menor necessidade de remoção óssea para adequado
acesso a instrumentação apical, quando comparados à micro alta-rotação e micro peça de mão (WUCHENICH
et. al., 1994; ENGEL & STEIMAN, 1995; MEHLHAFF et. al., 1997). Ao realizarmos  uma cirurgia paraendodôntica
nos deparamos com duas opções de técnica, com ultra-som e a técnica convencional com micro alta
rotação e micro peça de mão. Optamos pela tecnologia de ultra-som em virtude dos altos índices de
sucesso e das vantagens na técnica cirúrgica. Concluímos que o uso do ultra-som para cirurgia
paraendodôntica oferece vantagens quando comparado as outras técnicas disponíveis para o tratamento do
periápice, quando a endodontia convencional não logrou o resultado esperado ou não seja possível acesso
ao ápice através da coroa dentária.

355

Relação entre líquen plano oral erosivo e malignidade
FRANCISCO ALN, ROSA LN, HILDEBRAND LC, STEYER RR.

Atualmente, tem sido discutida a condição pré-maligna do líquen plano oral erosivo. Há novas linhas
de pesquisa, mas elas estão longe de alcançar um consenso. Ainda que estudos recentes afastem a
possibilidade de natureza pré-maligna do líquen plano oral, há estudos relatando evidências suficientemente
documentadas da transformação maligna do líquen plano oral. Outros autores relatam que muitos casos de
líquen plano oral que eventualmente progrediram para carcinoma epidermóide seriam na realidade displasias
liquenóides diagnosticadas erroneamente como líquen plano oral. Os autores sempre chamam atenção para
a necessidade de se estabelecer critérios uniformes para o estabelecimento de um diagnóstico mais preciso
da lesão. Somente quando esses critérios estiverem disponíveis e bem definidos será possível realizar um
estudo retrospectivo sobre a natureza pré-maligna do líquen plano oral.
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356

Enxerto de tecido conjuntivo subepitelial como opção de tratamento em recessões
gengivais Classe I e II de Miller

LEONETTI ACM, NETTO MSG, DAMÉ JAM, NETO JBC.

O objetivo deste trabalho é mostrar o uso do enxerto subepitelial de tecido conjuntivo na correção de
recessões gengivais.  A paciente A.R.F, 34 anos, queixava-se que seus dentes 13 e 23 eram desarmônicos.
Clinicamente, observou-se presença de restauração em ambos os dentes recobrindo a superfície radicular,
que após remoção da mesma, notou-se recessão gengival de 3 mm em cada  dente. A correção cirúrgica
pela técnica de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial associado a um retalho coronário foi proposta. No
leito receptor, foram feitas 2 incisões verticais relaxantes adjacentes à recessão e unidas por uma incisão
sulcular. Um retalho de espessura total até a linha mucogengival e parcial a partir dela foi elevado. O enxerto
de tecido conjuntivo foi obtido do palato e posicionado no leito receptor através de sutura simples interrompida.
O retalho do leito receptor foi deslocado coronalmente para recobrir o enxerto e suturado com suturas
suspensórias. A mesma técnica foi utilizada nas 2 recessões e após 4 meses, observou-se recobrimento
total em ambos os lados e ausência de cicatrizes.

357

Aspectos clínico-terapêuticos relevantes na periodontite agressiva
DETÂNICO MC, SPANEMBERG JC, MARTOS J.

A periodontite agressiva (PA) é caracterizada por uma perda rápida de inserção conjuntiva e destruição
óssea, sem haver correspondência entre a rapidez e severidade da destruição com os fatores locais. Esta
patologia possui baixa prevalência e acomete principalmente jovens e adultos sistemicamente sadios. Na
periodontite agressiva localizada ocorre o comprometimento dos dentes incisivos e primeiros molares
permanentes. De modo distinto, a forma generalizada da periodontite agressiva afeta vários dentes em um
ou ambos os arcos dentários. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura apresentando
aspectos característicos da PA. Estudos relatam alguns fatores de risco associados à progressão da PA,
dentre eles, fatores ambientais como o tabagismo. A suscetibilidade genética, a imunossupressão e os
fatores microbiológicos também parecem estar relacionados aos fatores de risco desta entidade. Para o
diagnóstico da PA, é necessária uma minuciosa anamnese, a fim de excluir qualquer correlação com
possíveis doenças sistêmicas, além de se basear nos achados clínicos e radiográficos.

358

Estomatite nicotínica: uma revisão de literatura
STEYER RR, FRANCISCO ALN, ROSA LN, HILDEBRAND LC.

Será apresentada a etiopatogenia, abordando as mudanças socio-culturais que contribuem, ao logo
dos anos, para alterações na prevalência dessa patologia. A histopatologia será descrita, para melhor
correlação com manifestações clínicas e com o baixo potencial de malignidade da lesão. As imagens são
representativas da evolução da estomatite nicotíca e são todas de casos clínico acompanhados pela equipe
de estomatologia do HCPA. Por fim, será relatada a conduta clínica adotada atualmente, bem como os
resulados esperados.
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360

Fumo como agravante da periodontite
MARCHEZAN G, LEICHTWEIS AL, SCHREIBER F, MAXWELL T.

O fumo tem sido considerado um dos principais fatores de risco à periodontite infuenciando no
estabelecimento, na velocidade de progressão da perda de inserção e na resposta ao tratamento periodontal
tanto cirúrgico quanto não-cirúrgico. Considerando este importante fator modificador das periodontites, este
trabalho objetivou discutir os mecanismos pelos quais o fumo interfere na doença periodontal. A resposta
ao tratamento periodontal será prejudicada pelo fumo à despeito da qualidade do tratamento executado. Toda
esta influência vai estar diretamente relacionada a quantidade de tabaco/dia consumida e a quantidade de
anos que o indivíduo já foi exposto ao cigarro. Entretanto, algumas evidências têm mostrado que o padrão
de progressão da doença e a resposta ao tratamento periodontal alteram-se quando o paciente abandona o
fumo. Assim, é importante que o Cirurgião-Dentista cada vez mais engaja-se em campanhas anti-tabagistas,
potencializando assim a função de verdadeiro promotor de saúde.

361

Apresentação de caso clínico de paciente com mordida aberta e deficênica
transversal de maxila

GERMANOS JH, SILVA LF, LIMA EM, MENEZES L.

