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  Reunião	
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APRESENTAÇÃO	
  DO	
  EVENTO	
  

A	
   XX	
   Reunião	
   da	
   Sociedade	
   Nordeste	
   Norte	
   de	
   Pesquisa	
   Odontológica	
   tornou-‐se	
   ao	
  
decorrer	
   do	
   tempo	
   um	
   fórum	
   para	
   a	
   discussão	
   das	
   pesquisas	
   científicas	
   da	
   odontologia	
  
desenvolvidas	
   nessas	
   regiões,	
   além	
   de	
   um	
   momento	
   para	
   o	
   crescimento	
   científico	
   de	
  
pesquisadores	
   das	
   diversas	
   áreas	
   da	
   odontologia.	
   A	
   reunião,	
   que	
   é	
   promovida	
   anualmente	
  
pela	
   Sociedade	
   Nordeste	
   Norte	
   de	
   Pesquisa	
   Odontológica,	
   inicialmente	
   tinha	
   o	
   intuito	
   de	
  
reunir	
  os	
  pesquisadores	
  da	
  região,	
  no	
  entanto,	
  ao	
  longo	
  do	
  tempo,	
  passou	
  a	
  ser	
  o	
  maior	
  evento	
  
de	
  pesquisa	
  na	
  área,	
  principalmente	
  para	
  os	
  pesquisadores	
  vinculados	
  aos	
  Programas	
  de	
  Pós-‐
graduação	
  destas	
  regiões	
  do	
  país.	
  
	
  
Neste	
   ano,	
   o	
   evento	
   acontecerá	
   em	
   Recife,	
   estado	
   de	
   Pernambuco	
   e	
   será	
   realizado	
   pelo	
  
Programa	
  de	
  Pós-‐Graduação	
  em	
  Odontologia	
  -‐	
  PPGO	
  da	
  Universidade	
  Federal	
  de	
  Pernambuco	
  
(UFPE)	
   e	
   Universidade	
   de	
   Pernambuco	
   (UPE),	
   nos	
   auditórios	
   do	
   Hotel	
   Atlante	
   Plaza,	
   no	
  
período	
  de	
  22	
  a	
  24	
  de	
  novembro	
  de	
  2018.	
  Será	
  um	
  momento	
  de	
  crescimento	
  científico,	
  com	
  
discussões	
   sobre	
   a	
   Pós-‐graduação	
   nas	
   regiões	
   Nordeste	
   e	
   Norte,	
   e	
   de	
   troca	
   de	
   experiências,	
  
por	
   meio	
   de	
   uma	
   grade	
   científica	
   com	
   grandes	
   nomes	
   da	
   Odontologia	
   regional	
   do	
   país.	
   Na	
  
programação,	
   haverá	
   apresentações	
   orais,	
   apresentação	
   de	
   painéis,	
   mesa	
   redonda	
   e	
   temas	
  
ligados	
  a	
  internacionalização	
  e	
  as	
  novas	
  tecnologias	
  em	
  Odontologia.	
  Dentro	
  da	
  programação	
  
haverá	
  a	
  reunião	
  com	
  os	
  coordenadores	
  de	
  Programas	
  De	
  Pós-‐Graduação	
  em	
  Odontologia	
  das	
  
regiões	
   nordeste	
   e	
   norte	
   com	
   a	
   coordenadora	
   de	
   área	
   de	
   odontologia	
   da	
   CAPES,	
   Prof.	
   Dra.	
  
Altair	
  Del	
  Bel	
  Cury.	
  
	
  
O	
   evento	
   acontece	
   em	
   Recife,	
   14	
   anos	
   após	
   o	
   primeiro	
   encontro	
   sediado	
   na	
   cidade.	
  
Porta	
   de	
   entrada	
   do	
   Nordeste	
   brasileiro,	
   a	
   capital	
   pernambucana,	
   apresenta	
   mais	
   de	
   1,5	
  
milhão	
  de	
  habitantes.	
  Rica	
  em	
  manifestações	
  culturais	
  e	
  folclóricas,	
  suas	
  raízes	
  estão	
  sempre	
  
traduzidas	
   em	
   sua	
   essência	
   artística	
   e	
   preservadas	
   como	
   importante	
   patrimônio.	
   Apresenta	
  
um	
   aglomerado	
   econômico	
   de	
   grande	
   densidade	
   e	
   liderança	
   regional,	
   abrigando	
   as	
   principais	
  
indústrias	
   do	
   Estado	
   e	
   consolidando-‐se	
   como	
   um	
   moderno	
   polo	
   de	
   serviços.	
   	
   Além	
   disso,	
  
Recife	
   é	
   considerado	
   um	
   dos	
   mais	
   importantes	
   centros	
   universitários	
   do	
   País	
   e	
   o	
   maior	
  
produtor	
   científico	
   do	
   Nordeste.	
   De	
   acordo	
   com	
   o	
   último	
   relatório	
   da	
   Coordenação	
   de	
  
Aperfeiçoamento	
   de	
   Pessoal	
   de	
   Nível	
   Superior	
   (CAPES),	
   2011-‐2016,	
   Pernambuco	
   aparece	
  
como	
   7º	
   maior	
   estado	
   produtor	
   científico	
   do	
   País,	
   sendo	
   a	
   Universidade	
   Federal	
   de	
  
Pernambuco	
  (UFPE)	
  a	
  maior	
  produtora	
  de	
  documentos	
  de	
  pesquisa	
  do	
  Norte-‐Nordeste.	
  
	
  
A	
   cidade	
   ainda	
   sedia	
   grandes	
   eventos,	
   como	
   seu	
   famoso	
   carnaval,	
   o	
   som	
   do	
   frevo	
  
arrasta	
   multidões	
   embalando	
   o	
   desfile	
   de	
   blocos	
   e	
   troças,	
   que	
   se	
   misturam	
   a	
   outros	
   ritmos	
  
como	
   maracatu,	
   caboclinho,	
   forró,	
   ciranda,	
   coco	
   de	
   roda	
   e	
   até	
   mesmo	
   música	
   eletrônica.	
   O	
  
grande	
   destaque	
   é	
   o	
   Galo	
   da	
   Madrugada,	
   reconhecido	
   como	
   o	
   maior	
   bloco	
   carnavalesco	
   do	
  
mundo	
   pelo	
   Guiness	
   Book.	
   O	
   São	
   João	
   é	
   outro	
   evento	
   com	
   variadas	
   atrações	
   nos	
   inúmeros	
  
polos	
  dos	
  festejos	
  juninos.	
  
	
  
Por	
   tudo	
   isso,	
   vale	
   a	
   pena	
   vir	
   a	
   Recife	
   e	
   participar	
   da	
   XX	
   Reunião	
   da	
   Sociedade	
  
Nordeste	
   Norte	
   de	
   Pesquisa	
   Odontológica.	
   Nós,	
   da	
   Comissão	
   organizadora,	
   teremos	
   imenso	
  
prazer	
  em	
  recebê-‐los.	
  
	
  
Até	
  breve!	
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Prezados	
  Congressistas,	
  
	
  
Anualmente	
   pesquisadores	
   da	
   região	
   Nordeste	
   e	
   Norte	
   do	
   Brasil	
   se	
   reúnem	
   para	
   o	
  
evento	
   da	
   Sociedade	
   Nordeste-‐Norte	
   de	
   Pesquisa	
   Odontológica	
   (SNNPqO).	
   O	
   encontro	
   de	
  
2018	
  tem	
  uma	
  simbologia	
  especial,	
  pois	
  estamos	
  chegando	
  à	
  20°	
  edição	
  do	
  evento.	
  
	
  
A	
   cidade	
   do	
   Recife	
   será	
   a	
   sede	
   desta	
   reunião	
   emblemática.	
   Estamos	
   nos	
   esmerando	
  
com	
   dedicação	
   e	
   afinco	
   para	
   contribuirmos	
   com	
   um	
   encontro	
   inesquecível	
   para	
   os	
   sócios	
   e	
  
não-‐sócios	
  da	
  SNNPqO	
  que	
  estarão	
  conosco	
  em	
  novembro.	
  
	
  
Teremos	
  na	
  programação	
  científica	
  palestras	
  com	
  grandes	
  nomes	
  da	
  pesquisa	
  nacional	
  
e	
   internacional,	
   mesas	
   redondas,	
   painéis	
   científicos,	
   reunião	
   de	
   coordenadores/professores	
  
de	
   Pós-‐graduação	
   em	
   Odontologia	
   e	
   apresentações	
   orais.	
   Tudo	
   pensado	
   com	
   muito	
   carinho,	
   e	
  
com	
   o	
   rigor	
   científico	
   que	
   nossa	
   sociedade	
   tem	
   dispensado	
   durante	
   os	
   20	
   anos	
   de	
   sua	
  
existência.	
  
	
  
Ademais,	
   além	
   da	
   ótima	
   oportunidade	
   de	
   conhecermos	
   o	
   que	
   temos	
   de	
   melhor	
   em	
  
pesquisa	
   odontológica	
   em	
   nossa	
   região,	
   temos	
   a	
   certeza	
   de	
   poder	
   estreitar	
   nossas	
   relações	
  
científicas,	
  e	
  solidificar	
  nossas	
  relações	
  pessoais.	
  
	
  
O	
  Recife	
  é	
  uma	
  cidade	
  que	
  costumeiramente	
  recebe	
  muito	
  bem	
  seus	
  visitantes.	
  Nossa	
  
equipe	
   saúda	
   os	
   congressistas	
   com	
   o	
   calor	
   humano	
   pernambucano,	
   desejando	
   um	
   encontro	
  
enriquecedor	
  cientificamente	
  e	
  repleto	
  de	
  muito	
  afeto.	
  Sejam	
  bem	
  vindos	
  à	
  capital	
  do	
  frevo,	
  
cidade	
  cultural	
  de	
  nossa	
  região!	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Prof.	
  Dr.	
  Gustavo	
  Pina	
  Godoy	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

PALAVRA	
  DO	
  PRESIDENTE	
  DA	
  SNNPqO	
  

	
  
Prezados	
  Associados,	
  
	
  
A	
   Sociedade	
   Nordeste	
   e	
   Norte	
   de	
   Pesquisa	
   Odontológica	
   chega	
   ao	
   seu	
   vigésimo	
  
encontro	
  anual	
  e	
  é	
  com	
  satisfação	
  e	
  responsabilidade	
  que	
  ao	
  assumirmos	
  a	
  gestão	
  2018-‐2020	
  
resolvemos	
  realizar	
  eventos	
  em	
  cidades	
  que	
  a	
  muito	
  tempo	
  não	
  sediava	
  o	
  encontro.	
  
	
  
Pensando	
   em	
   promover	
   e	
   divulgar	
   ciência	
   de	
   qualidade,	
   e	
   também	
   de	
   participar	
   de	
  
atividades	
  e	
  movimentos	
  que	
  garantam	
  a	
  realização	
  de	
  pesquisa	
  em	
  odontologia	
  das	
  regiões	
  
Nordeste	
   e	
   Norte	
   do	
   país,	
   a	
   SNNPQO	
   mais	
   uma	
   vez	
   reúne	
   um	
   número	
   considerável	
   de	
  
pesquisadores	
  para	
  nesses	
  dias	
  estreitar	
  os	
  laços	
  acadêmicos	
  e	
  de	
  afinidades.	
  
	
  
Congregamos	
  todos	
  os	
  pesquisadores	
  em	
  odontologia	
  a	
  se	
  juntar	
  a	
  nós	
  nestes	
  dias	
  na	
  
Cidade	
  de	
  Recife	
  a	
  fim	
  de	
  discutir	
  e	
  apresentar	
  as	
  nossas	
  pesquisas	
  à	
  comunidade	
  cientifica	
  e	
  
que	
  daqui	
  saiam	
  novas	
  parcerias.	
  
	
  
Obrigado	
  Recife	
  e	
  esperamos	
  que	
  todos	
  tenham	
  um	
  bom	
  evento.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Prof.	
  Dr.	
  Sérgio	
  d’Avila	
  Lins	
  Bezerra	
  Cavalcanti	
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COMISSÕES	
  DA	
  XX	
  REUNIÃO	
  ANUAL	
  DA	
  SNNPQO	
  
	
  
	
  
PRESIDENTE:	
  Gustavo	
  Pina	
  Godoy	
  (UFPE)	
  
	
  
TESOURARIA:	
  Prof.	
  Ms.	
  Sergio	
  Henrique	
  Gonçalves	
  de	
  Carvalho	
  (UEPB/UFPE)	
  
	
  
SECRETARIA:	
  
Profa.	
  Dra.	
  Marianne	
  de	
  Vasconcelos	
  Carvalho	
  (UPE)	
  
Profa.	
  Ms.	
  Natália	
  Gomes	
  de	
  Oliveira	
  (UNIBRA)	
  
Prof.	
  Dr.	
  Claudio	
  Heliomar	
  Vicente	
  da	
  Silva	
  (UFPE)	
  
	
  
COMISSÃO	
  CIENTÍFICA:	
  
Prof.	
  Dr.	
  Arnaldo	
  França	
  de	
  Caldas	
  Junior	
  (UPE/UFPE)	
  
Prof.	
  Dr.	
  Luiz	
  Alcino	
  Monteiro	
  Gueiros	
  (UFPE)	
  
Prof.	
  Dr.	
  Danyel	
  Elias	
  da	
  Cruz	
  Perez	
  (UFPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Marleny	
  Elizabeth	
  Marquez	
  de	
  Martinez	
  Gerbi	
  (UPE)	
  
	
  
COMISSÃO	
  ACADÊMICA:	
  
Profa.	
  Dra.	
  Elaine	
  Judite	
  de	
  Amorim	
  Carvalho	
  (UFPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Stefânia	
  Jerônimo	
  Ferreira	
  (UPE)	
  
	
  
COMISSÃO	
  SOCIAL:	
  
Profa.	
  Dra.	
  Juliana	
  de	
  Godoy	
  Bezerra	
  Medrado	
  (UPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Fabiana	
  de	
  Godoy	
  Bené	
  Bezerra	
  Laureano	
  (UPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Keylla	
  Marinho	
  Albuquerque	
  Barros	
  (UNIBRA)	
  
	
  
COMISSÃO	
  DE	
  INSTALAÇÃO	
  E	
  DIVULGAÇÃO	
  
Prof.	
  Dr.	
  Paulo	
  Mauricio	
  Reis	
  de	
  Melo	
  Junior	
  (UPE/FOR)	
  
Rodolfo	
  Scavuzzi	
  Carneiro	
  da	
  Cunha	
  (FOR)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Claudia	
  Cazal	
  de	
  Lira	
  (UFPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Déborah	
  Pitta	
  Paraíso	
  Iglesias	
  (UFPE)	
  
Profa.	
  Dra.	
  Fabiana	
  Moura	
  da	
  Motta	
  Silveira	
  (FOR)	
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CB 01

	
  

CB 02

PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE PACIENTES COM
CELULITE ODONTOGÊNICA

INJÚRIAS FACIAIS CAUSADAS POR VIOLÊNCIA OBSERVADO
EM CENTROS FORENSES: REVISÃO SISTEMÁTICA

Lima CHR*, Monteiro JLGC, Vasconcelos BCE

Loiola LET*, Costa FWG, Barbosa DA, Melo RB, Sales MA, Feitosa
VP, Sá CDL

Universidade Pernambuco - UPE
lmacahe@gmail.com

Universidade Federal do Ceará / Faculdade Paulo Picanço
lucastaua@gmail.com

OBJETIVO: Mostrar, através de um estudo longitudinal prospectivo, o
perfil clínico e laboratorial de pacientes com celulite odontogênica em
um hospital de referência. MÉTODO: Os pacientes com celulite
odontogênica internados no serviço de Cirurgia e Traumatologia do
Hospital da Restauração num período de 7 meses foram avaliados em
relação à parâmetros clínicos e laboratoriais. Um total de 29 pacientes
foram internados durante o período analisado. RESULTADOS: A
maioria dos pacientes atendidos com esse quadro foi do sexo feminino
(51,7%). Crianças e adolescentes constituíram a maior parcela dos
pacientes internados (62%). Maioria dos pacientes apresentou
leucocitose e mais da metade apresentou níveis de proteína C-reativa
altos. A duração do internamento, para a maioria dos pacientes, foi de 8
dias ou mais. O metronidazol e a cefalexina foram os medicamentos
mais utilizados durante o internamento e o tratamento de maior escolha
por parte dos profissionais foi a associação entre o tratamento clínico e
cirúrgico. Não houve associação estatisticamente significativa entre as
variáveis laboratoriais e tempo de internamento, entretanto, a amostra
pequena limita esses achados. Grande parte dos pacientes internados
com quadro de celulite odontogênica permaneceram hospitalizados por
um período de mais de 8 dias, sendo a maioria tratada com associação de
antibióticos e procedimentos cirúrgicos. CONCLUSÃO: Crianças e
adolescentes foram os mais acometidos, indicando que medidas públicas
preventivas e curativas devem ser reforçadas visando diminuir a
demanda de pacientes que precisam ser internados por celulite
odontogênica.

OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática sobre trauma facial
causados por violência registrados em órgãos forenses. MÉTODO: Foi
realizado uma busca nas bases de dados Pubmed, Scielo, Lilacs e
Cochrane
com
as
palavras–chave,
‘’forensic
science’’,‘’violence’’,‘’face’’,‘’injury’’ e ‘’trauma’’ utilizando os operadores
Booleanos (OR, AND). Foram encontrados 143 artigos, após a leitura
dos títulos e resumos seguindo os critérios de inclusão: 1. ser estudo
observacional, 2. sem restrição de gênero, 3. sem restrição de idioma e 4.
sem restrição de ano de publicação, foi selecionado 8 artigos. Os
trabalhos incluídos no estudo foram publicados entre 2007 e 2018.
RESULTADOS: A maioria dos artigos demonstrou que indivíduos do
sexo feminino, na terceira e quarta década de vida, casada e que
trabalham fora de casa são as mais acometidas por violência física.
Normalmente é o parceiro íntimo das vítimas que utilizam a força física
através de socos e chutes durante a agressão. As lesões resultantes
acomete principalmente a região da cabeça tendo a face o local de
predileção na maioria dos estudos. Lesões de tecido mole como os
hematomas e contusões foram fortemente associados aos lábios sendo
mais prevalentes do que traumas dentoalveolares e fraturas faciais.
CONCLUSÃO: A presente revisão, portanto, ressalta a importância da
conscientização pública sobre a violência física contra mulheres e bem
como os estudos odontolegais frente ao trauma facial decorrente de
violência física.

Financiamento: PIBIC-CNPq (Processo: 2017-2018)

CB 03

CB 04

AVALIAÇÃO DO RAMO MANDIBULAR EM PROGNATAS E
RETROGNATAS: RELEVÂNCIA NA OSTEOTOMIA SAGITAL

AVALIAÇÃO
DA
BASE
ALAR
NA
ORTOGNÁTICA:
COMPARAÇÃO DE DOIS TIPOS DE SUTURA DA BASE NASAL

Seixas DR*, Abreu NMR, Suassuna TM, Noleto JW

Cavalcanti TBB*, Cavalcanti EPM, Rebelo HL, Batista HF, Leão JC

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
dehrocha_@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
thamesbruno@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar e comparar a espessura da região de ramo
mandibular em pacientes com prognatismo e retrognatia mandibular,
bem como avaliar a distribuição de osso esponjoso entre as placas
corticais externa e interna acima e posterior à língula. MÉTODO: O
ramo mandibular de 40 pacientes, dos quais 20 tinham prognatismo e
20 tinham retrognatia, foram avaliados pelo uso de tomografia
computadorizada de alta resolução. RESULTADOS: A espessura média
do ramo no grupo com prognatismo foi de 8,17 mm, o que diferiu
significativamente a partir do valor médio de 8,88 mm naqueles com
retrognatia (P = .014). A distância vertical média do ponto de fusão
entre as placas corticais acima da língula foi de 8,95 mm para pacientes
com prognatismo e 9,41 mm para aqueles com retrognatia, o que não foi
uma diferença significativa (P = .364). A distância horizontal média do
ponto de fusão entre as placas corticais posteriores à língula foi de 8,32
mm para pacientes com prognatismo e 9,74 mm para aqueles com
retrognatia, o que também não foi uma diferença significativa (P =
.066). CONCLUSÃO: O ramo mandibular é mais fino em pacientes com
prognatismo do que naqueles com retrognatismo. A distância do ponto
de fusão entre as placas corticais acima e posterior à língula não é
influenciada pelos 2 tipos de deformidade mandibular avaliados neste
estudo. A tomografia computadorizada comprovou ser uma ferramenta
valiosa para avaliar a morfologia do ramo mandibular.

OBJETIVO: Comparar estes dois diferentes tipos de sutura utilizados
na região da base do nariz, e observar qual tipo apresenta um resultado
que melhor acompanhe os movimentos realizados pelo tecido
esquelético, após osteotomia le fort I. MÉTODO: O estudo consiste em
um Ensaio Clinico Randomizado onde os pacientes foram alocados em
dois grupos através de sorteio de envelope pardo, a amostra foi
selecionada no hospital da restauração, Recife-PE e todos os pacientes
que seriam submetidos a osteotomia le fort I passaram pelos critérios de
inclusão e exclusão do estudo, cada grupo foi submetido a determinada
técnica de sutura nasal onde os operadores foram devidamente
calibrados, as medidas da base do nariz pré e pós operatórias foram
realizadas pelo mesmo pesquisador. Foram avaliados 14 pacientes e
alocados em dois grupos, onde o grupo 1 (7 pacientes) foram utilizados a
técnica de sutura da base alar interna e o grupo 2 (7 pacientes) a técnica
de sutura da base alar externa. RESULTADOS: Nenhum dos
resultados pós-operatórios houve diminuição da base nasal, houve
aumento em 100% dos casos, no entanto a média e o desvio padrão do
aumento da base alar foi mais evidente no grupo da sutura interna.
CONCLUSÃO: A cirurgia Le Fort I levou em 100% dos casos a um
alargamento da base do nariz e quando se objetiva um controle mais
previsível e rigoroso da região alar, a plicatura nasal extra oral cumprirá
melhor esta função.
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CB 06

RISCO DE SANGRAMENTO DAS CIRURGIAS OROFACIAIS
EM PACIENTES QUE USAM ANTICOAGULANTES ORAIS

PERCEPÇÃO DOS CIRURGIÕES E RESIDENTES BUCO
MAXILO FACIAL SOBRE A TÉCNICA DA CORONECTOMIA

Barros JFC*, Marques AMX, Silva TO, Santiago JF, Pimentel LV,
Lima LGA, Neto OBO, Andrade NK

Silva TMS*, Rodrigues LO, Fragoso AS, Junior JJS, Filho JMS, Souza
PTL, Ponzi EAC

Centro Universitário CESMAC
juliafcb14@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
tuliomarcospe@gmail.com

OBJETIVO: Dar suporte e evidências à execução dos procedimentos
cirúrgicos orofaciais em pacientes que utilizam anticoagulantes orais e
avaliar o risco de sangramento versus risco de evento tromboembólico
em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos orofaciais com ou
sem a interrupção da terapia anticoagulante. MÉTODO: Foi realizada
uma Revisão Sistemática seguindo as recomendações descritas no
“Cochrane Handbook for Intervention Reviews” (Manual para Revisões
de Intervenção da Cochrane) e de acordo com o “Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses statement” (Itens de
Relatório Preferenciais para Revisões Sistemáticas e Declaração de
Meta-Análises). O desfecho primário será a ocorrência de sangramento;
o secundário considerará complicações: incidência de hematoma, risco
tromboembólico nos que descontinuaram a terapia anticoagulante,
choque hipovolêmico, necessidade de hospitalização, problemas de
cicatrização e infecções. Grupos de dois revisores independentes
selecionarão os títulos e resumos para elegibilidade de texto completo.
Para estudos elegíveis, os mesmos revisores realizarão extração de
dados, avaliação de risco de viés e determinação da qualidade geral da
evidência para cada um dos resultados usando o Sistema GRADE.
RESULTADOS: Os resultados ajudarão os profissionais da área da
saúde a tomarem decisões na prática clínica que visam minimizar os
riscos de hemorragias nos pacientes em terapia com anticoagulantes
orais. CONCLUSÃO: Os dados compilados sobre os riscos de
sangramento em pacientes que utilizam anticoagulantes orais
aconselharão esses profissionais sobre a eficácia e segurança das
intervenções, o que consequentemente facilitará as decisões clínicas.

OBJETIVO: Mensurar o nível de conhecimento e percepção dos
Cirurgiões e Residentes Buco Maxilo Facial, em três hospitais da rede
pública da cidade do Recife, Pernambuco, sobre a técnica da
Coronectomia. MÉTODO: Foi realizado entrevista em uma amostra
composta por 40 Cirurgiões e Residentes Buco Maxilo Facial, em três
hospitais da rede pública da cidade do Recife, Pernambuco, é válido
destacar que houve a aplicação do Teste Exato de Fisher para análise do
conhecimento dos entrevistados e a técnica cirúrgica. RESULTADOS:
Observou-se que cinquenta porcento de todos os entrevistados
declararam não realizar a técnica da coronectomia na remoção de
terceiros molares, a sua indicação não é frequente, com relação as contra
indicações as mais citadas foram a grande probabilidade de
aparecimentos de lesões neoplásicas e terceiros molares com patologia
apical, destacando, também que setenta porcento dos entrevistados veem
a necessidade de reintervenção como a maior desvantagem da técnica, já
com relação ao Teste Exato de Fisher não apontou dependência entre as
categorias de participante da entrevista quanto ao grau de conhecimento
sobre a técnica de coronectomia. CONCLUSÃO: Nota-se, portanto que
a coronectomia é esporadicamente aplicada por justificativa em que
exista um prognóstico com maior risco, porém estudos afirmam que
raramente ocorrem erupções dessas raízes e é eficaz quando
corretamente indicada e realizada, pois, reduz o risco de uma lesão ao
nervo alveolar inferior.

CB 07

CB 08

EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO A LASER NO
CONTROLE DA DOR APÓS EXODONTIA DE DENTE
POSTERIOR

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E SALIVAR DE PACIENTES COM
CÂNCER BUCAL SUBMETIDOS A RADIOTERAPIA

Campêlo MCC*, Brandão IT, Nascimento LHC, Breda-Junior MA,
Vieira KA, Salmos-Brito JAL, Lins RML, Bessa-Nogueira RV

Campêlo MCC*, Cavalcante RC, Soares PA, Fernandes RKS, Panjwani
CMBRG, Salmos-Brito JAL, Lins RML, Bessa-Nogueira RV

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
mariaclaraccampelo@gmail.com

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
mariaclaraccampelo@gmail.com

OBJETIVO: Analisar o efeito da fotobiomodulação a laser no controle
da dor após exodontia de dentes posteriores. MÉTODO: Amostra foi
de 15 voluntários saudáveis que possuíam dentes inferiores
posteriores(pré-molares/molares) bilaterais, com indicação de
exodontia (usando exclusivamente fórceps/elevadores) e possuíam dor
inicial no máximo leve (EVA 0-3). Os alvéolos dos dentes extraídos de
cada lado (n=30) foram agrupados aleatoriamente em dois grupos,
controle(n=15; aparelho desligado) e experimental(n=15; aparelho
ligado). O protocolo de irradiação foi laser diodo, 660nm, 100mW,
contínuo, 53 J/cm2. A irradiação foi realizada em 2 pontos, região
alveolar(oclusal) e mucosa/gengiva(vestibular), em uma seção(pósoperatório imediato). Os voluntários foram avaliados (pré-operatório e
24hrs) utilizando a escala visual analógica (EVA, 0-10) e a quantidade
de analgésico ingerida. Para todos os pacientes a dificuldade cirúrgica
foi a mesma. Após cada procedimento foram entregues as mesmas
recomendações e uma cartela com 4 comprimidos de um
analgésico(AINES). O intervalo entre procedimentos foi 15
dias(mínimo). O nível de significância foi fixado em 5%.
RESULTADOS: Com 24hrs, existiu um aumento na intensidade da dor
(ambos os grupos), sendo significativo no grupo controle(Wilcoxon,
z=-2,8; p=0,022). 46,6% do controle e 20,0% do experimental tinham
dor moderada/severa (EVA 4-7). O consumo de analgésico foi
estatisticamente maior no controle (controle:80%; experimental:33%;
p=0,014), a chance do voluntário não consumir analgésico fazendo a
fotobiomudulação em comparação a não fazer foi de 7:1 (OR=7,37;
IC95% 1,463;46,55). CONCLUSÃO: A fotobiomodulação foi eficaz no
controle da dor 24hrs após exodontia de dentes posteriores.

OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico e salivar de pacientes com
diagnóstico de câncer bucal (câncer de cabeça e pescoço, CID10)
submetidos a radioterapia. MÉTODO: O perfil epidemiológico foi
avaliado considerando os prontuários dos pacientes submetidos a
radioterapia considerando um período de 4 anos. Para avaliar o perfil
salivar foram selecionados aleatoriamente 12 pacientes com câncer
(grupo CA) que tinham realizado no mínimo duas seções de irradiação e
12 pacientes saudáveis (grupo C). Variáveis descritivas foram utilizadas
no estudo epidemiológico e foram coletadas amostras de saliva para
medir o fluxo, pH, capacidade tampão e concentração de proteínas
séricas totais. O nível de significância estabelecido foi de 5%.
RESULTADOS: Foram analisados 176 prontuários, dos quais a razão
homem:mulher foi de 2,67:1 e a média de idade foi de 62 anos de idade. O
câncer mais frequente foi espinocelular (80%) e 7% foram diagnosticados
por dentistas. O grupo C apresentou, em média, maior fluxo salivar
(C:1,0ml/min - CA:0,5ml/min, p<0,0001), um pH salivar mais alto
(C:7,9 - CA:7,2, p<0,05) e maior capacidade tampão (C:6,27 - CA:5,4,
p<0,05). O grupo AC apresentou, em média, maior concentração de
proteínas séricas salivares (CA:23,55mM - C:11,84mM, p<0,0005).
CONCLUSÃO: As terapias antineoplásicas, como a radioterapia, têm
proporcionado maior tempo de sobrevida aos pacientes, contudo, apesar
da sua importância e necessidade, causam complicações bucais,
especialmente na atividade das glândulas salivares e estas são passíveis
de identificação por meio do perfil salivar.
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CB 10

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CIRURGIÃODENTISTA SOBRE O USO DA ANESTESIA LOCAL

EFICÁCIA DA ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRICTOR NA
EXODONTIA DE TERCEIROS MOLARES INFERIORES

Wanderley AEC*, Silva HP, Miranda ECLS, Leite IF, Pimentel MG,
Vieira KA, Salmos-Brito JAL, Bessa-Nogueira RV

Marques CLA*, Melo IA, Sousa LS, Salmos-Brito JAL, Bessa-Nogueira
RV

Centro Universitário CESMAC
arthur.ecw@gmail.com

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
ccamilamarques@outlook.com

OBJETIVO: Analisar o nível de conhecimento dos cirurgiões-dentistas
sobre o uso clínico dos anestésicos locais e seus vasoconstritores, de
maneira a identificar como está sendo baseada a indicação e quais são os
parâmetros para o cálculo da dose. MÉTODO: Trata-se de um estudo
observacional cuja amostra foi composta por 337 cirurgiões-dentistas
inscritos no CRO/AL. As perguntas foram respondidas por e-mail por
meio de um questionário estruturado, respondido, composto por 8
questões (abertas/fechadas), divididas em 2 partes: perfil sócio
educacional e conhecimentos específicos. A análise estatística foi
realizada por testes não paramétricos, utilizando-se uma significância
estatística de 5%. RESULTADOS: A maioria dos voluntários era do
gênero masculino (52,5%) e tinham de 30 ou mais anos (65,6%). Em
relação ao tempo de formado, 38,9% possuíam até 5 anos de formado,
75,1% tinham como titulação a pós-graduação, e 89,3% atuam em
alguma especialidade. Em relação a dosagem máxima, 12,46% dos
pesquisados realizaram corretamente os cálculos. Essa frequência foi
maior entre os profissionais com até 5 anos de formado em comparação
aos com mais de 5 anos, respectivamente 16,03% e 10,19% (RP=1,573;
IC95% 0,894, 2,763). Contudo, esta diferença não foi estatisticamente
significante (Qui-Quadrado, X2=2,5; p=0,114). CONCLUSÃO: Existe
uma padronização na escolha dos anestésicos locais e vasoconstritores, a
maioria dos participantes selecionou corretamente seu uso em
hipertensos, gestantes, pacientes odontopediátricos e diabéticos, exceto
em pacientes idosos com disfunção hepática.

OBJETIVO: Avaliar a eficácia da técnica infiltrativa com articaína a 4%
com vasoconstrictor na exodontia de terceiros molares inferiores.
MÉTODO: A amostra foi composta por 19 voluntários que tiveram os
dois lados da face alocados de maneira aleatória nos seguintes grupos:
Experimental (técnica infiltrativa com articaína 4% com adrenalina
1:100.000) e Controle (técnica de bloqueio mandibular com lidocaína a
2% com adrenalina 1:100.000). As variáveis avaliadas antes, durante e
após 7 dias do procedimento foram: aspiração positiva; necessidade de
consumo de analgésico pós-operatório; dor segundo a escala analógica
visual (EVA: 0–10). O Tempo de início do efeito anestésico foi anotado.
O nível de significância foi fixado em 5%. RESULTADOS: Em média, a
duração das cirurgias foi de 52 min (Controle:55,10±32,15;
Experimental:50,57±25,82; p=0,856) e se aplicou 4,5ml de anestésico
(Controle: 4,76±2,50; Experimental: 4,21±2,07; p=0,452). No
experimental não se observou aspiração positiva e no controle observouse uma frequência de 15,8%. A necessidade de consumo de analgésico foi
de 84,2% e 89,5%, respectivamente Experimental e Controle (Teste
Fisher, p=0,999). 73,7% (Experimental) e 78,9% (Controle) das cirurgias
tiveram tempo de início da ação de até 2min. Para ambos os grupos a
dor relada após os procedimentos foi maior e significante (Experimental,
Z=-3,417; p=0,001; Controle, Z=-2,752; p=0,006), contudo a diferença
entre eles não foi estatisticamente significante (Wilcoxon, Z=-1,596,
p=0,111). CONCLUSÃO: Ambos os anestésicos e técnicas foram
eficazes para a exodontia de terceiros molares inferiores, contudo não
deve esperar aspirações positivas com articaína.