A paciente do gênero feminino V.R.F chegou na disciplina de ortodontia da PUCRS com 8 anos. Ela
apresentava mordida aberta anterior, deficiência transversal maxilar sem mordida cruzada, apinhamento
leve na região de incisivos inferiores com DM= +3mm e histórico de hábito de sucção de dedo e chupeta,
tais hábitos relacionam-se com o aparecimento de más-oclusões devido o dedo e/ou a chupeta interporem-
se entre os arcos maxilares causando uma vestibularização dos dentes superiores, gerando mordida aberta
anterior e atresia maxilar. O tratamento foi realizado com o uso de aparelho removível com parafuso
expansor e grade palatina para corrigir a má oclusão causada. No arco inferior foi feito slices na face mesial
de caninos decíduos para resolver o apinhamento existente e instalação de arco lingual. O tratamento durou
cerca de 2 anos. Ao final deste período a paciente apresentou uma melhora da condição transversal maxilar
e fechamento da mordida aberta, apresentando uma sobremordida de aproximadamente 2mm. Houve
também uma redução significativa do apinhamento inferior.

362

Avaliação do teor de flúor nas águas de abastecimento público de Canoas/RS
BOLEK RF, LUND RG, BOLEK RF, BIZANI D.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o teor de flúor nas águas de abastecimento público da cidade
de Canoas/RS. Foi realizado um estudo observacional descritivo, com análise retrospectiva de laudos
técnicos de amostragem de água fornecidos pelo Sistema de Informação de Saúde sobre a Água (SISAGUA)
de Canoas. Foram selecionados 20% dos 524 laudos técnicos coletados em 2006, por estes apresentarem,
além dos dados a respeito do nível de flúor, informações referentes ao teor de cloro, turbidez e presença de
coliformes totais e termotolerantes nas amostras de água processadas pelo LACEN (Laboratório Central de
Saúde Pública). Em 60% das amostras, o nível de flúor encontrado estava abaixo dos teores preconizados
pela portaria 10/99 da SSMA (Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do RS), (0,6mg/L F-); 35,83%
estavam dentro dos padrões recomendados (0,6-0,9 mg/L F-) ; e 4,17% apresentavam-se acima do limite
de 0,9mg/L F-. Concluiu-se que o baixo índice de flúor na maior parte da amostragem de água de Canoas
acarreta a perda de efetividade deste elemento no controle da doença cárie.
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363

Avaliação da resistência à tração de coroas metálicas em preparos com diferentes
alturas utilizando três tipos de cimentos

PINTO MGM, LOPES LAZ, SPIELMANN C.

OBJETIVO: Avaliar a resistência à tração de coroas metálicas cimentadas com diferentes cimentos
em preparos com alturas de 4 e 5 milímetros. METODOLOGIA: 60 pré-molares foram divididos e preparados
para coroa total. Grupo 1: altura de 5mm com RelyX Unicem. Grupo 2: altura de 4mm com RelyX Unicem.
Grupo 3: altura de 5mm com RelyX ARC. Grupo 4: altura de 4mm com RelyX ARC. Grupo 5: altura de 5mm
com HY Bond e Grupo 6: altura de 4mm com HY Bond. As coroas foram fundidas e cimentadas. Os corpos
de prova foram submetidos à carga de tração em máquina de ensaio universal até a separação das coroas.
A interação entre as diferentes alturas e os tipos de cimento em relação à média de força de tração foi avaliada
através da análise de variância, complementada pelo Teste de Comparações Múltiplas de Tukey. RESULTADOS:
As médias de força de tração foram de 55,58 Kgf para o grupo 1, 44,32 Kgf para o grupo 2, 42,14 Kgf para o
grupo 3, 30,53 Kgf para o grupo 4, 30,53 Kgf para o grupo 5 e 20,39 Kgf para o grupo 6. Ao nível de
significância de 1%, verificou-se que o cimento Relyx Unicem apresentou uma média superior aos demais
cimentos, o cimento Relyx ARC apresentou uma média maior do que o cimento Hy Bond; e a altura de 5mm
apresentou uma média maior do que a de 4mm nos grupos de mesmo cimento. CONCLUSÕES: A retenção
mais eficiente foi obtida com o cimento resinoso RelyX Unicem e quando utilizado o mesmo cimento, os
preparos com 5mm de altura apresentaram resistência à tração maiores que os preparos com 4mm.

364

Efeito do aleitamento materno no sistema estomatognático
LEICHTWEIS AL, MARCHEZAN G, DARODA B, MAXWELL T.

A manuntenção e o conhecimento da saúde bucal é de extrema importância para a preservação e
restauração do equilíbrio bio-psico-social da saúde geral de um indivíduo. A boca é uma das primeiras áreas
do corpo a desenvolver a função neuromuscular coordenada, sendo a sucção, a primeira atividade muscular
coordenada da criança. A amamentação traz diversos benefícios para mãe e para o bebê, porém a eficácia
desta depende de alguns fatores e o desmame precoce causa alterações no desenvolvimento motor-oral.
O objetivo desse estudo foi a de efetuar uma revisão sobre o aleitamento materno e a formação da estrutura
orofacial acerca do assunto com a finalidade de avaliar as implicações do aleitamento materno na fisiologia
do Sistema Estomatognático e suas conseqüências.

365

Relato de um caso clínico de clareamento interno e externo em dente com
tratamento endodôntico prévio

ROSA ACA, KAISER KM, MARTOS J, SILVEIRA LF.

O clareamento de dentes tratados endodonticamente têm sido aplicado rotineiramente na clínica
odontológica como uma excelente opção de tratamento para alterações cromáticas dos dentes anteriores.
Apesar da dificuldade em se estabelecer um prognóstico que determine a validade do tratamento, alguns
parâmetros devem estar bem consolidados pelo profissional, como, por exemplo, fatores que dizem
respeito à expectativa do paciente, quanto ao tempo e etiologia do escurecimento, remanescente dentário
e qualidade do tratamento endodôntico. O presente trabalho relata um caso clínico, onde uma paciente do
sexo feminino, com 49 anos de idade, apresentou-se a Faculdade de Odontologia/UFPel queixando-se da
desarmonia estética no incisivo superior direito (11). Após o diagnóstico clínico, traçou-se o plano de
tratamento que resumiu-se no retratamento endodôntico do dente em questão e a recromia com peróxido de
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hidrogênio a 35% (Whiteness HP – FGM) ativado com luz visível através de fotopolimerizador, foram
realizadas três aplicações por sessão, sendo utilizadas três sessões clínicas de atendimento para conclusão
do tratamento. O caso clínico encontra-se em proservação clínico-radiográfica apresentando um indicativo
de sucesso da recromia proposta.

366

Fluorescência em resinas
SCHREIBER F, MARCHEZAN G, WEIS A, DARODA B.

A Fluorescência natural é obtida em materiais restauradores através da adição equilibrada de
pigmentos fluorescentes por todo material. Esses pigmentos não se concentram apenas na superfície. A
fluorescência pode ser mascarada pelo acumulo de placa, uso de protetores resinosos e manchamento de
uma resina. No entanto, com o acabamento e o polimento a fluorescência será reavivada uma vez que,
conforme mencionado anteriormente, os pigmentos encontram-se dispersos por todo material. Essa afirmativa
também é verdadeira para os pigmentos coloridos. Resinas antigas e superficialmente manchadas, quando
sofrem novo acabamento e polimento, ganham maior “vida estética”. Assim, o presente estudo teve a
finalidade de verificar as diversas iluminações, o efeito óptico produzido por restaurações em diferentes
tipos de resinas compostas e o tecido dental.

367

Odontosesc: oito anos de acompanhamento do programa no Rio Grande do Sul
ROSA AC, BONFADINI I, TROMBETTA LPS, MONTEIRO IL, KENNER ME.

O presente trabalho relata o acompanhamento de oito anos do programa OontoSESC no Rio Grande do
Sul. Desenvolvido pelo Departamento Nacional do SESC, está presente no estado desde 1999. É um programa
itinerante que atende a municípios do interior do estado, em parceria com Prefeituras Municipais. Atualmente,
conta com três unidades odontológicas móveis, totalizando treze consultórios. As unidades possuem também
aparelhos de raios-x e centrais de esterilização. O programa se apoia na reflexão acerca dos limites e possibilidades
da atenção em saúde bucal como estratégia para a qualidade de vida, levando serviços de odontologia e ações
de educação, prevenção e promoção da saúde bucal às comunidades gaúchas.

368

Educação em saúde bucal no programa Odontosesc/RS
KENNER ME, BROUWERS LS, ALMEIDA FM, BITTENOURT IR, BOTTEGA F.

O presente trabalho relata a experiência de educação em saúde bucal no programa OdontoSESC-RS.
É desenvolvido em todo o Brasil, e no RS desde 1999, promovendo atividades educativas, preventivas e
restauradoras em unidades odontológicas móveis, montadas sobre carretas, que percorrem o interior do
estado. As ações educativas buscam dar aos indivíduos mais do que a aquisição de novas informações:
elas se voltam para a reflexão e conscientização sobre os fatores que determinam o processo saúde-
doença bucal, através, principalmente, de atividades grupais com enfoque nos ciclos de vida, tanto para
capacitar e desenvolver habilidades para o auto-cuidado, quanto para programas de caráter formativo,
voltado para multiplicadores em diferentes cenários. A Educação em Saúde Bucal no Programa OdontoSESC
serve, portanto, de estratégia para a qualidade de vida, no esforço de desenvolver práticas de saúde, a
partir de uma visão da educação como processo participativo de emancipação dos sujeitos e construção da
cidadania.
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369

Aspéctos odontológicos de pacientes portadores de epidermólise bolhosa
SCHARDOSIN LR, SAAVEDRA MA, VALENTINI F.

A epidermólise bolhosa (EB) é uma dermatose hereditária não contagiosa que se caracteriza por
sensibilidade acentuada na pele e nas mucosas, a qual leva à formação de bolhas mucocutâneas,
especialmente nas áreas de maior atrito. A EB poder ser classificada em três grandes categorias: simples,
distrófica (dominante ou recessiva) e juncional.Tendo em vista que algumas formas de EB apresentam
manifestações bucais de interesse para o cirurgião-dentista, este trabalho visa abordar fatores etiológicos,
manifestações clínicas e conduta odontológica, especialmente da forma distrófica recessiva. Embora seja
uma doença pouco comum, o CD deve estar apto a oferecer orientações adequadas e, em conjunto com a
equipe médica, instituir medidas que minimizem o desconforto dos pacientes, uma vez que não há tratamento
específico para as lesões bucais.

371

Cuidando do sorriso especial: atenção odontológica aos alunos da APAE (Pelotas/
RS)

MADRUGA MM, JACCOTTET GMC, SCHARDOSIM RL.

A atenção odontológica à pacientes portadores de necessidades especiais (PPNE) está voltada à
maximização do seu equilíbrio biopsicossocial. O grupo de “Estimulação Essencial” abrange crianças de 0 a
4 anos de idade da  APAE (Pelotas/RS) e estrutura-se no trabalho integrado de uma equipe multidisciplinar,
na qual a odontologia esta inserida e desenvolve suas ações em três momentos. O primeiro esta voltado
para atividades em ambiente comum a outros profissionais (acompanhando atividades de vida diária,
lúdico-educativas, refeições e higiene oral). Este acompanhamento permite estabelecer o vínculo paciente/
profissional e avaliar aspectos que serão, posteriormente, trabalhados junto à equipe multidisciplinar. Outro
momento importante são as oficinas de socialização com as mães, na quais elas são capacitadas para a
manutenção da saúde oral. O terceiro momento destina-se à assistência odontológica propriamente dita.
Observa-se que o projeto está propiciando expressiva melhora na qualidade de saúde oral dos PPNE, além
de valiosa experiência da integração do dentista a uma equipe multiprofissional de saúde, a qual apóia e
complementa a atenção em saúde.

372

Projeto “acolhendo sorrisos especiais”
NASILOSKI KN, NOGUEIRA AS, SCHARDOSIM LR, VALENTINI F.