CB 11

CB 12

PROTOCOLO CONSERVADOR NO TRATAMENTO
LESÕES ODONTOGÊNICAS BENIGNAS AGRESSIVAS

DE

Marcelino KP*, Chaves Neto HP, da Silva JSP, Gomes PP, Dantas
WRM, Costa DCB, Silveira LO, Germano AR

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE PERFURAÇÃO DA LUVA
FRATURAS MAXILOFACIAIS: PERFIL DOS ATENDIMENTOS
DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIH)
Araújo FRC*, Xavier JMA, Oliveira NS, Laureano ICC, Farias L,
Xavier MA, Cavalcanti AL

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
karolpiresm@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
itsflooop@gmail.com

OBJETIVO: Verificar taxa de recidiva e fatores associados após
protocolo de enucleação, seguida de ostectomia periférica e solução de
Carnoy em lesões odontogênicas benignas agressivas. MÉTODO:
Trata-se de estudo seccional retrospectivo com 30 pacientes submetidos
ao protocolo no período de 2008 a 2018 e examinados clínica e
radiograficamente para verificar presença de recidivas. Constituído por
duas fases: coleta de dados dos prontuários (Fase I) e retorno dos
pacientes para exames (Fase II). Foram realizadas análises descritivas e
estatísticas no programa Stata/IC versão 14.0 (StataCorp, College
Station, TX). Utilizou-se teste de Mann-Whitney, teste exato de Fisher
e teste Chi-quadrado, além do método de Kaplan Meier e teste Logrank (p<0,05). RESULTADOS: A amostra foi composta por 22
pacientes com ceratocistos odontogênicos (73,3%), 3 mixomas
odontogênicos (10%) e 5 ameloblastomas (16,7%). A recidiva acometeu
7 pacientes (23,3%), sendo todos ceratocistos odontogênicos (tempo
mínimo de recidiva 12 meses e máximo 34 meses). Não foi verificado
diferença estatística entre os fatores avaliados e o desenvolvimento de
recidivas. Entretanto, pacientes que permaneceram com dentes
adjacentes a lesão após procedimento cirúrgico apresentaram tempo
menor de recorrência. As curvas de Kaplan-Meier demonstraram risco
acumulado maior de 80% para recidiva após 29 meses de pós-operatório
e após 36 meses de acompanhamento, apenas 37,50% destes pacientes
estariam livres de recidivas (p=0,023), além de terem 5,5 vezes mais
chances de desenvolver recidivas do que pacientes que tiveram seus
dentes extraídos. CONCLUSÃO: Protocolo mostrou-se eficaz com
recidivas inferiores ao evidenciado na literatura.

OBJETIVO: Caracterizar os atendimentos hospitalares referentes às
fraturas maxilofaciais nas capitais dos estados da região Nordeste do
Brasil. MÉTODO: Tratou-se de um estudo ecológico e descritivo,
baseado nos registros dos atendimentos hospitalares disponíveis no
Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados
os casos de fraturas maxilofaciais ocorridos no período de janeiro de
2008 a dezembro de 2017. Três pesquisadores treinados coletaram
informações referentes ao ano, ao tipo de procedimento, as autorizações
de internação hospitalares (AIH), ao valor dos serviços hospitalares, ao
valor dos serviços profissionais, aos valores totais e aos óbitos. Os dados
foram tabulados e analisados, utilizando-se o Microsoft Excel e
apresentados por meio de estatística descritiva (distribuições absolutas e
percentual). RESULTADOS: Durante o período analisado, verificou-se
a existência de 31.086 AIH aprovadas, com maior frequência no
município de Fortaleza/CE (18,6%). Dos dez procedimentos mais
realizados, a Osteossíntese da Fratura Complexa da Mandíbula foi o
mais frequente (19,1%). Observou-se valores totais mais elevados no ano
de 2013 (15,1%), com Recife/PE concentrando 19,7% dos gastos. O
maior número de óbitos ocorreu no ano de 2010 (17,4%), com maior
prevalência em Recife/PE (36,7%). CONCLUSÃO: O atendimento às
vítimas com fraturas maxilofaciais representa uma importante parcela
dos custos do Sistema Único de Saúde na região Nordeste, acarretando
um elevado número de óbitos.

CB 13

CB 14
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

9	
  

	
  
CARACTERIZAÇÃO
DOS
PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NA CLÍNICA DE CIRURGIA
DA UEPB

AVALIAÇÃO DE PROTOCOLO DE CRIOTERAPIA E
TERMOTERAPIA PÓS-CIRURGIA DE TERCEIRO MOLAR
INCLUSO

Sousa YAB*, Lima MG, Soares YP, Gomes MA, Silva Filho AA,
Andrade FF, Brito LNS, Formiga Filho ALN

Lacerda EPM*, Silva MFL, Perez MMC, Melo T, Maior LFS, Gueiros
LA, Leão JC, Carvalho AAT

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
ygooralexandre@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
ericapassos@gmail.com

OBJETIVO: Caracterizar os procedimentos e as intercorrências nas
cirurgias realizadas nos pacientes atendidos na clínica de cirurgia
odontológica da Universidade Estadual da Paraíba – Campus I, no
período de 2009 a 2016. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo
transversal retrospectivo caracterizando, sociodemografica e
clinicamente, a comunidade atendida na clínica escola de cirurgia
odontológica da UEPB no município de Campina Grande – PB. Foram
coletados dados referentes ao sexo, idade, vícios, complicações
sistêmicas, tipos de procedimentos, medicações prescritas e
intercorrências, de uma amostra de 1283 prontuários. Foram incluídos
pacientes com idade entre 02 e 88 anos. Os dados foram analisados
utilizando o programa SPSS, versão 18.0. RESULTADOS: O tipo de
procedimento mais observado foram as exodontias simples em 64,22%
dos casos. As principais medicações prescritas foram: Nimesulida
36,07%, Dipirona Sódica 34,09%, e Amoxicilina 19,98%. Do total da
amostra as enfermidades e complicações sistêmicas aparecem em
26,96% dos casos. Existe uma predominância de pacientes entre 20-29
anos do sexo feminino na proporção de 3:1. Foi observado um total de
13 intercorrências. O vício mais frequente foi o tabaco. As doenças
sistêmicas mais observadas foram hipertensão e diabetes.
CONCLUSÃO: Destarte, este estudo pôde colaborar, através de
informações mais precisas e atualizadas sobre a prevalência e etiologia
dos atendimentos cirúrgicos na clínica de Cirurgia da UEPB, para um
melhor conhecimento, visando aprimorar estratégias de atendimento e
melhorias de tratamentos aos pacientes.

OBJETIVO: Analisar os protocolos de utilização de crioterapia e
termoterapia pelos cirurgiões buco maxilo faciais do Estado de
Pernambuco, como modalidade adjunta no pós-cirúrgico de terceiros
molares inclusos. MÉTODO: Questionários com 30 perguntas foram
respondidos pelos cirurgiões buco maxilo faciais inscritos no Conselho
Regional de Odontologia (CRO-PE) ou na Associação de Cirurgiões
Buco Maxilo Faciais do Estado de Pernambuco (ACBMF-PE). Um total
de 72 cirurgiões fizeram parte do estudo. A Análise das variáveis foi
realizada pelo teste Exato de Fisher, com significância de 5% (p<0,05).
RESULTADOS: A crioterapia foi recomendada por 100% dos
profissionais. A prevalência foi de utilização intermitente (93,1%),
durante 02 dias (45,8%) por 20 minutos (68,1%) de aplicação e 60
minutos de descanso (63,9%). A bolsa de gelo foi o método mais
empregado (69,4%,). 55 profissionais (76,4%) fizeram uso da
termoterapia,
com
compressa
morna
(60,0%),
aplicada
intermitentemente (96,4%), a partir do 3º dia do pós-operatório (27,3%),
durante 3 dias (29,1%), por 20 minutos de aplicação com 120 de
descanso, ambos (65,5%). CONCLUSÃO: O uso da crioterapia e
termoterapia é prevalente entre os cirurgiões, embora haja grande
variação no protocolo utilizado. Com o frio e calor, observou-se redução
de dor, edema, trismo, hematoma e uso de medicamentos, embora com
significância estatística somente para este último. Contrariamente, o uso
de calor demonstrou significância na redução da dor.

CB 15
ESTUDO
DE
COORTE
RETROSPECTIVA
TRATAMENTO DAS FRATURAS CONDILARES

SOBRE

Rebelo HL*, Carneiro SCA, Leão JC, Godoy GP, Barbosa LM,
Medeiros MD, Cavalcanti TBB, Oliveira LML
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
rebelo_al@hotmail.com
OBJETIVO: Avaliar as alterações ocorridas na vida diária dos
pacientes submetidos a tratamento das fraturas unilaterais do côndilo
mandibular. MÉTODO: A amostra foi constituída de 30 pacientes de
ambos os sexos, submetidos a tratamento não cirúrgico e cirúrgico.
Todos os pesquisados responderam a um questionário de avaliação
envolvendo a sua percepção sobre os impactos odontológicos no
desempenho diário (IODD) e foram submetidos a exames de imagens.
As medidas das alturas verticais do ramo mandibular direito e esquerdo
foram avaliadas através da ortopantomografia. Nos exames clínicos da
ATM foram avaliados os seguintes aspectos: máxima abertura de boca,
lateralidade direita e esquerda, bem como movimentos de protusão.
RESULTADOS: Em relação ao IODD (Índice de Impactos
Odontológicos no Desempenho Diário), com respeito à pergunta “Nos
últimos seis meses a sua boca, dentes ou próteses tem lhe causado
alguma dificuldade”? 13,3% responderam positivamente. Em relação à
variável altura vertical verificou-se que a média da altura vertical foi
aproximada entre os dois tipos de tratamento. No entanto quando se
comparou o lado fraturado com o lado não fraturado, observa-se
diferença estatisticamente significante para os dois tratamentos. De
acordo com os resultados estatísticos deste estudo, não houve alterações
significativas em relação á variável máxima abertura de boca com média
de 43,35 mm no tratamento aberto e 44 mm no tratamento fechado.
CONCLUSÃO: Neste estudo não houve diferenças significativas entre
os dois tipos de tratamento aberto e fechado no tratamento das fraturas
unilaterais do côndilo mandibular.
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EN 02

RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA DE INSTRUMENTOS COM
TRATAMENTO TERMOMECÂNICO BLUE

AVALIAÇÃO DO USO DE CARVACROL ASSOCIADO À
FOTOBIOMODULAÇÃO A LASER NA REAÇÃO TECIDUAL

Telles CTV*, Silva SA, Vieira TM, Cardoso RM, Alves NCCA, Batista
SM, Menezes SEAC, Albuquerque DS

Santos TD*, de Meneses IS, Macedo AAP, Souza NS Quintans Júnior
LJ, de Albuquerque Júnior RLC, Antunes A, Ribeiro MAG

Universidade de Pernambuco - UPE
chris_velozo@hotmail.com

Universidade Federal de Sergipe - UFS
talitadionizio@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a resistência à fadiga cíclica de instrumentos com
tratamento termomecânico Blue e diferentes cinemáticas à 37ºC.
MÉTODO: Doze instrumentos endodônticos foram usados para cada
um dos três grupos experimentais: VB (Vortéx Blue 40/.04), RB
(Reciproc Blue 40/.05) e XB (X1 Blue 40/.06). O teste de fadiga foi
realizado utilizando-se um dispositivo em aço inoxidável afunilado que
simula um canal artificial moderadamente curvo com ângulo de
curvatura de 60° e raio de curvatura de 5 mm até a fratura do
instrumento. O dispositivo foi completamente submerso em água
destilada. A temperatura foi controlada em 37ºC (+/- 0.5°C) com
auxílio de um termômetro subaquático e um termostato. A contagem do
tempo foi realizada através de gravação de vídeo. As variáveis
numéricas foram representadas pelas medidas de tendência central e
medidas de dispersão. Os dados foram analisados utilizando o teste de
Shapiro-Wilk, t-Student, F-ANOVA e Tamhane. O nível de
significância foi estabelecido em P = .05. RESULTADOS: Na
temperatura de 37ºC foram registradas diferenças significativas nos
valores de NCF para cada tipo de instrumento (P<0.001). Os testes de
comparações múltiplas mostraram diferenças significativas de NCF
entre os instrumentos RB com os outros dois na temperatura de 37oC
(P<0.001). CONCLUSÃO: Dentro das limitações do presente estudo in
vitro, os instrumentos RB (40/.05) mostraram maior média de número
de ciclos até a fratura quando comparados aos VB (40/.04) e XB
(40/.06) na temperatura testada.

OBJETIVO: Analisar a reação tecidual com a inclusão de tubos de
polietileno utilizando pasta de carvacrol associada ou não à
fotobiomodulação a laser de λ660nm em subcutâneo de ratos Wistar.
MÉTODO: 60 animais foram divididos em quatro grupos (n=15):
implantação de tubos vazios (CTR); implantação de tubos contendo
pasta de carvacrol (CVC); implantação de tubos vazios e
fotobiomodulação a laser (LLLT); implantação de tubos contendo pasta
de carvacrol e fotobiomodulação a laser (CVCLT), avaliados nos
períodos de 03, 08 e 15 dias. As peças cirúrgicas foram removidas após
eutanásia e submetidas à análise histológica da reação inflamatória e
fibroplasia em colorações HE e Picrosirius Red, respectivamente.
RESULTADOS: O processo inflamatório no período de 3 dias, o grupo
CVCLT exibiu menor infiltrado inflamatório em relação ao demais
grupos (p<0,01). Em 8 e 15 dias, os grupos LLLT e CVCLT
apresentaram menor infiltrado inflamatório linfocitário em relação aos
demais grupos, (p<0,01 e p<0,05). Não houve diferença significativa em
relação ao colágeno tipo I e III no período de 3 dias. Em 8 dias, houve
diferença no grupo CVC em relação aos demais grupos quanto a
avaliação do colágeno tipo III (p<0,001). Em 15 dias, diferenças
significativas observadas entre o grupo CVCLT em relação aos grupos
CTR e LLLT na avaliação do colágeno do tipo I (p<0,05).
CONCLUSÃO: A utilização da pasta de carvacrol associada a
fotobiomodulação a laser demonstrou otimizar o período inflamatório da
reação tecidual.
Financiamento: PIBIC – CNPq

EN 03

EN 04

ENSAIO ANTIMICROBIANO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
ASSOCIADO A VEÍCULOS

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA CAPACIDADE DE LIMPEZA
DOS SISTEMAS HYFLEX EDM™ E PROTAPER NEXT™

Alves NCC*, Silva SA, Almeida AC, Silva PF, Maciel PP, Castellano
LRC, Bonan PRF, Albuquerque DS

Rodrigues IR*, Alves KC, Aguiar CM, Câmara AC

Universidade de Pernambuco - UPE
nayanecc@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
isabella.rrodrig@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do hidróxido
de cálcio associado a veículos: óleos essenciais de alecrim (Rosmarinus
officinalis) e copaíba (Copaifera Officinalis). MÉTODO: Os grupos
experimentais foram divididos em oito: CP (controle positivo); CN
(controle negativo); CC (controle de crescimento); CE (controle de
esterilidade); HC – hidróxido de cálcio e água destilada; AL - óleo
essencial de Rosmarinus officinalis; HAL -hidróxido de cálcio + óleo
essencial de Rosmarinus Officinalis + Tween 80 + água destilada; CO óleo essencial de Copaifera Officinalis; HCO - hidróxido de cálcio + óleo
essencial de Copaifera Officinalis + Tween 80 + água destilada. Foi
executado o ensaio biotecnológico, com desenvolvimento de óleos
essenciais associados ao hidróxido de cálcio. O ensaio microbiológico
contou com testes de microdiluição para atividade antimicrobiana por
meio da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração
Bactericida Mínima (CBM) contra cepas de Enterococcus faecalis. Os
dados obtidos pelos testes antimicrobianos foram tabulados em uma
plataforma do Microsoft Excel e em seguida analisados de forma
descritiva. RESULTADOS: O grupo CP apresentou efetividade
antibacteriana. Os grupos CN e HC não foram efetivos. Os grupos AL e
CO apresentaram respectivamente, CIM 229,75mg/mL e CBM < 435
UFC/g e, CIM 223,75mg/mL e CBM < 447 UFC/g. Os óleos
essenciais puros apresentaram CIM superior à quando associados ao
hidróxido de cálcio. CONCLUSÃO: Os óleos essenciais de alecrim e
copaíba demostram-se efetivos contra Enterococcus faecalis, entretanto
apresentam elevada CIM e CBM.

OBJETIVO: Comparar a capacidade de limpeza dos sistemas ProTaper
Next™ e Hyflex EDM™ após a instrumentação dos canais radiculares.
MÉTODO: Foram selecionados e utilizados 30 dentes bovinos
unirradiculares, divididos em 2 grupos, sendo o grupo 1 instrumentado
pelo sistema ProTaper Next™ e, o grupo 2, pelo sistema Hyflex
EDM™, cada qual com 15 espécimes. Em seguida, os dentes foram
armazenados em solução de timol 0,8% até o processamento histológico.
Foram descalcificados em solução de tricloroacético a 10% por 15 dias e
cortados no sentido perpendicular ao longo eixo do dente e embebidos
em parafina. Foram realizadas secções seriadas (10 secções de cada
espécime), com o micrótomo a 6mm de espessura, e posteriormente
corados com HE (Hematoxilina-Eosina) e examinados por meio de um
microscópio óptico. RESULTADOS: Os sistemas ProTaper Next™ e o
Hyflex EDM™, apresentaram semelhança quanto aos critérios de
presença de “debris”, regularidade da superfície, alteração abrupta da
continuidade da parede do canal radicular e remoção parcial ou total da
camada de pré-dentina, não permitindo a diferenciação de um sistema
para o outro. CONCLUSÃO: Contudo, o sistema Hyflex EDM™
demonstrou uma melhor performance do que o sistema ProTaper
Next™, apresentando menor porcentagem nos critérios avaliados.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

11	
  

EN 05
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INFLUÊNCIA
DE
MEDICAÇÕES
INTRACANAIS
NA
RESISTÊNCIA DA UNIÃO DE CIMENTOS ENDODÔNTICOS

TERAPIA FOTODINÂMICA E IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA
PASSIVA NA DESINFECÇÃO DE CANAIS RADICULARES

Gonçalves BLL*, Rodrigues LN, Bauer JRO, Carvalho CN

Barros DGM*, Neves GV, Moura RQ, Ribeiro PJT, Dias IJ, Silva DFB,
Santos KSA, Gomes DQC

Universidade Ceuma - UNICEUMA
brunalais25@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
danyllogmb@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência de medicações intracanais na
resistência de união dos cimentos AH Plus (AH) e MTA Fillapex
(MTA) na dentina radicular humana. MÉTODO: Sessenta e quatro
raízes palatinas de molares superiores foram preparadas
endodonticamente e divididas em 4 grupos que receberam as seguintes
medicações: Hidróxido de cálcio (HCa), vidro bioativo 45S5 (45S5),
vidro de niobofosfato (NbG) ou água destilada (H2O). Após 14 dias as
medicações intracanais foram removidas e as raízes foram preenchidos
com os cimentos AH Plus ou MTA Fillapex e mantidos por 30 dias a
37ºC. As raízes foram fatiadas e submetidas ao teste micropush-out a
uma velocidade de 0.5mm/min. RESULTADOS: O cimento AH Plus
obteve os maiores valores de resistência de união quando comparado
com o cimento MTA (P < 0.05). O uso de qualquer das medicações
testadas influenciaram negativamente a resistência de união do cimento
AH (P < 0.05), onde o grupo controle obteve resistência de união de
11,33 ± 3.5, 7,13 ± 2,7 no grupo HCa, 7,14 ± 3,9 no grupo BG e 4,51 ±
2.6 no grupo NbG (Média ± desvio-padrão). A medicacão intracanal
não teve influência na resistência de união do cimento MTA (0,38 ± 0,2
no grupo controle; 0,97 ± 0,7 no grupo HC; 0,15 ± 0.05 no grupo BG e
0,33 ± 1,6 no grupo NbG). CONCLUSÃO: Todas as medicações
tiveram uma influência negativa na resistência de união de AH,
enquanto que o efeito sobre o MTA foi significativo.
.

OBJETIVO: Comparar a eficácia antibacteriana da Terapia
Fotodinâmica (TFD) e Irrigação Ultrassônica Passiva (IUP) na
desinfecção de canais radiculares. MÉTODO: Estudo experimental
laboratorial in vitro. Cinquenta pré-molares humanos unirradiculares
foram seccionados, padronizados, divididos de forma randomizada em
quatro grupos e contaminados com Enterococcus faecalis (3 x 108
cel/mL). Para o controle negativo (n=5), não houve aplicação de
protocolo. O controle positivo (n=15) foi irrigado com 1,0 mL de NaClO
a 2,5%, durante 30 segundos em movimentos verticais. O grupo da IUP
(n=15) foi inundado com 1,0 mL de NaClO a 2,5% seguido de agitação
ultrassônica em três ciclos de 30 segundos. O último grupo (TFD,
n=15) foi preenchido com 0,5 mL de azul de metileno a 0,005% com préirradiação de três minutos. A fibra ótica foi inserida no canal radicular
em movimentos helicoidais. Utilizou-se laser diodo, 660 nm, 100 mW,
9J, durante 90 segundos. As coletas foram realizadas antes e
imediatamente após a aplicação das terapias para análise do grau de
turvação em espectrofotômetro e, em seguida, expressas em unidades
formadoras de colônia por mL. Os testes ANOVA e TUKEY foram
utilizados, e o nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05).
RESULTADOS: A porcentagem de inibição variou de 10,72% a 39,02%
(controle negativo e IUP, respectivamente), e os diferentes protocolos
testados influenciaram de modo significativo a inibição bacteriana (p <
0,05). CONCLUSÃO: A IUP foi a terapia mais eficaz na redução do E.
faecalis nos canais radiculares.
.

EN 07

EN 08

ANALISAR
O
CONHECIMENTO
TEÓRICO
SOBRE
ABERTURA CORONÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA EM
ARCOVERDE/PE

AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DAS
DOENÇAS PULPARES E PERIAPICAIS EM ARCOVERDE/PE

Silva HKA*, Sena FB, Júnior PMR, Carvalho JAA, Carvalho ILD,
Maciel Yl

Silva HKA*, Leão MQ, Júnior PMR, Carvalho JAA, Carvalho ILD,
Maciel Yl

Universidade de Pernambuco – UPE
havinhakele@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
havinhakele@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o grau de conhecimento teórico dos cirurgiõesdentistas (CDs) da atenção básica do município de Arcoverde-PE,
acerca do procedimento de abertura coronária. MÉTODO: Estudo
quantitativo-descritivo, por meio de questionário online aplicado aos
profissionais das Unidades Básicas de Saúde. Após organização e
categorização dos dados, foram obtidas as frequências das respostas do
questionário, armazenados em programa específico para gerenciamento
e submetidos à análise estatística. RESULTADOS: A maior parte dos
profissionais (88,90%) são pós-graduados, concursados (77,80%) e
possuem 3 a 10 anos de atuação na atenção básica do município de
Arcoverde (22,22%). Os instrumentais mais usados pelos CDs nas
UBSFs para o acesso coronário, foram: ponta diamantada esférica
(88,9%) e sonda exploradora (83,3%). Na autoavaliação dos profissionais
em relação ao conhecimento teórico para a realização do procedimento
de abertura coronária, 88,23% dos profissionais se acham qualificados,
mas ainda assim, 88,26% gostariam de participar de um curso de
atualização nessa área. Em relação ao conhecimento das etapas
operatórias, para a escolha do ponto de eleição em cada tipo de dente,
houve um percentual de acerto de aproximadamente 53,40%. Para a
direção de trepanação o percentual foi de 39,50% e para a forma de
contorno, 71.52%. A média de acerto dessas três questões foi de 54,85%.
Apenas metade dos CDs entrevistados realiza o desgaste
compensatório. CONCLUSÃO: A maioria dos dentistas da atenção
básica de Arcoverde não possui conhecimento teórico suficiente para o
procedimento de abertura coronária.

OBJETIVO: Avaliar a conduta dos cirurgiões-dentistas do município de
Arcoverde\PE no diagnóstico das alterações pulpares e periapicais.
MÉTODO: Foi realizado um estudo quantitativodescritivo, por meio de
questionário online aplicado aos profissionais das Unidades Básicas de
Saúde. Após organização e categorização, foram obtidas as frequências
das respostas do questionário, armazenados em programa específico para
gerenciamento (Microsoft Excel® 2010. Redmond, WA, EUA) e
submetidos à análise estatística. RESULTADOS: Os resultados obtidos
revelaram que a maior parte dos profissionais são pósgraduados (88,9%),
concursados (77,8%) e possuem menos de 3 anos de atuação na atenção
básica do município de Arcoverde (66,66%). Existe alta frequência do
diagnóstico das alterações pulpares e periapicais nas UBSFs (39,74%).
Os profissionais se considerarem aptos para o reconhecimento da
maioria dos aspectos clínicos das doenças pulpares e periapicais (85,47%)
e para o diagnóstico endodôntico (61,11%). Apenas 36,56% foi a média
de acertos para a identificação das características clínicas, 35,07 % dos
aspectos radiográficos e 35,69% das respostas aos testes semiotécnicos.
O teste térmico com uso de diclorodifluormetano não é utilizado como
recurso semiotécnico e a radiografia periapical é insuficientemente
utilizada 83,33% pelos profissionais. CONCLUSÃO: A maioria dos
cirurgiões-dentistas da atenção básica do município de Arcoverde
possuem conhecimento insuficiente ou utilizam de forma deficiente os
critérios de diagnóstico das doenças pulpares e periapicais.
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EN 10

ESTUDO MORFOLÓGICO DA RAÍZ E DO SEGUNDO CANAL
MESIO-VESTIBULAR EM MOLARES SUPERIORES

EFEITO ANTIMICROBIANO DO USO DO ÓLEO ESSENCIAL
DE ALECRIM-PIMENTA EM PASTAS ENDODÔNTICAS

De Sá EBC*, Lopes DS, Marchini MCN, De Araújo LF, Aguiar CM,
Câmara AC

Costa MLVA*, Costa SCR, Santana Neto MC, Quelemes PV, Carvalho
ALM

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
emmanuel.de.sa@hotmail.com

Universidade Federal do Piauí – UFPI
marinaluaabreu@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar, pela tomografia computadorizada de feixe cônico,
a morfologia da raiz mésio-vestibular e identificar a presença do
segundo canal mésio-vestibular em molares superiores permanentes.
MÉTODO: Foram analisados 1.524 molares superiores por meio de
imagens de TCFC PreXion 3D® de 584 pacientes após calibração intraexaminador (Kappa = 0,875). Para cada molar foram verificadas o
número de raízes e fusionamento, a presença do canal MV2,
classificação morfológica de Vertucci, presença de outro canal
supranumerário, ocorrência bilateral, canais tratados endodonticamente,
gênero e idade. RESULTADOS: O canal MV2 foi encontrado em
40,9% da amostra, dos quais 65,7%, 28,7% e 5,6% em primeiros,
segundos e terceiros molares. A presença de 3 raízes foi detectada em
99% da amostra e o fusionamento foi observado em 9% dos casos. Em
raízes mésio-vestibulares, o tipo II de Vertucci foi predominante
(35,6%) seguido dos tipos IV (23,6%), VI (13,3%) e Tipo III em 12%.
Em 98,2% da amostra não se encontrou outro canal supranumerário e a
ocorrência bilateral se deu em 80,5%. Houve associação estatisticamente
significativa entre as variáveis apresentadas (p < 0,05). CONCLUSÃO:
A ocorrência do canal MV2 foi significativa, com diferenças entre os
grupos dentários e faixas de idades. As classificações morfológicas mais
comuns de Vertucci foram do tipo II e IV, com altos percentuais de
ocorrência bilateral e canais MV2 não obturados em molares tratados
endodonticamente. Os resultados sugerem que subdiagnósticos de
canais supranumerários contribuem para o insucesso endodôntico.

OBJETIVO: Avaliar o efeito antimicrobiano in vitro decorrente da
incorporação do óleo essencial de Alecrim-pimenta (OEAP), Lippia
sidiodes (Cham.), em substituição ao eugenol na composição de duas
pastas utilizadas na terapia endodôntica de dentes decíduos. MÉTODO:
O OEAP foi incorporado, substituindo o eugenol, em duas pastas
endodônticas: ZOE (composta por óxido de zinco) e CTZ (composta por
cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco). Para a avaliação da atividade
antimicrobiana, tanto as pastas convencionais quanto as contendo
OEAP foram testadas sobre linhagens-padrões ATCC de Enterococcus
faecalis e Candida albicans pelo método de difusão em ágar, com a
aplicação das pastas em poços de 6 mm de diâmetro. Cultivo, inóculo e
incubação dos micro-organismos seguiram os métodos preconizados
pelo CLSI. O experimento foi realizado em triplicata sendo os halos
medidos, calculando-se médias e desvios-padrões. Para a análise
estatística, aplicou-se ANOVA seguida do pós-teste de Bonferroni,
sendo consideradas significantes diferenças com valor de p<0,05.
RESULTADOS: A substituição do eugenol pelo OEAP, na pasta ZOE,
aumentou significativamente o efeito antimicrobiano sobre ambas as
linhagens. Também se destacou o aumento significativo da
susceptibilidade de C. albicans promovido pelas duas pastas contendo
OEAP, em relação ao efeito das daquelas formuladas com eugenol.
CONCLUSÃO: As pastas contendo OEAP apresentaram maior
atividade antimicrobiana, implicando que seria interessante seu uso na
perspectiva da prevenção de falhas no tratamento endodôntico de dentes
decíduos, as quais podem estar relacionadas à presença de E. faecalis
e/ou C. albicans.

EN 11

EN 12

ATIVIDADE
ANTIBACTERIANA
DA
TERAPIA
FOTODINÂMICA COM DIFERENTES PROTOCOLOS DE
IRRIGAÇÃO

ANÁLISE ANTIBACTERIANA DE DOIS MÉTODOS
IRRIGAÇÃO FINAL DOS CANAIS RADICULARES

Neves GV, Santos KSA, Dias IJ, Moura RQ, Barros DGM, Cordão
EALSSR, Pereira JV, Gomes DQC

DE

Neves GV*, Moura RQ, Cordão EALSSR, Dias IJ, Barros DGM,
Ribeiro PJT, Silva DFB, Gomes DQC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Gabriellavneves@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Gabriellavneves@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a atividade antibacteriana da terapia fotodinâmica
na desinfecção dos canais radiculares associada a diferentes protocolos
de irrigação. MÉTODO: Um total de 80 pré-molares humanos
unirradiculares foram preparados e contaminados com E. Faecalis por
quatro dias. Os dentes foram divididos aleatoriamente em seis grupos:
Grupo C+ (irrigação convencional com agulha); Grupo C – (controle
negativo); Grupo PDT (Terapia fotodinâmica); Grupo NaOCl + PDT
(hipoclorito de sódio a 2,5% + terapia fotodinâmica); Grupo PUI +
PDT (irrigação ultrassônica passiva + terapia fotodinâmica); Grupo XP
Endo + PDT (XP Endo Finisher + terapia fotodinâmica). O conteúdo
do canal foi coletado com pontas de papel absorvente estéreis e o
número de unidades formadoras de colônias foi determinado para cada
canal radicular. Os testes ANOVA e TUKEY foram utilizados, e o nível
de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05). RESULTADOS: A
porcentagem de inibição variou de 10,72 (C-) a 100% (XP Endo +
PDT), sendo os valores de UFC/mL diferentes entre todos os
protocolos testados (p < 0,05). Os diferentes protocolos testados
influenciaram de modo significativo a inibição bacteriana (p < 0,05). O
protocolo que proporcionou maior percentual de inibição bacteriana foi
o XP Endo + PDT (100,0%), seguido do NaOCl + PDT (65,85%).
CONCLUSÃO: A PDT associada a diferentes protocolos de irrigação
final foi mais eficaz na inibição do E. faecalis em relação ao seu uso
isolado.

OBJETIVO: Realizar uma análise comparativa entre a irrigação
ultrassônica passiva e a irrigação com ativação reciprocante na
desinfecção dos canais radiculares. MÉTODO: O estudo tratou-se de
um ensaio experimental, em que um total de 60 pré-molares humanos
unirradiculares foram preparados e contaminados com 0,1 mL de E.
Faecalis (3 x 108 cel/mL), por um período de quatro dias. . Os dentes
foram divididos aleatoriamente em quatro grupos com 15 dentes cada e
um grupo controle negativo com 5 dentes: Grupo C+ (irrigação
convencional com agulha); Grupo C – (controle negativo); Grupo PUI
(Irrigação Ultrassônica Passiva por 60 segundos); Grupo EC (Easy
Clean por 60 segundos). O conteúdo do canal foi coletado com pontas de
papel absorvente estéreis em dois momentos: antes dos protocolos de
descontaminação e 24 horas após os protocolos. O número de unidades
formadoras de colônias foi determinado para cada canal radicular. Os
testes ANOVA e TUKEY foram utilizados, e o nível de significância foi
estabelecido em 5% (p < 0,05). RESULTADOS: A porcentagem de
inibição variou de 10,72 (C-) a 100% (Easy Clean), sendo os valores de
UFC/mL diferentes entre todos os protocolos testados (p < 0,05). O
protocolo que proporcionou maior percentual de inibição bacteriana foi o
Easy Clean (100,0%). CONCLUSÃO: A ativação reciprocante foi mais
eficaz na inibição do E. faecalis quando comparada com a irrigação
ultrassônica passiva.
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INCIDÊNCIA DE DOR PÓS-OPERATÓRIA EM MOLARES
INFERIORES ASSINTOMÁTICOS COM LESÃO PERIAPICAL

ESTUDO DA MORFOLOGIA DE CANAIS RADICULARES DE
MOLARES SUPERIORES POR MEIO DA TCFC

Filho HJMO*, Travassos RMC, Santos ILA, Cordeiro AKB, Silva AG,
Júnior WOB, Celerino PRRP, Filho SMCM

Magalhães JMI*, Lima AAPA, Soares CBRB, Pontual MLA, Perez
FMMR, Porto LAP, Oliveira HAG

Universidade de Pernambuco – UPE
helderjosemof1996@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
jackelineinacio1@live.com

OBJETIVO: Avaliar a dor pós-operatória nos pacientes que foram
submetidos ao preparo dos canais radiculares com o sistema Prodesing
Logic, realizados em 100 molares inferiores portadores de periodontite
apical crônica. MÉTODO: Para realização do trabalho, foram
selecionados cem molares inferiores. Realizou-se teste de sensibilidade
pulpar em todos os dentes e foi observado uma radiotrasparência óssea
periapical, por meio do exame radiográfico. Em seguida, foi realizada a
anestesia, isolamento absoluto e abertura coronária com auxílio de
brocas esféricas e da Endo-Z (Dentsplay). O preparo dos canais
radiculares foi realizado através da instrumentação rotatória (Sistema
Prodesign Logic) até a lima 30#05 nos canais mesiais e 40#05 nos
canais distais e a irrigação com Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Para a
obtenção do comprimento real do dente, utilizou-se o localizador apical
ROOT ZX (J. Morita) que foi comprovado pela odontometria
radiografia. A patência foraminal foi executada com as limas 25#01 e
40#01, nos canais mesiais e distais, respectivamente. Todos os
procedimentos foram realizados em sessão única e pelo mesmo
operador. Para avaliação e registro da dor causada no paciente foi
utilizada a Escala Visual Analógica (EVA), por um período de 24 horas.
RESULTADOS: Observou-se que apenas 4 molares inferiores
determinaram dor leve nas primeiras 24 horas. CONCLUSÃO: Houve
uma baixa incidência de dor pós-operatória utilizando o sistema
Prodesing Logic em dentes portadores de raiotrasparência óssea
periapical.