O Centro de Reabilitação de Pelotas (CERENEPE) é uma instituição filantrópica que atende portadores
de deficiência neuropsicomotora, indivíduos que apresentam desvios da normalidade de ordem mental,
física, sensorial e comportamental. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da atenção odontológica
oferecida pelo projeto de extensão a esta comunidade. Dentre as alterações bucais mais prevalentes,
destacam-se a cárie dentária e a doença periodontal, devido à falta de coordenação motora, problemas
musculares, disfunções sistêmicas e, principalmente, falta de informação dos familiares. Os estudantes do
projeto distribuem-se em três equipes: a primeira cuida da prevenção e educação; a segunda equipe mantém
a saúde de bebês até três anos que não tem doença, dando orientações para as mães; e a terceira equipe
atua no consultório odontológico, cuidando da doença e restabelecendo a saúde. O projeto proporciona aos
acadêmicos vivência no atendimento odontológico aos pacientes portadores de deficiência, além de motivar
a comunidade CERENEPE e a família a participar do programa de saúde bucal.
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373

Resistência à tração de pinos pré-fabricados de aço-inoxidável com diferentes
agentes cimentantes

SPIELMANN C, LOPES LAZ, PINTO MG.

Objetivos: este estudo avaliou a força de resistência à tração de pinos pré-fabricados Reforpost de
aço-inoxidável, com diferentes agentes cimentantes. Metodologia: 60 pré-molares monorradiculares humanos,
hígidos, tiveram suas coroas seccionadas à nível da junção esmalte-cemento. Após endodontia, desobturação
e preparo do canal, foram cimentados os pinos intra-canal. As amostras foram incluídas em resina acrílica
autopolimerizável em cilindros de PVC e divididas em 6 grupos: Grupo 1: RelyX Unicem; Grupo 2: Ketac Cem
Easymix; Grupo 3: RelyX ARC; Grupo 4: Post Cement Hy-X; Grupo 5: RelyX Luting; Grupo 6: HY-Bond
Cimento fosfato de zinco. Os pinos foram cimentados com auxílio de um delineador, assegurando paralelismo
entre o pino e o longo eixo do dente. Os cimentos foram manipulados seguindo instruções do fabricante. As
amostras foram armazenados em água destilada por 3 semanas e mantidas em estufa biológica à 37°C. Após,
foram tracionadas em máquina de ensaio universal Versat 502M. As forças foram registradas em quilogramas,
no momento em que ocorreu a separação entre os corpos. Resultados: as médias obtidas foram: Grupo 1:
24,69Kg, ± 3,20Kg; Grupo 2: 15,17Kg ± 4,23Kg; Grupo 3; 13,71Kg ± 5,53Kg; Grupo 4; 16,50Kg ± 3,83Kg; Grupo
5: 16,40 Kg ± 5,78 Kg; Grupo 6: 14,43 Kg ± 3,47Kg. Os resultados foram submetidos a Análise de Variância
complementada pelo Teste de Comparações Múltiplas de Tukey, ao nível de significância de 1%. Conclusão:
o cimento resinoso autoadesivo RelyX Unicem apresentou força média de ruptura significativamente maior do
que os demais cimentos testados, além de uma técnica mais simplificada.

374

Cárie de mamadeira: fatores predisponentes e formas de prevenção
ATAIDES BG, BARZOTTO R, NOEDEL DD, PINTO AS.

A cárie de mamadeira é uma doença infecciosa que atinge a dentição decídua de crianças de 0-4
anos. Pelo fato de ser uma patologia multifatorial e estar relacionada ao hábito prolongado de amamentação,
este trabalho de revisão de literatura tem como objetivo abordar fatores relacionados a sua predição,
relacionando dieta negligente e hábitos socioculturais desfavoráveis que venham a impedir a promoção da
saúde bucal na primeira infância.

365

Atenção odontológica no Centro de Reabilitação de Pelotas (CERENEPE)
NASILOSKI KN, NOGUEIRA AS, SCHARDOSIM LR, VALENTINI F.

O Centro de Reabilitação de Pelotas (CERENEPE) é uma instituição filantrópica que atende portadores
de deficiência neuropsicomotora, indivíduos que apresentam desvios da normalidade de ordem mental,
física, sensorial e comportamental. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da atenção odontológica
oferecida pelo projeto de extensão a esta comunidade. Dentre as alterações bucais mais prevalentes,
destacam-se a cárie dentária e a doença periodontal, devido à falta de coordenação motora, problemas
musculares, disfunções sistêmicas e, principalmente, falta de informação dos familiares. Os estudantes do
projeto distribuem-se em três equipes: a primeira cuida da prevenção e educação; a segunda equipe mantém
a saúde de bebês até três anos que não tem doença, dando orientações para as mães; e a terceira equipe
atua no consultório odontológico, cuidando da doença e restabelecendo a saúde. O projeto proporciona aos
acadêmicos vivência no atendimento odontológico aos pacientes portadores de deficiência, além de motivar
a comunidade CERENEPE e a família a participar do programa de saúde bucal.
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376

Análise da resistência de união em esmalte de diferentes sistemas adesivos
BARBOSA AN, MAYER DT.

A adesão entre os materiais restauradores e os tecidos duros dentários tem sido pesquisados desde
que Buonocore, em 1955, ao observar o uso industrial de ácido fosfórico, aplicou este ácido ao esmalte de
dentes extraídos tornando-os receptivos à adesão. Os protocolos adesivos passaram então a ser facilmente
obtidos usando-se o condicionamento ácido do esmalte, originando anos depois a técnica de condicionamento
total (total etch), com aplicação também na dentina. Mais recentemente foi proposta uma nova abordagem
adesiva de aplicação simplificada com o uso dos chamados sistemas autocondicionantes (self etching).
Estes preconizam a infiltração dos monômeros concomitantemente, sem a aplicação e lavagem prévia do
ácido. Na verdade, a presença do ácido não foi eliminada por completo, mas sim, incorporada ao primer,
tornando este autocondicionante. Atualmente questiona-se a capacidade de união dos sistemas
autocondicionantes em relação aos convencionais tendo em vista o uso em dois substratos bastante
distintos (esmalte e dentina). Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a resistência de união de dois
sistemas adesivos: convencional (Single Bond 2,  3M ESPE) e autocondicionante (Clear Fil SE Bond,
Kuraray) aplicados sobre o esmalte dental bovino. 40 dentes incisivos bovinos foram selecionados,
constituindo-se 4 grupos de 10 amostras cada um e distribuídos conforme o tipo de adesivo e preparo do
esmalte: 1 – profilaxia + sistema convencional; 2 – profilaxia + sistema autocondicionante; 3 – asperização
+ sistema convencional; 4 – asperização + sistema autocondicionate. Após a confecção de cilindros de
resina composta (Z 250, 3M ESPE), as amostras foram submetidas ao ensaio mecânico de resistência ao
cisalhamento em uma máquina de ensaio universal. Os resultados preliminares deste estudo indicam uma
menor de resistência de união do sistema adesivo autocondicionante em esmalte bovino, em especial
quando este não foi previamente instrumentado.