OBJETIVO: Determinar o tipo morfológico dos canais radiculares de
molares superiores através da tomografia computadorizada de feixe
cônico, baseando-se nas classificações de Weine et al. (1969) e Vertucci
(1984) e relacioná-los com o sexo, a faixa etária e o lado da arcada
dentária. MÉTODO: Foram avaliados 414 exames, totalizando 1.000
dentes. A avaliação foi realizada utilizando o programa i-CAT
Workstation®. Quando nenhuma das classificações se aplicava, atribuiuse o tipo 0. Os dados obtidos foram tabulados em planilha do Excel para
posterior análise estatística. RESULTADOS: Na classificação de Weine,
O tipo morfológico mais prevalente na raiz mésio-vestibular (MV) foi o
tipo III, porém, nas raízes disto-vestibular (DV) e palatina (P), foi o tipo
0. Segundo a classificação de Vertucci, nas raízes MV e DV, houve maior
prevalência do tipo morfológico IV, enquanto que na raiz palatina o tipo
VII foi mais prevalente. Não houve diferenças significativas na
comparação da classificação de Weine relacionada à faixa etária para as
raízes MV e DV, e para ambas as classificações, relacionadas ao sexo e
ao lado da arcada. CONCLUSÃO: Não há preferências de tipos
morfológicos de condutos radiculares de molares superiores em relação
ao sexo, faixa etária e lado da arcada. Os conhecimentos acerca das
morfologias mais prevalentes em cada um dos canais dos molares
superiores são de grande ajuda ao endodontista na fase de diagnóstico e
plano de tratamento.

EN 15

EN 16

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES
SUBMETIDOS A TRATAMENTO ENDODÔNTICO

PERFIL DE ATENDIMENTO DA CLÍNICA DE URGÊNCIA
ENDODÔNTICA DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA

Rocha EALSS*, Dantas HV, Gomes MNC

Leal TR*, Andrade DG, Macedo-Filho RA, Brandt LMTM, GranvilleGarcia AF, Santos KSA

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
evelpb@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
trl.tiagoleal@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o impacto do tratamento endodôntico na
qualidade de vida dos pacientes atendidos nas clínicas da Universidade
Estadual da Paraíba – Campus VIII. MÉTODO: Foi realizado um
estudo transversal, analítico, em uma amostra composta por 78
pacientes com idade acima de 11 anos. Essa amostra foi selecionada
através da leitura da ficha clínica e análise radiográfica de pacientes que
tiveram o tratamento endodôntico concluído no período de janeiro de
2016 a dezembro de 2016. Os pacientes foram avaliados quanto à
qualidade de vida por meio do questionário OHIP-14. Foi determinado
o perfil epidemiológico destes pacientes. Para análise descritiva e
inferencial foi realizado o teste qui–quadrado e nível de confiança de
95%. As análises de regressão de Poisson bivariada e multivariada
foram utilizadas para determinar a associação entre as variáveis
dependentes e independentes. Na análise multivariada permaneceram
no modelo final as variáveis com p<0,05. RESULTADOS:
Incapacidade psicológica (85,7%), dor física (84,3%) e desconforto
psicológico (75,7%) apresentaram as maiores frequências de impacto na
qualidade de vida relacionada à saúde bucal. CONCLUSÃO:
Tratamento endodôntico interferiu na qualidade de vida dos
entrevistados, o que reforça a necessidade da melhoria constante no
atendimento ao paciente que possui a necessidade de tratamento
endodôntico.

	
  

Financiamento: CNPq.

OBJETIVO: Traçar o perfil do atendimento às urgências endodônticas.
MÉTODO: Trata-se de um estudo do tipo transversal quantitativo,
descritivo e analítico, realizado com 212 prontuários de atendimentos
realizados entre os anos de 2016 a 2018 no projeto de extensão “Clínica
de Urgências Endodônticas” da Universidade Estadual da Paraíba.
Foram excluídos prontuários ilegíveis, rasurados, inconclusivos ou sem
assinatura de responsáveis. Os dados foram analisados por meio dos
testes do qui-quadrado. RESULTADOS: A maior parte dos pacientes
era do sexo feminino (64,5%) e estado civil solteiro (55,8%). A média de
idade dos pacientes foi de 37,1 anos, a frequência de idosos verificado
nos atendimentos de urgência foi de 7,6%. A média do nível de dor
relatado pelos pacientes é de 7,21 enquanto a mediana e moda é de 8,00.
Em relação às respostas aos testes semiotécnicos verificou-se associação
positiva com a queixa principal (p<0,008), hipótese diagnóstica
(p<0,000), procedimento de urgência (p<0,000), medicação intracanal
(p<0,005) tratamento proposto (p<0,000) e grupos dentários (p<0,026).
Não houve associação significativa com a caracterização da dor: tipo,
gravidade, duração e percepção. CONCLUSÃO: Há uma enorme busca
pelo tratamento de urgência endodôntica, sendo a dor o principal fator
que impulsiona o paciente a buscar o tratamento. É de fundamental
importância a realização dos testes semiotécnicos para o fechamento de
diagnóstico e proposta de tratamento adequados. Há necessidade
iminente de utilização de métodos de promoção e prevenção com intuito
de reduzir o número de pacientes com quadro de urgências
endodônticas.

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

14	
  

EN 17

	
  

EN 18

AVALIAÇÃO
DA
NANOCARREADOR
ENDODÔNTICO

LIBERAÇÃO
IN
DE
CLOREXIDINA

VITRO
PARA

DE
USO

Santana Neto MC*, Lopes GLN, Figueiredo KA, Carvalho ALM

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DE CONES UTILIZADOS EM
UMA TÉCNICA DE OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA

Monezi LL*, Lins FF, Oliveira AP, Lessa SV, Magano ACC, Reis TTM,
Vieira VTL, Inojosa IFAJ

Universidade Federal do Piauí – UFPI
marcondescsn@gmail.com

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
monezi_10@hotmail.com

OBJETIVO: Realizar avaliação da liberação in vitro do digluconato de
clorexidina veiculado em nanocarreador para uso endodôntico.
MÉTODO: Foi utilizado um sistema vertical contendo 6 células do tipo
Franz, com volume de 15 mL e área difusional de 1,77cm2, preenchidas
com tampão fosfato pH 7,4, a 32 ±1°C e agitação de 100 rpm. Foi
colocado no compartimento doador, em contato com as membranas de
nitrato de celulose (0,45µm), os nanocarregadores contendo clorexidina
a 2% (n=3), e, como controle, o gel de natrosol com clorexidina a 2%
(n=3). Foram coletados 3 mL nos tempos 2; 4; 6; 8; 10; 12 e 24h e a
clorexidina foi quantificada em espectrofotômetro UV-Vis. Para avaliar
os resultados, foram calculados o fluxo (J), o coeficiente de liberação (kl)
e o coeficiente de determinação (R2) para os modelos cinéticos de ordem
zero, primeira ordem e Higuchi. RESULTADOS: Os nanocarregadores
liberaram cerca de 3 vezes mais clorexidina (27%) que o gel (10%), e
apresentaram modelo cinético de liberação de Higuchi, onde caracteriza
sistemas de liberação controlada. A clorexidina apresentou J = 4,82 ±
1,98 e kl = 0,001 ±4,5x10-4 nos nanocarregadores enquanto no gel
apresentou J = 1,19 ± 0,42 e kl = 0,0002 ± 9,21x10-5. CONCLUSÃO:
Os nanocarregadores apresentaram uma maior liberação de clorexidina,
um melhor fluxo e um maior coeficiente de liberação, demonstrando
assim, um grande potencial como sistema de liberação de clorexidina
intracanal.

OBJETIVO: Avaliar se há correspondência entre os diâmetros e
conicidades de diferentes marcas de cones acessórios empregados
comumente nas técnicas de obturação pela compactação lateral e do cone
único de guta percha. MÉTODO: Para este estudo foram utilizados
cones acessórios de 28mm comercializados em dimensões designadas
FF, MF, F, FM e M, sendo os cones FF da Dentsply/Maillefer e Tanari
e os demais da Dentsply/Maillefer, Tanari e Odous de Deus. Foram
utilizadas 10 amostras de cada fabricante, sendo empregado como
equipamento, uma Lupa Estereomicroscópica (Opzt Opticam
Technology Inc.) para obtenção das imagens de cada cone e posterior
medição dos diâmetros de D3 a D10 e D16 através do programa Tsview
(versão 7.1), com acurácia de 0,001mm. Estatisticamente foi empregado
o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e para comparar as médias, teste
ANOVA com nível de significância de 5%. Em seguida foi utilizado o
teste Post-hoc de Bonferroni. Nos cones FF foram empregados o teste
de normalidade de Shapiro-Wilk e teste T de Student. RESULTADOS:
Quando comparados todos os cones acessórios de diferentes tamanhos
de cada fabricante em conjunto, verificou-se que em geral as médias de
diâmetros e conicidades apresentaram diferença significativa.
CONCLUSÃO: De modo geral, não há correspondência entre os
diâmetros e conicidades de diferentes marcas dos cones acessórios
avaliados.

EN 19

EN 20

INFLUÊNCIA DA CURVATURA DO CANAL NA RESISTÊNCIA
À FRATURA DE INSTRUMENTOS RECIPROCANTES

ANÁLISE DO COMPRIMENTO REAL DO DENTE POR
DIVERSAS TÉCNICAS DE ODONTOMETRIA

Monezi LL*; Lins FF, Lopes HP, Neves MAS, Vieira VTL, Pfeifer CS,
Inojosa IFAJ, Elias CN

Silva TB*, Palmeira ESS, Leal PM, Gomes RTMC.

Universidade Estácio de Sá - UNESA
monezi_10@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
brunellesilva19@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar e comparar, in vitro, a influência da posição da
curvatura do canal na fratura por flexão rotativa de instrumentos
reciprocantes. MÉTODO: 105 instrumentos foram selecionados e
divididos em 3 grupos (n = 35): Grupo 1 – Reciproc (VDW); Grupo 2 –
Unicone (MEDIN) e Grupo 3 - Edge File X1 (EDGE ENDO). Os
instrumentos foram submetidos aos ensaios de microdureza Vickers,
flexibilidade em cantilever e flexão rotativa reciprocante empregando
dois canais artificiais metálicos, diferenciados pela posição da curvatura.
A resistência à fratura foi calculada pelo tempo (s) até a ruptura do
instrumento. Para a comparação da microdureza, flexibilidade e tempo
de fratura entre os grupos e nos dois tipos de canais, empregou-se o
teste ANOVA com o teste de comparações múltiplas Student-NewmanKeuls. O teste t-Student comparou a influência da localização da
curvatura, no tempo de fratura em cada grupo. RESULTADOS: O
instrumento EdgeFile X1 apresentou a menor dureza e a maior
flexibilidade, enquanto que o Reciproc, os maiores valores de dureza e
resistência à fratura em flexão rotativa reciprocante (p < 0,05). Nos
instrumentos Unicone e Edge File X1, o tempo de fratura diminuiu
significantemente, quando a posição da curvatura variou de apical para
cervical. CONCLUSÃO: A posição da curvatura influenciou na
resitência à fratura por flexão rotativa apenas dos instrumentos
reciprocantes Unicone e Edge File X1.

OBJETIVO: Verificar se há diferença entre o comprimento real do
dente mensurado pelas técnicas eletrônicas e de Ingle, utilizando os
localizadores apicais eletrônicos Root ZX e Propex. MÉTODO:
Realizou-se um estudo in vivo, em uma clínica escola por um único
operador, especialista em Endodontia, onde 24 pacientes foram incluídos
na pesquisa, obtendo-se um grupo 24 dentes unirradiculares, com
rizogênese completa e diagnóstico de necrose pulpar para realização das
mensurações. Realizou-se isolamento, acesso e neutralização do
conteúdo séptico do canal radicular, em seguida todos os dentes foram
submetidos às três técnicas de odontometria: Técnica de Ingle (G1 controle); Odontometria Eletrônica com Root ZX (Morita) (G2);
Odontometria
Eletrônica
com
Propex
(Dentsply)
(G3).
RESULTADOS: A média dos valores do comprimento real do dente
obtidos por meio da técnica radiográfica de Ingle (21,44 ± 2,68 mm) e do
localizador Root ZX (21,46 ± 2,95 mm) foram diferentes de maneira
significativa da média dos valores obtidos usando o localizador Propex
(20,56 ± 2,78 mm), tendo p < 0,001 pela comparação par a par com
ajuste de Bonferroni. O resultado da ANOVA de medidas repetidas
demonstrou efeito significativo do tipo de método utilizado para obter os
valores do CRD (F = 18,679; p < 0,001). CONCLUSÃO: Constatou-se
que o localizador apical Propex apresentou resultados diferentes dos
obtidos pela técnica de Ingle e pelo localizador Root ZX.

Financiamento: CAPES (Processo: 99999.006426/2015-08)
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE TRAUMATISMO
DENTÁRIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MACEIÓ

COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE TRÊS
CIMENTOS ENDODÔNTICOS

Rocha ECS*, Farias LEM, Menezes AAO, Soares BMV, Almeida DL,
Queiroz KES, Oliveira AP, Lins FF

Queiroga DEU*, Costa KLG, Monteiro RV, Barros YVR, Inojosa IFAJ,
Lessa SV, Lins FF, Oliveira AP

Centro Universitário CESMAC
Erica.c.rocha_odonto@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
danlynequeirogaodonto@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de professores e alunos de três
escolas públicas de Maceió-Alagoas acerca do traumatismo dentário.
MÉTODO: Questionários foram aplicados a professores e alunos, antes
e após palestras educativas e distribuição de panfletos informativos
referentes ao tema proposto. Inicialmente, foram quinhentos e quarenta
e quatro alunos e quarenta e três professores da rede pública de ensino
foram avaliados. Após dois meses, foi realizado o processo educativo, e
por fim, quatro meses depois, trezentos e vinte e dois alunos e dezenove
professores foram reavaliados. Todos os dados foram analisados usando
o programa SPSS software versão 14.0, e o teste composto por
alternativas foi tabulado e comparado a frequência de respostas
corretas, sendo o nível de significância estabelecido como p<0,05.
RESULTADOS: Houve um aumento significativo no índice de
respostas corretas no segundo questionário aplicado para alunos e
professores. CONCLUSÃO: É imperativo que haja um processo de
educação continuada sobre o assunto trauma dental revelando a
carência de informação com a finalidade de que haja uma ação mais
rápida e correta, diminuindo assim sequelas decorrentes desses traumas.

OBJETIVO: Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro do cimento
obturador endodôntico Fillapex frente aos cimentos Endofill e Sealer 26
contra os microrganismos Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus
e candida albicans. MÉTODO: Utilizou-se o método de difusão radial
em ágar por camada dupla e os cimentos foram testados imediatamente e
07 dias após espatulação, observando-se a presença de halos de inibição.
RESULTADOS: No tempo inicial verificou-se que, em relação ao S.
aureus, a atividade antimicrobiana dos três cimentos foi similar. Frente
ao E. faecalis, o Endofill e o Fillapex não apresentaram diferença
significante, sendo superiores ao Sealer 26. O endofill e o Sealer 26
apresentaram atividade inibitória contra C. albicans, com resultados
superiores ao Fillapex. No tempo experimental de 07 dias, o cimento
Fillapex obteve maior atividade contra S. aureus com diferença
significativa em relação ao Endofill e Sealer 26. Frente ao E. feacalis, o
Fillapex apresentou halos de inibição significativos em relação aos
demais cimentos. O cimento Endofill demonstrou atividade contra C.
albicans superior aos demais cimentos. CONCLUSÃO: Para o tempo
imediato o Fillapex apresentou atividade contra os três microrganismos,
já após 07 dias, apresentou atividade somente frente ao S. aureus e E.
faecalis.

Financiamento: PSIC/CESMAC-AL.

Financiamento: FAPEAL/CESMAC-AL.

EN 23

EN 24

INFLUÊNCIA DO SISTEMA ROTATÓRIO E DO PERÍODO DE
DESOBTURAÇÃO NO SELAMENTO APICAL

DIAGNÓSTICO
RADIOGRÁFICO
DE
LESÕES
PERIRRADICULARES
POR
RADIOLOGISTA
E
ENDODONTISTA.

Leal TR*, Costa EC, Lima CPM, Santos KSA

Lima KFF*, Gomes DASS, Lins FF, Ribeiro CMB

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
trl.tiagoleal@gmail.com

Centro Universitário CESMAC
kyvia_fernanda@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o selamento apical de dentes desobturados para
preparo protético, utilizando sistemas rotatórios em períodos de tempo
diferentes. MÉTODO: Foram selecionados 50 molares humanos, os
quais tiveram suas coroas seccionadas. Foi realizado o preparo químicomecânico das raízes, que foram obturadas pela técnica de condensação
lateral, utilizando o cimento MTA Fillapex. Em seguida os espécimes
foram divididos aleatoriamente em 4 grupos de dez raízes: G1 –
Desobturação após 8 dias com Wave One Gold; G2 - Desobturação
após 8 dias com Reciproc; G3 – Desobturação imediata com Wave One
Gold; G4 - Desobturação imediata com Reciproc. Cinco dentes
compuseram o grupo controle positivo e cinco, o controle negativo. Em
seguida as raízes foram desobturadas e impermeabilizadas. O grupo
controle positivo foi impermeabilizado e o controle negativo não foi
impermeabilizado. Os espécimes foram imersos em solução de azul de
metileno a 2%, durante 72 horas, sendo seccionados posteriormente.
Foram fotografados e realizada a mensuração da área de penetração do
corante através do Software CTAn. A estatística foi realizada através do
Software Bioestat 5.3. RESULTADOS: Ao nível de 5% de significância,
verificou-se que o G4 não segue normalidade, de acordo com o teste de
normalidade Shapiro-Wilk. Através do teste de Dunn foi verificado que
os grupos que apresentaram diferença estatística foram o G3 e G4.
CONCLUSÃO: Foi observado que o grupo que demostrou o melhor
resultado foi o G4 com o uso do sistema Reciproc na desobturação
imediata.