377

Técnicas de retratamento endodôntico
SCARIOTT GF,CAMINHA AI, VINHOLES J, LAGRANHA SB.

Atualmente os índices de sucesso da terapia endodôntica são elevados, mas apesar destes ótimos
resultados não é raro depararmos com situações clínicas adversas que geralmente vêm acompanhadas de
sinais e sintomas não condizentes com reparação tecidual. O insucesso do tratamento endodôntico pode
ocorrer pelos mais variáveis motivos, desde imprecisão de diagnóstico, falta de cuidados operatórios,
acesso incorreto a cavidade pulpar, canais não detectados, até obturações não satisfatórias. Quando o
tratamento endodôntico fracassa duas terapias são indicadas: o Retratamento Endodôntico e/ou Cirurgia
apical. Atualmente, o retratamento é a primeira opção, restringindo a cirurgia paraendodôntica ou até mesmo
a exodontias a casos extremos (SANTOS & AUN, 1992).  A remoção do material obturador compreende uma
fase importante, já que a adequada limpeza dos canais radiculares é condição fundamental para o sucesso
do retratamento endodôntico (TANOMARU FILHO et al., 1998). O objetivo deste trabalho é apresentar uma
revisão de literatura mostrando as técnicas existentes para estes casos, bem como os materiais utilizados.

378

Avaliação da interface da faenda marginal de três agentes cimentantes, com e sem
o uso de protetor de superfície. Estudo in vitro

CAETANO CL, PES LAZ.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de solubilidade da película dos cimentos de fosfato de
zinco, ionômero de vidro convencional e modificado, com e sem o uso de um protetor de superfície após a
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remoção dos excessos de dois tamanhos de fendas marginais de 80&#956;m e 120&#956;m. Foram
confeccionados 60 corpos de provas de aço inoxidável com forma cônica simulando um preparo protético e
uma supra-estrutura correspondendo a uma coroa total. Estes foram cimentados com três tipos de cimentos:
fosfato de zinco Hy-Bond(Shofu,Japan), ionômero de vidro convencional Ketac Cem Easy Mix(3M ESPE-
USA) e ionômero de vidro modificado RelyX Luting Cement(3M ESPE-USA). Para cada cimento usado, 10
corpos de prova receberam um protetor de superfície fotopolimerizável Finishing Gloss (3M ESPE-USA) após
a cimentação, e os outros 10 não foram protegidos. Após, foram imersos em solução de água destilada por
um período de 24horas e posteriormente em solução de ácido lático a 0.1 mol/l por um período de 30 dias. O
grau de solubilidade foi avaliado por meio da moldagem da fenda marginal com a silicona de adição Express(3M
ESPE-USA). Os moldes das fendas foram analisados em um microscópio eletrônico de varredura Philips XL
20(Holanda). As imagens foram capturadas e foram mensuradas com a utilização do software Carnoy. Os
resultados foram analisados pelos Testes Não-aramétrico de Friedman e Kruskal-Wallis e complementados
pelos respectivos Testes de Comparações Múltiplas ao nível de significância de 5%. A partir dos resultados
conclui-se que os níveis de solubilidade foram significativamente maiores nos cimentos sem proteção do que
nos cimentos com proteção para os diferentes tipos de cimentos. Em relação ao tempo e fenda não houve
diferença estatística nos níveis de solubilidade nas24horas e nos 30 dias de avaliação para todos os cimentos
testados nos diferentes tamanhos de fenda 80&#956;m e 120&#956;m.

379

Avaliação dos casos de avulsão, ocorridos em um período de 10 anos, atendidos na
Faculdade de Odontologia de Pelotas/RS

RODRIGUES RCP, SPRENGER R, XAVIER CB, WEBER DR.

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar clínica e radiograficamente pacientes, que sofreram avulsão
dentária. A partir do banco de dados do Departamento de CTPBMF,  foram selecionadas as fichas de todos
pacientes que sofreram avulsão de dentes permanentes a partir de 1995. De um total de 103 pacientes, até
o momento foram avaliados 25 casos. Foi realizado exame clínico e radiográfico, anotando os dados em
fichas individuais. Estas, foram analisadas com auxílio do programa estatístico SPSS 10.0, onde pode
constatar-se que: a faixa etária mais atingida foi dos 7 aos 11 anos; quanto à etiologia, quedas foram as
maiores causadoras de avulsões (21,7%); o dente mais afetado foi o 21 (42,9%); em 39,1% dos casos foi
realizada terapia com hidróxido de cálcio; somente 38% dos pacientes não estavam mais com o dente no
momento do exame. Com estes resultados preliminares, é possível reafirmar a importância do
acompanhamento pós-trauma, bem como das orientações à comunidade, uma vez que nos dentes onde a
conduta inicial foi adequada observou-se melhores resultados clínicos.

381

Avaliação da reprodução dimensional de três materiais de moldagem para prótese
parcial removível

ALVES MB, ABITANTE C, LOPES LAZ.