OBJETIVO: Apresentar a incidência destas lesões, analisar a
concordância dos diagnósticos histopatológico/radiográficos entre
diferentes avaliadores e identificar a lesão mais facilmente diagnosticada
radiograficamente. MÉTODO: Após o diagnóstico histopatológico
definitivo das lesões, as radiografias periapicais e fichas de análise foram
enviadas para três avaliadores especialistas em Endodontia e um
Radiologista Odontológico, sem o conhecimento do diagnóstico
histopatológico, a fim de avaliar: ausência ou presença de reabsorção
radicular, limites da lesão, bordas da lesão com ou sem esclerose,
presença ou ausência da lâmina radiopaca, bem como a hipótese
diagnóstica. RESULTADOS: A amostra foi composta por 56 casos de
lesões periapicais, dos quais 37,7% foram CP e 62,5% foram GP. A
medida de concordância entre os observadores foi calculada de acordo
com o Coeficiente Kappa de 0,64. Por meio da metodologia empregada
foi possível observar que os GP são as lesões mais frequentes, o nível de
concordância do diagnóstico radiográfico entre os examinadores foi
considerado fraco a moderado e que GP são mais facilmente
diagnosticados radiograficamente do que os CP. CONCLUSÃO: O
exame radiográfico não é um método confiável na distinção de
diagnóstico entre GP e CP, e, portanto, é necessário o exame
histopatológico.
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ESTUDO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE PCR E O TAMANHO DE
LESÕES PERIAPICAIS

AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE TRATAMENTOS
ENDODÔNTICOS REALIZADOS NA FOR

Santos FM*, Silva LB, Dellalibera E, Cartaxo T, Sobral APV, Silva
MKP

Silva MKP*, Pires C, Ribeiro V, Santos FM, Lira CSL, Cavalcante MT,
Maia SMS, Melo Júnior PMR, Figueirêdo G

Faculdade de Odontologia do Recife – FOR
fabimalinconico@gmail.com

Faculdade de Odontologia do Recife – FOR
katharinapeixoto@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar, por meio de um estudo transversal, se existia
associação entre os níveis de Proteína-C-Reativa (PCR) em pacientes
portadores de lesões inflamatórias periapicais (granulomas
periapicais/cistos radiculares, abscessos apicais agudos e abscessos
apicais crônicos) e o tamanho destas lesões periapicais encontradas.
MÉTODO: Trinta e nove indivíduos com diagnóstico clínico e
radiográfico com lesões periapicais inflamatórias, idades variando entre
18-62 anos foram selecionados. Dezenove (19) indivíduos constituíram a
amostra da análise deste estudo. Os pacientes portadores destas lesões
foram submetidos a radiografias periapicais e tiveram os tamanhos das
lesões registrados. Em seguida, o sangue coletado para a obtenção do
soro para a mensuração dos níveis séricos de PCR. O diagnóstico dos
tipos de lesão, área da lesão (mm2), dente envolvido, localização
radicular da lesão e intensidade da dor foram obtidos. A análise
estatística utilizou o Teste Exato de Fisher, Teste t Student e Teste de
Mann-Whitney com nível de significância de 95%. RESULTADOS:
Dos trinta e nove pacientes as lesões Granuloma Periapical/Cisto
Radicular constituíram representaram 64,1%, seguidas pelos abscessos
apicais agudos (23,1%) e crônicos (12,8%). 42,1% dos pacientes exibiram
níveis séricos de PCR acima de 5,00 mg/L. Diferença estatisticamente
significante foi encontrada entre a área das lesões e níveis séricos de
PCR (p=0,004). CONCLUSÃO: Existe associação entre o tamanho das
lesões e níveis séricos alterados de PCR.

OBJETIVO: Avaliar clínico e radiograficamente a eficácia dos
tratamentos endodônticos realizados no curso de Especialização em
Endodontia da Faculdade de Odontologia do Recife. MÉTODO: Um
estudo longitudinal foi realizado no período compreendido entre junho
2016 a junho de 2017, com amostras de pacientes submetidos ao
tratamento endodôntico no curso de pós-graduação em Endodontia da
Faculdade de Odontologia do Recife para aferir a presença de dor pósoperatória após 48 horas do término do tratamento, pela autoavaliação
dos pacientes, por meio da interpretação subjetiva da intensidade
dolorosa utilizando as escalas visual analógica e numérica (escores de 0 a
10), e após 3 e 6 meses do término do tratamento, pela avaliação
radiográfica da região periapical por dois especialistas em Endodontia.
RESULTADOS: Foram acompanhados 13 pacientes. Dentre os dentes
tratados, 47,2% foram diagnosticados como pulpite irreversível, 30,6%
necrose pulpar e 22,2% periodontite apical sintomática. 30,8% dos
pacientes apresentaram sintomatologia dolorosa após 48 horas do
término do tratamento endodôntico. Dois pacientes relataram dor de
intensidade 4, um de intensidade 7 e outro de intensidade 8. Após 3
meses foi observado sucesso radiográfico em 92,3% dos casos, sendo que
após 6 meses houve regressão e reparo das lesões evidenciadas.
CONCLUSÃO: Houve sucesso clínico e radiográfico na maioria dos
tratamentos endodônticos realizados em pacientes atendidos na clínicaescola do curso de especialização em Endodontia da Faculdade de
Odontologia do Recife e que compareceram à convocação para
seguimento do tratamento.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE TRAUMA
DENTAL DE CONCLUINTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA

PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMO DENTÁRIO EM UMA
CLÍNICA DE UMA FACULDADE DO ESTADO DE ALAGOAS

Lins Filho GT*, Santana SLB, Quintiliano LP, Lessa SV, Inojosa IFAJ,
Lins FF, Oliveira AP

Lins Filho GT*, Monezi LLL, Almeida HFV, Barros ALM, Oliveira
ALP, Oliveira AP, Inojosa IFAJ, Lins FF

Centro Universitário CESMAC
gastao.lins@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
gastao.lins@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento sobre traumatismo
dentário entre os acadêmicos do 7o e 8o períodos dos cursos de
Educação Física de duas Faculdades de Alagoas. MÉTODO: Foi
aplicado um questionário composto por 14 perguntas objetivas
referentes ao manejo imediato, limpeza, acondicionamento de
fragmentos dentários e dentes avulsionados, assim como, a adoção de
medidas preventivas. RESULTADOS: Após a análise de 103
questionários respondidos, evidenciou-se que 67% dos estudantes não
possuíam informações sobre o assunto, mas, 14% já vivenciaram esta
situação nas aulas ou em estágios. A maioria (87%) dos participantes
não soube o que é avulsão dentária, 21,35% escolheu embrulhar o dente
avulsionado em um papel, 20,38% o colocariam em solução de soro
fisiológico, e apenas 4,85% no leite bovino. Apesar de 87% dos
acadêmicos considerarem importante o uso do protetor bucal durante as
atividades esportivas, 72% afirmaram que não o fazem. CONCLUSÃO:
Há uma carência de conhecimento dos estudantes de Educação Física
diante dos procedimentos de urgência a serem realizados em casos de
fratura dentária e avulsão. Tal fato ressalta a importância da interação
entre os cursos de Odontologia e Educação Física na elaboração de
medidas educativas, capazes de promover mudanças positivas na
conduta imediata e na prevenção do trauma dentário com o uso do
protetor bucal.

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de trauma dentário em pacientes
atendidos em uma clínica de trauma dental de um Centro Universitário
de Maceió-AL. MÉTODO: Foram analisadas as fichas de atendimentos
de pacientes de ambos os sexos sem determinação de faixa etária, onde
os dados obtidos foram tabulados e a análise dos mesmos foi expressa
em média (± Desvio-padrão) e distribuições de frequência. Os dados
categóricos foram aplicados o teste exato de Fisher, e teste de
independência da Razão de Verossimilhança para as demais associações,
com o nível de significância adotado de 5%. RESULTADOS: O número
total de pacientes foi de 64, sendo 70% do sexo masculino e 30% do sexo
feminino. Os resultados mostraram que a idade mais prevalente foi de 12
anos de idade (57,8%) e os fatores etiológicos mais encontrados foram as
quedas (40,6%), seguido dos acidentes com motocicleta (35,9%). Os
dentes que apresentaram o maior percentual de trauma foram os
incisivos centrais (71,8%). O tipo de trauma mais acometido foi fratura
esmalte/Dentina (37,5%), seguido por fratura do esmalte/dentina/polpa
(17,2%). Não foi apresentado diferenças estatisticamente significantes
com a etiologia e área envolvida, no entanto em relação ao tipo de
trauma a luxação lateral e extrusiva apresentou maior percentual em
pacientes acima de 20 anos (40,0%). CONCLUSÃO: O gênero
masculino, a faixa etária até os 12 anos de idade, as quedas, os incisivos
centrais e as fraturas de esmalte e dentina foram os achados mais
frequentes.
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SELAMENTO
CERVICAL
DE
DENTES
ENDODONTICAMENTE COM RESINAS FLOW

TRATADOS

Braz Jr R*, Albuquerque MS, Anníbal H, Assis CPP, Silva CGS,
Mendes C, Bernardo L, Braz R

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA DE
INSTRUMENTOS OSCILATÓRIOS
Donida Fernanda A*, Câmara Andréa C, Aguiar Carlos M.

Universidade de Pernambuco - UPE
rodivanbraz.jr@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
nandadonida@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a capacidade de selamento cervical das resinas
compostas flow FBF (Filtek bulk fill,), BF (Beautifil flow), YF (Yflow
SA), com a associação de um sistema adesivo universal, em dentes
tratados endodonticamente. MÉTODO: As amostras utilizadas na
análise de microinfiltração bacteriana foram padronizadas, preparadas
endodonticamente e auto clavadas, foi feito o preenchimento dentro de
uma câmara de fluxo laminar e em seguida divididas em 3 grupos
experimentais (n =5) e (n=8) de acordo com cada material restaurador
utilizado: Filtek Bulk Fill Flow, Beautiful Flow e Yflow SA, control
positivo (n=3), controle negativo (n=3). As amostras foram inoculadas
com o E. faecalis, a cada 7 dias era inoculada novamente, e a
microinfiltração foi avaliada diariamente por 60 dias. Os dados foram
submetidos aos testes estatísticos, com nível de significância de 0,05.
RESULTADOS: 12,5% dos espécimes de FBF apresentaram
microinfiltração bacteriana a partir do trigésimo dia, já YF e BF
apresentaram o maior percentual microinfiltração aos 30 e 50 dias
respectivamente. A BF apresentou maior percentual de microinfiltração
aos 50 dias concluindo os 60 dias com 40% das espécies viáveis. O teste
de Log Rank não revelou diferença significativa entre as curvas de
sobrevivência. CONCLUSÃO: As resinas flow FBF, BF e YF não
tiveram a capacidade de promover um selamento cervical hermético das
obturações do sistema de canais radiculares.

OBJETIVO: Avaliar a influência da reutilização dos instrumentos
endodônticos oscilatórios dos sistemas UnicOne™, Reciproc® e Wave
One Gold™ na resistência à fadiga cíclica. MÉTODO: Foi
confeccionado um canal simulado em aço inoxidável com medidas
geométricas mimetizando uma situação clínica. Uma plataforma de
suporte da peça de mão também foi confeccionada em aço inoxidável
para a realização dos ensaios de fadiga cíclica. Os ensaios foram
realizados, e o tempo decorrido até a visualização da fratura foi
cronometrado. Foram selecionados 60 instrumentos, alocados em 2
grupos, aleatoriamente, conforme seu uso. Para simulação do uso clínico,
foram selecionados 30 blocos de resina contendo o canal simulado, que
foi instrumentado pelos sistemas oscilatórios conforme preconizado pelo
fabricante. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste estatístico
de Mann-Whitney com 95% de confiança. RESULTADOS: Constatouse que em o sistema Reciproc® demonstrou uma melhor resistência à
fratura por fadiga cíclica quando comparado aos outros sistemas
avaliados. CONCLUSÃO: Apenas uma reutilização do instrumento não
influenciou de forma negativa na resistência à fadiga cíclica dos sistemas
oscilatórios avaliados, podendo estes ser reutilizados por pelo menos
uma vez sem modificar negativamente sua resistência à fadiga cíclica.

Financiamento: CNPq
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PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMO DENTÁRIO
ESCOLAS PÚBLICAS DA CAPITAL DE ALAGOAS

EM

Araujo ML*, Farias LEM, Menezes AAO, Soares BMV, Almeida DL,
Queiroz KES, Oliveira AP, Lins FF

AVALIAÇÃO DE DUAS FORMAS DE APLICAÇÃO DE TESTE
TÉRMICO DO FRIO PARA VITALIDADE PULPAR
Delgado LCL*, Oliveira AP, Lins FF, Lessa SV, Inojosa IFAJ

Centro Universitário CESMAC
maynaralins@outlook.com

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
larissacarladelgado.ld@gmail.com

OBJETIVO: Realizar um estudo descritivo populacional avaliando a
presença de lesões traumáticas e fatores predisponentes em 521
escolares de 7 a 14 anos, em três escolas públicas de Maceió.
MÉTODO: A presença de lesões traumáticas e/ou suas sequelas, o
overjet incisal e a cobertura labial foram avaliados através de exames
clínicos simplificados e os dados obtidos foram analisados
estatisticamente utilizando-se o teste binominal, para comparar
proporção de pacientes com lesão por gênero, e o teste qui-quadrado,
para associação entre as outras variáveis. RESULTADOS: Houve
diferença significativa entre as proporções para todas as variáveis (p <
0,05). O gênero masculino (69,6%) e a faixa etária de 14 anos (22,8%)
foram os mais afetados por injúrias traumáticas e dentre as 100 lesões
traumáticas encontradas, as que envolveram somente esmalte foram as
mais prevalentes (53%), seguida das que envolveram esmalte e dentina
(32%). A maxila foi mais acometida, com maior número de lesão
traumática nos incisivos centrais superiores (80%). A presença do
overjet incisal foi considerado normal (0-3 mm) na maioria dos casos
(70,1%), e a cobertura labial completa foi encontrada em grande parte
dos escolares (70,8%). Os alunos com overjet normal e selamento labial
completo tiveram maior número de injúrias traumáticas quando
comparadas àqueles considerados com overjet acentuado e selamento
incompleto ou ausente. CONCLUSÃO: Verifica-se necessidade de
maior padronização das metodologias, para que os estudos encontrados
na literatura possam ser melhor comparados.

OBJETIVO: Comparar a eficácia de diferentes gases refrigerantes
utilizados para teste térmico do frio de vitalidade pulpar, avaliando dois
métodos de aplicação dos mesmos em dentes anteriores superiores
hígidos. MÉTODO: Participaram do estudo trinta acadêmicos da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas
(FOUFAL). Os produtos selecionados para pesquisa foram os seguintes:
Endofrost®, Endoice® e Vitaice®. Entre cada produto testado houve
um intervalo de uma semana. Inicialmente as aplicações foram realizadas
com hastes flexíveis com pontas de algodão, seguidas das aplicações com
bolinha de algodão presas por pinça clínica. RESULTADOS: Os dados
obtidos foram submetidos aos testes não-paramétricos de Friedman e
Wilcoxon, nível de significância de 5%. Como resultado o Endofrost®
destacou-se com melhor desempenho, seguido respectivamente pelo
Endoice® e o Vitaice®. A análise revelou ainda que a aplicação através
da bolinha de algodão apresentou resultados significativamente
melhores que os com haste flexível, para todos os produtos testados.
CONCLUSÃO: No teste de vitalidade pulpar pelo frio, a aplicação do
gás refrigerante Endofrost® através de bolinha de algodão pinçada
permite obter respostas dolorosas em maior intensidade e velocidade do
que os demais testados, sugerindo melhor desempenho e viabilidade
clínica no diagnóstico pulpar.

Financiamento: NPE-CESMAC/AL.
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AVALIAÇÃO
DA
ESTERILIDADE
DE
LIMAS
ENDODÔNTICAS UTILIZADAS EM UMA FACULDADE DE
ALAGOAS

AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE DIFERENTES
PASTAS DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

Almeida LR*, Perciano CCA, Nunes ISM, Souza JS, Barros YVR,
Inojosa IFAJ, Oliveira AP, Lins FF

Almeida LR*, Cavalcante JD, Almeida ABW, Cabral DRG, Cunha IAS,
Silva MM, Lins FF, Oliveira AP

Centro Universitário CESMAC
lara-rebelo@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
lara-rebelo@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a esterilidade das limas utilizadas por alunos da
graduação do curso de Odontologia de uma faculdade de Alagoas.
MÉTODO: Realizou-se a coleta com os alunos do 7º, 8º e 9º períodos
que se disponibilizaram a participar da pesquisa. Limas endodônticas
utilizadas pelos alunos foram colocadas em tubos de ensaio contendo o
meio cultura BHI (Brain Heart Infusion) e levadas à estufa
bacteriológica, a 37ºC, por 24, 48 e 72 horas. As limas que apresentaram
o meio de cultura turvo foram consideradas contaminadas, enquanto as
com o meio de cultura límpido durante todo o período de análise foram
consideradas estéreis. 52 estudantes participaram desta pesquisa, sendo
63,5% do 7º período, 23,1% do 9º período e 13,5% do 8º. As limas
endodônticas analisadas foram #10 (30,8%), #15 (15,4%), #20 (5,8%) e
#25 (48,1%). Foi realizada análise estatística com nível de significância
de 5% (p<0,05). RESULTADOS: O 8º período não apresentou
contaminação nas limas coletadas, enquanto o 9º período apresentou o
maior percentual (16,7%), mas essa diferença não foi estatisticamente
significante (p=0,367). A lima #25 não apresentou infecção, a lima #20
teve 66,7% de infecção, a #10 teve 6,3% e essa diferença foi
estatisticamente significante (p=0,002). CONCLUSÃO: Apesar do
maior percentual das limas estar estéril, 11,5% estavam contaminadas.
Se faz necessário o reforço do protocolo de limpeza das limas
endodônticas, bem como enfatizar a importância da sua correta
execução na eficácia do tratamento.