Diante da ampla gama de materiais de moldagem disponíveis no mercado e a necessidade de
transpor a um modelo de gesso a situação clínica para a confecção de um trabalho protético, o objetivo do
presente trabalho foi investigar a reprodução dimensional das estruturas orais, para um modelo de gesso por
meio dos materiais de moldagem: polissulfeto, (Permalastic - Kerr), poliéter (Impregum Penta Soft - 3M
ESPE) e alginato (Hydrogum - Zhermack). Para cada material foram realizadas 10 moldagens de uma
estrutura metálica elaborada especificamente para este trabalho. Esta apresentou nichos de referência para
as mensurações e foi cimentada sobre os dentes do arco superior parcialmente edentado de um paciente.
Foram utilizadas moldeiras individuais de acrílico padronizadas para as moldagens com polissulfeto e
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poliéter, enquanto para o alginato foi utilizado moldeiras de estoque. Os moldes desinfetados foram vazados
com gesso tipo IV (Fujirock - GC Europe)15 minutos depois de removidos da boca do paciente. Os modelos
foram mensurados por meio de um paquímetro digital Mitutoyo, com precisão de ±0,03 mm. Os resultados
foram submetidos à análise de Variância complementada pelo Teste de Tukey, ao nível de significância de
5%, que permitiu concluir que: a) o poliéter possibilitou modelos de gesso com melhor fidelidade de
reprodução dimensional, b) os modelos obtidos com os materiais polissufeto e poliéter, quando comparado
às dimensões da estrutura metálica, apresentaram comportamento estatisticamente semelhante e resultados
superiores aos do alginato e c) todos os materiais de moldagem foram capazes de fornecer modelos com
variações dimensionais dentro dos parâmetros clinicamente aceitáveis.

382

Tratamento multidisciplinar para reabilitação de maxilectomia
SPERB LCM, POLIDO W, MARTINS VB, SANTANA MG.

A paciente Y. D., F, 75 anos, iniciou tratamento reabilitador em meados de 2006, após 6 anos de
maxilectomia, sendo preservadas as tuberosidades com os restos radiculares dos 3ºs molares. Na arcada
inferior, apenas os dentes 33-43. Ainda no ano de 2000 submeteu-se a radioterapia (50 Grays, 35 sessões)
apresentando como seqüelas pós tratamento cirúrgico e radioterápico: voz hipernasal, alterações de zonas
e amplitude articulatória reduzidas, articulação travada, fibrose muscular, diminuição da sensibilidade e
mobilidade de lábios com abertura de boca também reduzida (24mm com prótese); alterações na mastigação
e deglutição, xerostomia e cárie de radiação. A paciente portava há 6 anos PPR provisória e, devido à
fratura dos molares e a extensão da perda óssea, bem como a fratura coronária dos dentes remanescentes
inferiores, foi proposto como tratamento a confecção de próteses totais implantossuportadas. Então,
posteriormente à avaliação cirúrgica e protética, a seqüência terapêutica iniciou-se pela fonoterapia cujo
objetivo foi adaptar os músculos às funções adequadas com a presença da prótese. Ao final do tratamento
a paciente apresentou melhora da articulação, aumento da amplitude de movimento e  abertura da boca em
45 mm com prótese. Paralelamente foi feito terapia com oxigenação hiperbárica (protocolo de 20 sessões
pré e 10 pós à inserção dos implantes), moldagens e enceramento diagnóstico prévios auxiliando na
localização dos implantes após o estabelecimento da DV; cirurgia para colocação dos implantes superiores
e inferiores. O implante utilizado foi o SLactive. Após o período necessário à cicatrização tecidual e ao
acompanhamento da resposta do tecido ósseo foram confeccionados overdenture inferior e prótese obturadora
superior implantossuportada com retenção tipo/clip.

383

Avaliação de restaurações indiretas realizadas com resinas compostas e
fotopolimerização adicional

NEGRUNI AC, GOLDANI J, DEBASTIANI R.

O objetivo do presente trabalho foi o de realizar e avaliar longitudinalmente o comportamento de uma
restauração do tipo onlay utilizando-se a técnica de resinas compostas diretas com polimerização adicional
fora da cavidade oral. Para o presente trabalho realizou-se um preparo com envolvimento das cúspides de
um molar inferior ( 46) e moldagem do mesmo . Sob o modelo obtido aplicou-se uma resina composta (
Charisma-Aeraeus/Kulzer) a semelhança de uma restauração direta. Logo a seguir, este trabalho foi removido
do modelo e sofreu uma fotopolimerização adicional. Realizou-se o acabamento e polimento da peça e em
seguida foi feita a cimentação com cimento resinoso. Observou-se após a realização do trabalho um
resultado muito favorável, principalmente na relação entre o custo comparado a um trabalho indireto e
rapidez de execução. O resultado estético igualmente mostrou-se muito favorável, agradando
satisfatoriamente ao paciente. Após 10 anos de observação clínica nota-se a manutenção de suas
características originais de anatomia e estética bem como a sua integridade marginal.
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385

Avaliação da resposta ao tratamento mecânico da periodontite agressiva
BORGES FD.

A periodontite agressiva é uma doença que acarreta rápida destruição do tecido de sustentação dos
dentes, em pacientes sistemicamente saudáveis. Ela pode ser dividida em dois tipos, localizada e generalizada.
Apesar de sua baixa prevalência, pacientes com este tipo de doença dependem de um diagnóstico precoce
afim de evitar a progressão da perda de inserção e melhorar o prognóstico do tratamento. Actinobacillus
actinomycetemcomitans(Aa) é considerado o patógeno responsável pelo estabelecimento desta doença,
principalmente do tipo localizada. Já na forma generalizada existe forte associação com o Porphyromonas
Gingivalis (Pg). Sendo assim este trabalho teve como finalidade mostrar a resposta ao tratamento periodontal
não-cirurgico, de uma paciente com periodontite agressiva generalizada. Foram avaliados os parâmetros
clínicos, microbiológicos e sistêmicos antes e após o tratamento.

387

Frenectomia para correção de diastema: relato de caso clínico
RIBEIRO CG, LOVATO GG, FERREIRA  AM, XAVIER CB.

O freio labial superior consiste em uma dobra de mucosa e tecido fibroso presos a superfície interna
do lábio de um lado, e do outro, ao osso alveolar até a gengiva vestibular, entre os incisivos centrais.
Segundo SEIBT et al. (1994), a tensão exercida pelo freio labial hipertrófico sobre a gengiva marginal pode
contribuir para a ocorrência de inúmeras alterações, entre elas, problemas periodontais e o mau posicionamento
dentário. Tratando-se de dentes mau posicionados, o diastema entre os incisivos centrais causado pelo freio
hiperplasiado, para ser resolvido, deve sofrer fechamento através de tracionamento ortodôntico e se
necessário intervenção cirúrgica (frenectomia). As cirurgias do freio têm como objetivo a eliminação do
excesso do tecido livre interdentário, a redução da tensão dos tecidos gengivais marginais, auxiliar na
estabilidade e prevenção da recidiva do diastema e restabelecer a anatomia da região, melhorando, assim,
a estética ( VALLADARES  et al., 1996 ). O presente trabalho, objetiva relatar um caso clínico de frenectomia
do freio labial superior,utilizando a técnica de Archer para a correção de diastema.

388

Pigmentações patológicas produzidas na cavidade bucal
MACHADO FILHO RA, KIJNER MR.

As Pigmentações são alterações de coloração que podem variar do amarelo ao negro, produzindo
lesões ou processos patológicos em qualquer região do nosso organismo, dentre elas a cavidade bucal. O
trabalho visa apresentar várias pigmentações patológicas que são produzidas na cavidade bucal como
mecanismo de contestação, no entanto os locais onde são realizadas não contam com métodos de limpeza
e higienização, colocando em risco a vida das pessoas que se submetem a esse tipo de procedimento.

389

Prevenção e tratamento para hábitos orais de sucção não-nutritiva
NOEDEL DD, ATAÍDES BG, BARZOTTO R, PINTO AS.

Os hábitos orais de sucção não-nutritiva como o uso da chupeta, sucção de dedo ou de lábios,
dependendo da intensidade e da freqüência, podem causar alterações na oclusão, na dentição, bem como
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na fala da criança. O objetivo do presente trabalho é apresentar o tratamento para os hábitos orais
deletérios, bem como as medidas educadoras e motivadoras para o abandono do hábito. Acredita-se que
diversos fatores estejam relacionados com as manifestações dos hábitos, mas principalmente questões
emocionais e nutritivas. O tratamento para esses hábitos deletérios deve ser interdisciplinar, incluindo a
participação do odontopediatra, ortodontista, fonoaudiólogo, psicólogo e médico, visando-se medidas
terapêuticas específicas para cada caso. Para a eficácia e sucesso do tratamento, e para evitar a recidiva
do hábito, é preciso que ocorra um intercâmbio entre os profissionais, e que os pais e a criança estejam
motivados e engajados no tratamento. O hábito de sucção não-nutritiva deve ser removido o mais
precocemente possível, para se evitar alterações futuras, por meio de um tratamento multi e interdisciplinar,
com o envolvimento ativo dos pais e da criança.

390

Recontorno cosmético: caso clínico
MARANGONI L, SCHILLER DW, SANTOS PCG.

A estética é uma exigência da sociedade moderna, que na busca por um sorriso bonito e com
proporções equilibradas, tem aumentando a procura por tratamento odontológico. A Odontologia cosmética
são os artifícios que o cirurgião dentista usa para obter um resultado estético, restaurando forma e função
dos dentes e restabelecendo um novo sorriso. No caso clínico que será apresentado, paciente do sexo
feminino, 30 anos, relatou insatisfação com o tamanho e cor dos dentes. Foi proposto um tratamento
estético e cosmético no qual buscou-se a harmonização do sorriso, utilizando resinas compostas diretas e
tendo como guia as proporções áureas. No tratamento realizado foram feitos a moldagem e enceramento,
clareamento, troca das restaurações e recontorno. O resultado alcançado foi considerado esteticamente
satisfatório e aumentou a auto-estima do paciente. Pode-se concluir que o uso de técnicas conservadoras
e procedimentos diretos, proporcionam de forma simples e eficiente as correções estéticas de situações
clínicas melhorando o bem estar social do indivíduo.

392

Cirurgia ortognática para correção de seqüela de fratura mandibular: relato de caso
FRONZA BR, MAZZOLENI DS, POLIDO WD.

A cirurgia ortognática é a modalidade terapêutica que se destina a tratar as deformidades dentofaciais.
As causas destas deformidades incluem não somente as síndromes e as anomalias congênitas, mas,
também, as anomalias adquiridas, as quais são causadas por trauma ou pela ressecção de um tumor. O
presente trabalho tem por objetivo apresentar o caso clínico da paciente V.C.R., 17 anos, a qual apresentou-
se a nossa clínica com queixa principal de mordida aberta anterior e laterognatismo com mordida cruzada no
lado esquerdo. O histórico da paciente relata trauma maxilo-facial, com fratura bilateral subcondilar e fratura
da sínfise mandibular. Essas fraturas foram reduzidas cirurgicamente logo após o trauma. Após exame
clínico e radiográfico constatou-se que a deformidade apresentada pela paciente era resultante de seqüela
das fraturas ocorridas inicialmente. O tratamento realizado foi a correção cirúrgica através de osteotomia
sagital da mandíbula bilateralmente e osteotomia da sínfise mandibular, com correção da relação maxilo-
mandibular e fixação dos segmentos ósseos com parafusos bicorticais.
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393

Serviço odontológico de suporte ao paciente com câncer de cabeça e pescoço
ULBRA/SOBRACID

ARGENTI LS, BUSATO ALS, CLAUDY PC, MIGUENS SA, REICHERT LA.

Nas últimas décadas, o registro brasileiro de câncer tem acrescido o número de novos casos,
ressaltando a importância desta doença e seu impacto social e econômico (INCA, 2006). Nos casos
diagnosticados de câncer na região de cabeça e pescoço, há necessidade de tratamentos complexos como
cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia (Bittencourt; Scaletzky;  Boehl, 2004). Quando há necessidade de
tratamento oncológico também há necessidade de adequação bucal prévia, suporte trans tratamento
oncológico e acompanhamento pós-tratamento quimio ou radioterápico. Tais medidas minimizam os efeitos
colaterais do tratamento antineoplásico da região de cabeça e pescoço, tendo papel fundamental na melhora
da qualidade de vida do paciente (ALMEIDA et al., 2004). Este serviço tem por objetivo ser um serviço de
referência a instituições especializadas no tratamento do câncer da região de cabeça e pescoço. Tal
iniciativa da Universidade Luterana do Brasil em conjunto com a Sociedade Brasileira dos Cirurgiões
Dentistas promove o atendimento odontológico interdisciplinar gratuito para pacientes oncológicos.

394

Reprodutibilidade de radiografias panorâmicas na obtenção de medidas verticais
para planejamento em implantodontia

BERTUZZI D, FONTANELLA V, RASKIN S.