OBJETIVO: Realizar uma análise in vitro da ação antimicrobiana de
três associações de medicações intracanais frente ao Enterococcus
faecallis. MÉTODO: Utilizou-se o hidróxido de cálcio como base e em
associação o soro fisiológico (G1), o Paramonoclorofenol canforado e
soro fisiológico (G2) e o gel de Clorexidina 2% (G3). A atividade
antimicrobiana das associações foi avaliada através do método de difusão
em Ágar por camada dupla: Ágar Muller-Hinton e Brain Heart Infusion
- Agar (BHI-A) inoculado com a cepa de E. faecallis. Após a solidificação
dos meios, foram escavados poços para depositar as associações testadas
e em 48 horas verificou-se a presença ou ausência dos halos de inibição
relativos a cada associação. Os halos foram mensurados com auxílio de
uma régua milimetrada nos sentidos horizontal, vertical e transversal.
As médias dos halos de inibição foram submetidas ao Teste Tukey com
nível de significância de 1%. (p<0,01). RESULTADOS: As médias dos
halos de inibição encontradas foram: G1: 34,55 ± 0,69; G2: 36,44 ± 1,02
e G3: 34,55 ± 0,84. Apesar da média G2 ser maior, esta diferença não foi
considerada significativa. Portanto, os três grupos apresentaram
semelhante atividade antimicrobiana frente ao E. faecallis no período de
48h. CONCLUSÃO: Apesar do comportamento semelhante, é
necessário realizar estudos complementares, pois as condições
encontradas nos canais infectados favorecem o desenvolvimento de
mecanismos de resistência, além da dificuldade em promover o contato
direto das pastas com os microorganismos.

Financiamento: FAPEAL/CESMAC-AL.

Financiamento: PSIC/CESMAC-AL.
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ANÁLISE
COMPARATIVA
DE
LOCALIZADORES
FORAMINAIS ELETRÔNICOS: UM ESTUDO IN VITRO

NOVAS PERSPECTIVAS DE IRRIGAÇÃO EM ENDODONTIA:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Moreira ALS*, Santos CID, Rebouças CA, Duarte ECM, Calderon OS,
Dametto FR

Sales Marina*, Melo RB, Sá CDL, Feitosa VP, Rodrigues REA, Loiola
LET, Pinho RBV, Gurgel JF

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
analuciamoreira.91@gmail.com

Faculdade Paulo Picanço - FACPP
marinasalesraujo18@gmail.com

OBJETIVO: Comparar a eficácia de seis localizadores apicais de
diferentes marcas comerciais e países de origem, avaliando sua precisão
e confiabilidade na determinação de medidas odontométricas.
MÉTODO: Foram utilizados 33 dentes humanos. O comprimento real
de cada dente foi mensurado com lima tipo K n. 10 até o aparecimento
de sua ponta rente ao forame, com o auxílio de uma lente de aumento
(x8). As amostras foram colocadas separadamente em bases de alginato.
As leituras foram realizadas por dois avaliadores previamente
calibrados com os localizadores Endus Duo R, Novapex, Apex Locator,
Propex Pixi, Joypex 5 e Endus. Foram realizadas 264 medições, 44 para
cada um dos seis localizadores apicais avaliados na pesquisa. Os dados
foram tabulados e analisados pelo teste Anova Oneway.
RESULTADOS: Os valores foram comparados estatisticamente com
nível de significância de 95%. O teste de normalidade demonstrou que
todos os grupos apresentaram uma distribuição normal, optando-se
assim pelo teste paramétrico Anova Oneway. Os resultados não
mostraram diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre todos
os localizadores apicais analisados. CONCLUSÃO: Todos os
localizadores testados são capazes de determinar, com precisão e
confiabilidade, de forma segura o comprimento do canal radicular, desde
que esse não possua raízes com rizogênese incompleta ou reabsorção
radicular, situações clínicas que afetam diretamente a capacidade de
determinação do forame apical pelos localizadores.

OBJETIVO: Avaliar, por meio de uma revisão sistemática, a eficácia de
4 protocolos de irrigação: (1) ultrassônica, (2) Endo-Activator , (3) XpEndo Finisher e (4) técnica convencional com seringa irrigadora.
MÉTODO: Foi realizada uma busca nas bases de dados PubMed e
Scielo, usando os descritores: “Xp-Endo Finisher”, “Ultrasonic”,
“Endodotic irrigation”, “Passive ultrasonic irrigations in endodontics”.
Foram Considerados artigos originais publicados do período de 2012 à
2018 sendo selecionados 9 artigos, utilizando como critérios de exclusão
artigos de revisão sistemática e crítica, estudos duplicados encontrados
em bases de dados diferentes e artigos que não avaliavam as técnicas
citadas. RESULTADOS: Os 4 protocolos de irrigação estudados
mostram-se eficazes na desinfecção dos condutos radiculares, contudo,
as técnicas sônicas, ultrassônicas e os novos instrumentos Xp-Endo
Finisher obtiveram resultados significativamente superiores quando
comparados à técnica convencional de irrigação devido as maiores
especificidades das suas técnicas. Os instrumentos Xp-endo Finisher e o
Endo-Activador obtiveram os melhores resultados na redução de
microrganismos, remoção de debris e de smear layer quando comparado
as outras duas técnicas. CONCLUSÃO: Os instrumentos Xp-endo
Finisher aparecem como uma nova tecnologia de grande valor na
melhoria da profundidade de limpeza dos sistemas de canais radiculares,
sendo seus resultados superiores quando comparados às técnicas
ultrassônicas, sônicas e convencionais, apresentando-se como uma opção
de maior possibilidade de sucesso nos tratamentos endodônticos.
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EFEITO ANTIMICROBIANO DA PDT E LASER ER:YAG EM
CANAIS RADICULARES: ESTUDO MORFOMÉTRICO

DIAGNÓSTICO DE FRATURAS RADICULARES ATRAVÉS DO
TOMÓGRAFO PREXION

Silva EVS*, Soares IV, Moreno LMM, Nascimento SVB, Neto-Santos
AP, Melo EL, Miranda JM, Gerbi MEMM

Silva HSS*, Ferraz RM, Santos RA, Gerbi MEMM

Universidade de Pernambuco - UPE
eviniciussz11@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
henriqueheber.146@gmail.com

OBJETIVO: Analisar quantitativa e qualitativamente o efeito
antimicrobiano da associação entre a Terapia Fotodinâmica (PDT) e o
laser Er:YAG em canais radiculares infectados com Enterococcus
faecalis. MÉTODO: Quarenta dentes bovinos unirradiculares tiveram
seus canais instrumentados e contaminados com E. faecalis por 72
horas. Os dentes foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos
(n=10): G1 (grupo controle) - Irrigação com NaOCl a 2,5%; G2 - Laser
Er:YAG (2940 nm, 15 Hz, 100 mJ); G3 – PDT com fotosenssibilizador
azul de metileno 0,07% e irradiado com laser (660 nm, potência 40 mW,
5 minutos) e G4 - Laser Er:YAG + PDT. Posteriormente, os dentes
foram seccionados, examinados ao Microscópio Confocal de Varredura a
laser para veririficação da viabilidade bacteriana e foi realizada a análise
morfométrica das imagens. Os dados foram analisados pelo Teste F
(ANOVA) e pelo teste de Kruskal-Wallis, com um nível de significância
de 5%. RESULTADOS: Dentre as terapias propostas, os tratamentos
com PDT e Er:YAG + PDT promoveram uma maior eficácia na
redução bacteriana; o NaOCl a 2,5% mostrou-se menos efetivo na
eliminação das bactérias. O resultado estatístico demonstrou diferença
significativa (p<0,05) entre os grupos estudados, exceto entre o grupo
que associou o Er:YAG + PDT e o grupo que utilizou apenas a PDT,
quando analisado as colônias de bactérias. CONCLUSÃO: A PDT,
associada ou não ao Laser Er: YAG, mostrou-se eficaz na
descontaminação dos canais e estatisticamente significante quando
comparada aos demais grupos analisados.

OBJETIVO: Avaliar o diagnóstico de fraturas radiculares verticais em
dentes tratados endodonticamente, com ou sem núcleos metálicos
fundidos (NMF), através da Tomografia Computadorizada Cone Beam
(TCCB). MÉTODO: Quarenta e oito dentes unirradiculares extraídos
compuseram a amostra, divididos em três grupos: Grupo: 1 (controle):
n=16 dentes sem presença de guta-percha e NMF, sendo 8
artificialmente fraturados (FRVs) e 8 não apresentavam FRVs; Grupo 2:
n=16 dentes com tratamento endodôntico, com presença da guta-percha
e sem NMF, sendo 8 com FRVs e 8 sem; Grupo 3: n=16 dentes com
tratamento endodôntico e presença da guta-percha e NMF, sendo 8 com
FRVs e 8 sem. Um especialista em radiologia odontológica avaliou as
imagens no tomógrafo Prexion 3D (90 kV, 4 mA, 37 segundos, com 5
cm de FOV) com voxel de 0.1 mm. A sensibilidade, especificidade, os
valores falso-positivos e falso-negativos, e a acurácia foram calculados
através de avaliação dicotômica (presença ou ausência de fratura).
RESULTADOS: O teste Qui-quadrado não registrou diferença
significativa entre os grupos em relação à acurácia (81,2% grupo
controle, 75% grupo 2, 56,3% grupo 3), com margem de erro fixada em
5%. O percentual de sensibilidade mais alto ocorreu para o grupo
controle (87,5%) e a especificidade mais baixa ocorreu no grupo 3
(37,5%). CONCLUSÃO: A TCCB é um excelente recurso para
diagnóstico de fratura verticais, porém o NMF produz artefatos na
imagem, resultando em altos valores falso-positivos, sendo necessário
unir achados tomográficos e clínicos para um diagnóstico preciso.

EN 39

EN 40

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ADESIVA DE DOIS NOVOS
MATERIAIS BIOATIVOS POR MEIO DE PUSH-OUT

ANÁLISE DA QUALIDADE DE DESOBTURAÇÃO DE
CIMENTOS ENDODÔNTICOS E SISTEMAS RECIPROCANTES

Falcão LF*, Bueno CES

Costa BP*, Lima CPM, Costa EC, Brandt LMT, Macêdo Filho RA,
Santos KSA

Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic - SLMANDIC
lucasfalcao.endo@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB
bruna-palmeira@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a força de adesão de dois novos materiais
reparadores, MTA HP (Angelus, Londrina. Brasil), MTA Flow
(Ultradent, South Jordan.EUA) em relação as parede dentinárias dos
canais radiculares por meio do teste push-out. MÉTODO: O terço
médio de pré-molares inferiores humanos extraídos foram seccionados
horizontalmente em slices de 2mm de espessura, sendo o espaço do
canal de cada fatia ampliado com broca esferica diamantada para
padronização deste em 1,5mm de diâmetro. As amostras foram divididas
em 3 gupos (n=21) e posteriomente preenchidas com materiais
reparadores a serem testados devidademente manipulados como
recomendado pelos fabricantes: Grupo 1, MTA Branco(controle),
Grupo 2, MTA HP e Grupo 3, MTA Flow. Os espécimes foram
mantidos em incubadora em meio úmido por 3 dias a 37º C. Após o
período de incubação, a resistência ao deslocamento dos materiais foi
mensurada através de máquina universal de ensaios. As amostras foram
examinadas sob microscópio óptico, para que se determine a natureza
das falhas de adesão. Os resultados foram catalogados e submetidos à
análise estatística. RESULTADOS: O MTA Branco e MTA Flow
apresentram resistência adesiva semelhantes e significativamente maior
que o MTA HP(p>.05). Não houve diferença estastística entre os tipos
de falha nos demais grupos. Não houve relação entre o material
utilizado e o tipo de falha. CONCLUSÃO: O MTA FLOW apresentou
melhor desempenho quanto a adesão à dentina radicular quando
comparado com o MTA HP, assemelhando-se ao mta branco.

OBJETIVO: Comparar a desobturação de dentes com dois cimentos
endodônticos, um resinoso e outro a base de MTA, utilizando os
sistemas rotatórios Reciproc e Wave One Gold. MÉTODO: Foram
selecionados 50 molares inferiores e/ou superiores humanos, tendo suas
coroas seccionadas para obtenção das raízes distais ou palatinas, sendo
armazenados em água destilada. No momento da utilização, os
espécimes foram desinfectados em solução à base de NaOCl a 2,5% e
secaram à temperatura ambiente. Foi realizado o preparo químicomecânico das raízes. Para a obturação dos canais radiculares e posterior
desobturação, as raízes foram divididas em 4 grupos de dez raízes de
acordo com o cimento endodôntico a ser utilizado e o sistema de
desobturação: G1 – MTA Fillapex e Sistema Wave One Gold, G2 MTA Fillapex e Sistema Reciproc, G3 – AH Plus e Sistema Wave One
Gold, G4 - AH Plus e Sistema Reciproc. O grupo controle positivo não
foi obturado e o negativo utilizou AH Plus com Wave One Gold. As
raízes foram obturadas, radiografadas e desobturadas, sendo novamente
radiografadas, digitalizadas e analisadas no software CTAn64, obtendose a mensuração da área do material obturador remanescente.
RESULTADOS: Foi utilizado o BioStat 5.0 para a estatística, obtendo
significância(p<0,05) nos dentes do G3 com o controle positivo, obtendo
menor área de material remanescente(19,52%). CONCLUSÃO: O
cimento AH Plus foi removido mais facilmente, culminando em uma
melhor qualidade de desobturação pelo Wave One Gold.

Financiamento: Próprio (Processo: 082295/2018)
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SISTEMAS
MECANIZADOS,
CENTRALIZAÇÃO,
TRANSPORTE E REMOÇÃO DE DENTINA, ANÁLISE EM
MICRO-CT

AÇÃO BACTERIOSTÁTICA DE SPONDIAS MOMBIN SOBRE
BACTÉRIAS ENDODÔNTICAS SUPERINFECTANTES

Albuquerque MS, Nascimento AS, Lima EA, Oliveira LJR, Annibal H,
Tavares AFAS, Júnior RB, Braz R

Santos CAO*, Lacerda-Santos JT, Soares KM, Macêdo-Costa MR

Universidade de Pernambuco - PE
santos.albuquerque@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
carlusalberto94@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar e comparar o transporte apical, a capacidade de
centralização e volume de dentina removido, através da tomografia
micro computadorizada (Micro-CT) após instrumentação radicular com
três sistemas rotatórios e um sistema reciprocante. MÉTODO: Um
total de 20 raizes mesiais de molares inferiores com 40 canais curvos e
forames independentes foram selecionados , as coroas foram seccionadas
e divididas em 4 grupos experimentais (n = 10) de acordo com o sistema
a ser usado: Protaper Next (PTN), Wave One Gold (WOG), Prodesign
Logic (LOG) e Vortex Blue (VTX). As raízes foram inseridas em cubos
de isopor e escaneadas antes e após a instrumentação no Micro-CT, com
uma resolução isotrópica de 16µm. Os dados foram analisados
estatisticamente usando o IMB - SPSS versão 23, com nível de
significância 0,05. RESULTADOS: A LOG e a PTN removeram menos
dentina no terço apical (3mm), em relação aos outros instrumentos. No
terço médio e coronal a VTX promoveu menor desgaste de tecido
dentinário. Não foram registradas diferenças significativas entre os
grupos quanto ao transporte de canal. A PTN mostrou melhor
capacidade de centralização e maior transporte de canais no terço apical.
CONCLUSÃO: Os sistemas avaliados apresentaram resultados
diferentes para o transporte do canal, centralização e remoção de
dentina em cada terço, no entanto todos os parâmetros avaliados estão
dentro dos limites de normalidade. Sendo assim nenhum dos sistemas
colocou as raízes em risco de fratura devido a remoção excessiva de
dentina.

OBJETIVO: Avaliar in vitro a ação antimicrobiana do extrato da folha
de Spondias mombin, sobre Staphylococcus aureus (ATCC 23235) e
Enterococcus faecalis (292012). MÉTODO: Realizou-se de acordo com
Bauer (1966) para a determinação da Concentração Inibitória Mínima
(CIM). As linhagens microbianas foram cultivadas em caldo nutritivo
(BHI – Brain Heart Infusion) e incubadas a 37°C por 18-20 horas. Em
placas de Petri contendo Agar Mueller Hinton foi introduzida solução
salina inoculada com cada crescimento microbiano e foram
confeccionados cinco orifícios padronizados de aproximadamente 6mm
de diâmetro. Foram introduzidos 50µL da substância teste (EB/SP até a
diluição 1:512) nos orifícios, e as placas foram incubadas a 37°C por 24
horas. O ensaio foi realizado em duplicata sobre cada linhagem.
Realizou-se os mesmos procedimentos para o controle positivo, o
digluconato de clorexidina a 2% e o hipoclorito de sódio 2,5%. Para
análise dos dados utilizou-se parâmetros estatísticos que incluíram
valores das respectivas medidas descritivas: mínimo, máximo, média e
desvio padrão. Para tal aplicou-se o teste U de Mann-Whitney na
comparação da CIM das substâncias. RESULTADOS: Observou-se que
a clorexidina e o extrato obtiveram desempenho superior ao hipoclorito
de sódio. Houve significância estatística apenas entre o extrato do cajá e
o hipoclorito de sódio 2,5% (p< 0,05). CONCLUSÃO: O extrato da
folha de S. mombin apresentou atividade inibitória sobre crescimento
planctônico de S. aureus e E. faecalis, estimulando a pesquisa de
substâncias naturais bioativas, alvo-específicas, para tratamento de
infecções endodônticas persistentes ou refratárias.