O posicionamento do paciente para a obtenção de radiografias panorâmicas é um dos fatores críticos na
obtenção de medidas verticais no planejamento em implantodontia. Para verificar se exames realizados em uma
mesma clínica resultam em medidas consistentes, radiografias panorâmicas realizadas para controle após colocação
de implantes foram avaliadas. Duas radiografias de um mesmo paciente, obtidas com no mínimo seis meses de
intervalo e que apresentassem pelo menos um implante foram selecionadas, digitalizadas por meio de scanner e
então codificadas. Utilizando a ferramenta régua do programa Photoshop, um mesmo observador cego obteve as
medidas de comprimento de cada implante (n=60) duas vezes, em momentos distintos. O Coeficiente de Correlação
Intraclasse mostrou excelente reprodutibilidade do examinador para as medidas repetidas (ri = 0,999, maior diferença
= 0,1mm) e entre as medidas obtidas de um mesmo implante nas duas radiografias avaliadas (ri = 0,948), cujas
médias de comprimento foram 13,08 ± 2,29 mm e 13,14 ± 2,43 mm. Contudo, em seis casos (10%) da amostra
a diferença entre as duas medidas teria implicações clínicas, pois foi maior que 1 mm. As radiografias panorâmicas
do mesmo paciente resultaram em medidas verticais com excelente correlação. Entretanto, em 10% da amostra
a variação foi maior que 1 mm, o que pode representar erro no planejamento.

395
Tratamento de dente com rizogênese incompleta

RECH C, HENDLER A, TODESCATT B, VINHOLES J.

Será apresentado um caso de rizogênese incompleta onde houve necessidade de remoção da polpa radicular,
para induzir a formação ou fechamento da raiz. Nos casos de rizogênese incompleta, quer seja por sua remoção
total ou sua mortificação não haverá o desenvolvimento radicular normal e a realização de um tratamento
adequado se faz necessário. Nestas circunstâncias também não ocorrerá formação dentinária, haverá um canal
amplo, com alto risco de uma possível fratura radicular e a raiz terá menor comprimento que o normal. Paciente
G.C., 12 anos, chegou à clínica apresentando sintomatologia no dente 47 que se apresentava com rizogênese
incompleta, após confirmar o diagnóstico de pulpite irreversível foi realizado a abertura coronária, esvaziamento
pulpar e PQM, preenchendo o canal com hidróxido de cálcio, sucessivas trocas foram feitas. As trocas são
realizadas para a indução da formação da raiz, e o acompanhamento da evolução foi feito através de radiografias
periapicais tiradas a cada consulta. O tratamento começou julho de 2005 e estende-se até hoje. 396
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396
Grupo sala de espera (projeto de atendimento odontológico para núcleos especiais)

LUNKES F, OURIQUES R, DA SILVA A, VINHOLES J, WERBA G.

O grupo de sala de espera se configura como um Grupo de Reflexão, que exerce ação terapêutica,
traduzida em modificações na atitude e na conduta dos integrantes do grupo (pacientes e alunos).  O
objetivo da Sala de Espera é diminuir a ansiedade que pode gerar a espera pelo atendimento odontológico por
parte dos pacientes e a ansiedade dos alunos por lidar com o novo. A ansiedade que emerge no grupo é
trabalhada em grupo e alguns pacientes integrantes do grupo sentem-se mais confortáveis ao sair para a
consulta odontológica e os alunos mais confiantes no trabalho que estão realizando. A tendência atual é pela
busca de um aprimoramento das opções terapêuticas, tornando-as cada vez menos invasivas, em sinergismo
com as expectativas e necessidades do paciente. As grupo-terapeutas proporcionam este espaço e fomentam
a discussão entre os pares. Julga-se lícito afirmar que os pacientes atendidos e os alunos que trabalham no
projeto odontológico para núcleos especiais e sala de espera estão satisfeitos com o atendimento recebido.

397

Transformação anatômica de canino superior em incisivo lateral após o tratamento
ortodôntico

VALIN RR, BUSATO ALS, BRINKER S.

 A procura dos pacientes hoje pelo sorriso perfeito, com dentes saudáveis, alinhados e brancos,
exige que os profissionais das diferentes áreas da odontologia trabalhem de uma forma interdisciplinar,
integrando seus conhecimentos,  para melhor atender essa expectativa. Diversas situações de desarmonia
dentária não são resolvidas somente com a ortodontia, a dentística ou a prótese, mas sim, com a integração
de duas ou mais especialidades, para se chegar a um resultado satisfatório ao paciente. Esse caso clínico
tem a intenção de mostrar o realinhamento dentário através da ortodontia, e a finalização do tratamento com
a dentística, através de uma transformação anatômica com resina composta direta de um canino superior
em incisivo lateral, demonstrando a importância da integralidade das diferentes áreas do conhecimento.

398

Perfil dos  pacientes idosos atendidos no Ambulatório de Estomatologia do Hospital
Independencia da ULBRA, Porto Alegre/RS

IMGARTCHEN M, BOLZAN A, HONÓRIO E, CASTILHOS M, FERNANDES J
MIGUENS JR AS.

A população mundial está envelhecendo e, mais cedo do que se espera, nos próximos anos os cirurgiões
dentistas estarão atendendo a um grande número de pacientes acima dos 60 anos em seus consultórios.
OBJETIVO: Traçar o perfil da população idosa que procura atendimento no Hospital Independência da ULBRA.
MÉTODOS: Estudo observacional com análise de prontuários atendidos e arquivados no ambulatório de
 estomatologia do Hospital Independência da ULBRA, no período de março de 2005 á outubro de 2007.
RESULTADOS: Os pacientes a partir de 60 anos correspondem a 18,6% do total de pacientes atendidos, desses
57,1% são mulheres e 42,9% homens. As alterações estomatológicas encontradas, e, de maior prevalência
foram às infecções fúngicas do tipo candidíase e as hiperplasias fibro-epiteliais. Os sítios mais afetados foram
à língua, palato e rebordo alveolar. Como principal fator etiológico dessas lesões foi observado o uso de próteses
dentárias mal adaptadas. CONCLUSÃO: Os resultados estão de acordo com a literatura e com o aumento do
tempo de vida há como conseqüência uma prevalência de doenças crônicas ou associadas aos processos de
envelhecimento, assim o dentista deve estar informado sobre as características desses pacientes. O controle
bucal é a medida preventiva mais importante em pacientes idosos.    