EN 43
POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE NANOPARTÍCULAS DE
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Rocha EALSS*, Gondim BLC, Castellano LRC, Medeiros ACD
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
evelpb@hotmail.com
OBJETIVO: Desenvolver nanopartículas de quitosana contendo
Hidróxido de Cálcio (Nano+CaOH) e avaliar sua atividade
antimicrobiana in vitro frente a Enterococcus faecalis. MÉTODO: A
síntese das nanopartículas Nano+CaOH foi realizada através da técnica
de geleificação iônica que consiste em adicionar, à temperatura ambiente
e constante agitação, uma fase alcalina contendo tripolifosfato (TPP) em
uma ácida cuja quitosana foi solubizada, com adição de Hidróxido de
Cálcio P.A. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo método de
microdiluição em caldo a fim de verificar a inibição do crescimento de
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) para determinação da
Concentração Inibitória Mínima (CIM). Foi utilizado o antimicrobiano
Hidróxido de Cálcio P.A. como controle. O ensaio foi realizado em
triplicata e em capela de fluxo laminar. RESULTADOS: As
nanopartículas de quitosana contendo hidróxido de cálcio sintetizadas
apresentaram CIM = 1mg/ml, o que conferiu atividade antimicrobiana
frente a E.faecalis superior ao Hidróxido de cálcio P.A. (CIM =
2mg/ml). CONCLUSÃO: As nanopartículas têm sido apresentadas pela
comunidade científica como uma alternativa promissora no combate à
infecção endodôntica e isso é corroborado pelos resultados encontrados
nesse estudo uma vez que foi demonstrado que a encapsulação do
antimicrobiano padrão (Hidróxido de Cálcio) melhora sua atividade
contra um microrganismo comumente encontrado no sistema de canais
radiculares e, muitas vezes, associado a infecções persistentes. Isso
reforça a necessidade da realização de novos estudos com vistas a
aplicação clínica da nanotecnologia na Endodontia.
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EXPRESSÃO
IMUNO-HISTOQUÍMICA
DA
COX2,CD1,CD68,TNF-α E TGF-β EM LESÕES ORAIS DA GVHD

ANÁLISE DAS GALECTINAS-1, -3 E -7 EM CERATOCISTOS
ODONTOGÊNICOS ISOLADOS E SINDRÔMICOS

Almeida HCR*, Salvador AG, Silveira MMF, Sobral APV

Sena LSB*, Clementino MA, Batista ALA, Cavalcante RB, Nogueira
RLM, Gordón-Núñez MA, Alves PM, Nonaka CFW

Universidade de Pernambuco – UPE
hittalo.rodrigues@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
lu.balduino.sena@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a expressão imuno-histoquímica das proteínas
COX-2, Ciclina-D1, TNF-α, CD68 e TGF-β em lesões bucais, de
pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas,
com manifestações da GVHD crônica (cGVHD). MÉTODO: foram
selecionados cinco casos de lesões bucais de cGVHD e cinco casos de
lesões bucais de pacientes controle que foram submetidos à análise
morfológica pela técnica imuno-histoquímica e pelo método da
estreptoavidinabiotina, utilizando os anticorpos anti: COX-2, CD1,
TNF-α, CD68 e TGF-β. RESULTADOS: Nos cinco casos de cGVHD,
os pacientes eram do sexo masculino; com média de idade de 26 anos;
nos cinco casos controles, três pacientes eram do sexo masculino e dois
do sexo feminino, com média de idade de 31 anos. A CD-1 foi expressa
em lesões bucais da cGVHD de Granuloma Piogênico e Mucocele em
áreas de reparo, a COX-2 e o TGF-β se expressam em lesões da
cGVHD da mesma forma que em lesões de pacientes não
transplantados, o TNF-α não foi expresso nas lesões bucais de cGVHD,
e os macrófagos (CD68+) exibiram positividade em ambos os grupos.
CONCLUSÃO: Não foram observadas diferenças na expressão das
proteínas CD-1, Cox-2, TNF-α, TGF-β e CD68, utilizadas como
marcadores, nas lesões bucais da cGVHD com as lesões utilizadas como
controle.

OBJETIVO: Avaliar a imunoexpressão das galectinas-1, -3 e -7 em 20
casos de ceratocistos odontogênicos (COs) isolados primários, 8 casos de
COs isolados recorrentes e 20 casos de COs associados à síndrome de
Gorlin. MÉTODO: Sob microscopia de luz (400x), foram estabelecidos
o predomínio de imunorreatividade e os percentuais de células
imunopositivas (núcleo e citoplasma/membrana) para as galectinas-1, -3
e -7 em 10 campos do componente epitelial das lesões. RESULTADOS:
Todos os grupos de COs avaliados revelaram maior frequência de casos
negativos para galectinas-1 e -3. Os poucos casos de COs
imunopositivos para essas galectinas exibiram baixos percentuais de
positividade, sem diferenças significativas entre os grupos (p > 0,05).
Todos os casos de COs apresentaram expressão de galectina-7, com
percentuais de positividade relativamente altos e predomínio de
imunorreatividade na camada parabasal/superficial. Não foram
constatadas diferenças significativas entre os grupos de COs em relação
aos percentuais de positividade nuclear e citoplasmática/membranar
para galectina-7 (p > 0,05). Em todos os grupos de COs, foram
observadas correlações positivas entre as imunoexpressões nucleares e
citoplasmáticas/membranares, tanto para a galectina-3 como para a
galectina-7 (p < 0,05). CONCLUSÃO: As diferenças no comportamento
biológico de COs isolados e associados à síndrome de Gorlin não estão
relacionadas às imunoexpressões das galectinas-1, -3 e -7. A galectina-7
pode desempenhar importantes funções na patogênese dos COs. Por
outro lado, os achados desta pesquisa sugerem uma menor participação
das galectinas-1 e -3 no desenvolvimento dessas lesões.

ES 03

ES 04

IMUNOEXPRESSÃO
DA
QUIMIOCINA
CXCL12
EM
CARCINOMAS ADENOIDES CÍSTICOS GLANDULARES
SALIVARES

LIPOMA
DE
CAVIDADE
ORAL:
ESTUDO
CLINICOPATOLÓGICO DE 101 CASOS EM UMA POPULAÇÃO
BRASILEIRA

Lucena ALR*, Nonaka CF, Alves PM, Gordon-Núnez MA

Andrade AO*, Nonaka CFW, Osterne RLV, Lima Verde RMB, Turatti
E, Cavalcante RB

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
amandalira78@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
allany.andrade@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a expressão imunoistoquímica da quimiocina
CXCL12 em carcinomas adenoides císticos (CAC) de glândulas
salivares relacionando-a com parâmetros histopatológicos. MÉTODO:
Em 17 CAC foram pesquisados os índices de positividade (IP)
intratumoral, peritumoral e geral de anticorpo contra CXCL12 e
analisada em relação a parâmetros histomorfológicos caracterizados
através do sistema de classificação histopatológica da OMS e o sistema
de gradação histopatológica de malignidade proposto por van Weert et
al. RESULTADOS: Foram avaliados 17 CAC com predominância do
padrão histopatológico tubular e casos de alto grau histopatológico de
malignidade. Houve tendência a maior IP de expressão de CXCL12 na
região intratumoral do padrão cribriforme e na região peritumoral do
padrão sólido. O IP geral de expressão da CXCL12 foi semelhante nos
padrões histopatológicos. Observou-se diferença estatisticamente
significativa do IP de CXCL12 intratumoral (p=0,005) e do IP geral
(p=0,009). Verificou-se associação significativa do IP intratumoral de
CXCL12 em relação ao grau de malignidade, principalmente em casos
de baixo grau (p=0,005). O IP geral de imunoexpressão da quimiocina
teve associação significativa com o grau histopatológico de malignidade
(p=0,009). CONCLUSÃO: A imunoexpressão de CXCL12 em
carcinoma adenoide cístico glandular salivar é praticamente equivalente
na região intratumoral e na peritumoral. Porém considerando os
subtipos histológicos do CAC, a tendência a maior imunoexpressão da
quimiocina na região intratumoral sugere algum papel dessa quimiocina
na regulação dos mecanismos que garantem a proliferação e
manutenção da viabilidade celular neoplásica.

OBJETIVO: Analisar as características clinicopatológicas de 101 casos
de lipoma de cavidade oral diagnosticados em uma população brasileira.
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal, com amostra não
probabilística. Dados referentes aos pacientes (idade e sexo) e às lesões
(localização anatômica e diagnóstico clínico), diagnosticadas no período
de 2000 a 2015, foram coletados a partir de fichas de requisição de
biópsia. Para a análise do subtipo histopatológico, cortes histológicos
corados em hematoxilina e eosina foram avaliados sob microscopia de
luz. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva.
RESULTADOS: No período avaliado, os casos de lipoma
representaram apenas 1,01% do total de lesões diagnosticadas. O sexo
feminino (64,3%) foi o mais acometido, com proporção mulher/ homem
de 1,8:1 e pico de incidência dos 50 aos 70 anos de vida. A mucosa jugal
(44,5%) foi a região anatômica mais afetada, seguida do lábio inferior
(11,8%). Em relação ao diagnóstico clínico, a maioria dos casos foi
diagnosticada como fibroma/ hiperplasia fibroepitelial (42,6%) ou lipoma
(34,6%). Lipoma clássico (63,4%) e fibrolipoma (28,7%) foram as
variantes histopatológicas mais comuns. Frequências menores foram
observadas para sialolipoma (2,9%), angiolipoma (2,0%), condrolipoma
(1,0%), mixolipoma (1,0%) e lipoma intramuscular (1,0%).
CONCLUSÃO: Os lipomas são lesões incomuns em cavidade oral,
apresentando maior prevalência em mucosa jugal de adultos, com idades
entre 50 e 70 anos de vida, especialmente no sexo feminino.

Financiamento: CAPES
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IMUNOEXPRESSÃO DE PI3K E PTEN EM CERATOCISTOS
ODONTOGÊNICOS E AMELOBLASTOMAS
Viana KF*, Feitosa SG, Luna EMC, Alves APNN, Chaves FN, Pereira
KMA

PERFIL
CLÍNICO-PATOLÓGICO
DE
LESÕES
NEOPLÁSICAS DE GLÂNDULAS SALIVARES

NÃO

Maia BM*, Lima Junior JA, Santos JWM, Lucena ALR, Henriques
DPP, Nonaka CFW, Alves PM, Gordón-Núñez MA

Universidade Federal do Ceará - UFC
khalilviana@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
brenoomaiaa@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a expressão imunohistoquímica de PI3K
(Fosfatidioinositol trifosfato) e PTEN (Fosfatase e tensina homóloga)
em Ceratocisto Odontogênico (OKC) e Ameloblastoma (AM).
MÉTODO: A amostra foi constituída por 10 OKC e 10 AM, sendo
realizada a técnica imunohistoquímica utilizando os anticorpos antiPI3K (Clone ab86714, Abcam®,1:400) e anti-PTEN (Clone ab 31392,
Abcam®, 1:400). Foram avaliadas células imunopositivas em 5 campos
no aumento de 400x com relação a intensidade e localização da
marcação, sendo expressas as médias ± EPM das contagens das células
e dos histoescores calculados, os quais foram analisados pelo teste de
Mann-Whitney e correlacionados usando correlação de Spearman, além
dos testes Exato de Fisher ou Qui-quadrado de Pearson para os dados
categóricos. RESULTADOS: Evidenciou-se imunopositividade em
todos os casos da amostra. O total de células com marcação nuclear para
PTEN de OKC foram 39,21±12,38 e de AM foram 93,60±2,45 (p<
0,001). A imunoexpressão citoplasmática de PTEN para OKC foi de
87,35±5,72 e de 99,30±0,48 para os AM (p=0,023). A comparação do
histoescore núcleo de PTEN foi maior nos AM (11,20±0,53) em
comparação aos OKC (4,90±1,36) (p=0,003), assim como o histoscore
citoplasma de PTEN (p=0,011) foi maior nos AM. Ademais, houve
correlação entre as porcentagens de imunomarcação citoplasmática de
PI3K e PTEN nos OKC (p=0,019). CONCLUSÃO: PI3K e PTEN
estão presentes nos constituintes epiteliais dos OKC e AM. Sugere-se
que a via PI3K/PTEN pode está ativa em OKC em virtude da
correlação negativa de PI3K e PTEN.

OBJETIVO: Determinar o perfil clínico-patológico de lesões não
neoplásicas de glândulas salivares em uma população paraibana.
MÉTODO: mediante uma análise de caráter descritiva retrospectiva,
utilizando os Arquivos do Laboratório de Patologia do Departamento de
Odontologia da UEPB, Campina Grande/PB, foram selecionados casos
de lesões não neoplásicas de glândulas salivares. Prontuários, laudos e
lâminas histopatológicas foram analisados no intuito de coletar dados
sócio-demográficos dos pacientes, localização anatômica, características
clínicas e histopatológicas das lesões. RESULTADOS: A amostra
incluiu 103 lesões, sendo 86 reacionais (mucoceles), destas, 77 (89.5%)
eram fenômenos de extravasamento de muco e 9 (10,5%) foram
fenômenos de retenção de muco. Não houve diferença significativa na
ocorrência das lesões entre os sexos, porém observou-se leve tendência a
maior frequência no sexo masculino (53,5%). Em relação à idade, 41,8%
dos casos ocorreram nas duas primeiras décadas de vida, com lesões
acometendo predominantemente o lábio inferior, representando 58
(67,4%) casos. Houveram 17 casos de sialoadenites, sendo 11 (64,7%)
casos do sexo feminino, com idade variando entre 10 a 66 anos. O local
mais acometido foi o lábio inferior com 12 (70,5%) casos.
CONCLUSÃO: O perfil de tipo de lesões e suas características clínicopatológicas foram semelhantes ao relatado na literatura, com destaque
para as lesões reacionais não-infeciosas como os fenômenos de
extravasamento/retenção de muco, seguida das sialoadenites não
infecciosas que ocorreram majoritariamente glândulas salivares
menores.
Financiamento: PIBIC/UEPB - CNPq.

ES 07

ES 08

EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE ING3 E ING4 EM
LESÕES ODONTOGÊNICAS EPITELIAIS BENIGNAS

ESTUDO DE CASOS DE LESÕES ORAIS PROVENIENTES DA
MESORREGIÃO AGRESTE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Gonçalo RIC*, Vargas YCM, Silva-Filho TJ, Oliveira DHIP, Santos
PPA, Queiroz LMG

Moraes BC*, Perez DEC, Castro JLF, Carvalho EJA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
ranigoncalo@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
bergsoncarvalho@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar comparativamente a imunoexpressão das
proteínas ING3 e ING4 em uma série de casos de lesões odontogênicas
epiteliais benignas. MÉTODO: A amostra consistiu de 20 ceratocistos
odontogênicos (CO), 20 ameloblastomas (AMB) e 15 tumores
odontogênicos adenomatóides (TOA). A imunoexpressão foi avaliada
semi-quantitativamente, sendo atribuídos escores de 0 a 3 em cada caso
estudado de acordo com o percentual de células epiteliais
imunomarcadas positivamente. Para análise estatística, foram utilizados
os testes Kruskal-Wallis e Spearman (p<0,05). RESULTADOS: A
análise da expressão de ING3 revelou positividade citoplasmática e
nuclear nas células epiteliais, não sendo observada diferença
estatisticamente significativa entre as lesões estudadas. Para ING4,
observou-se positividade citoplasmática nas células epiteliais em todos
os casos, sendo verificada uma diferença estatisticamente significativa
entre os grupos de lesões estudadas, com maior frequência em TOA. A
análise da expressão nuclear da ING4 revelou predominância de lesões
com perda de expressão nuclear, seguido de uma expressão nuclear
reduzida para os casos de AMB e CO e positividade no núcleo das
células epiteliais dos TOAs. A pontuação da imunomarcação nuclear
para ING4 revelou haver diferença estatisticamente significativa entre
os grupos de lesões estudadas, com maior frequência em TOA.
CONCLUSÃO: A regulação do ING3 e ING4 no crescimento celular
indica que essas proteínas podem desempenhar um papel importante no
desenvolvimento e na progressão de lesões odontogênicas com
comportamentos biológicos distintos.

OBJETIVO: Estabelecer um perfil epidemiológico das doenças orais na
população do agreste meridional de Pernambuco a partir de peças
advindas dessa região para análise histopatológica no laboratório de
patologia oral da UFPE. MÉTODO: Tratou-se de um estudo
retrospectivo em que foram analisadas todas as fichas de requisição de
exames anatomopatológicos e laudos emitidos no período de 17 anos março de 2000 a março de 2017, no laboratório de Patologia Oral da
UFPE. Para a coleta de dados foi elaborada uma ficha com o objetivo de
facilitar a classificação das lesões, tabulação e posterior análise dos dados
coletados. RESULTADOS: Foram analisados ao todo 6000 fichas
clínicas, do laboratório de patologia oral da UFPE. Observou-se que
11,4% dos laudos analisados eram da mesorregião agreste. A cidade com
mais requisição foi a cidade Caruaru (42%). O grupo de lesão mais
frequente foram os PPNN (43,9%). Quanto à localização, o lábio inferior
foi o mais acometido (18,8%). O sexo feminino foi o que mais buscou
atendimento odontológico (64,7%). Neoplasias malignas e lesões
cancerizáveis juntos somaram 12,7%. CONCLUSÃO: A mesorregião do
agreste meridional tem uma demanda significativa de diagnóstico de
lesões orais e carece de laboratórios específicos que forneçam tais
serviços. Os PPNN foi o grupo de lesões mais frequente na comunidade
e o sexo feminino foi o que mais se submeteu a procedimentos
odontológicos
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ES 09

	
  

ES 10

ANÁLISE CLÍNICO-PATOLÓGICA DE 11 CASOS
HIPERPLASIA LINFOIDE EM CAVIDADE ORAL

DE

Gonçalo RIC*, Severo MLB, Medeiros AMC, Silveira EJD, Souza LB,
Santos PPA

CÉLULAS T FOXP3+ EM CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS DE LÍNGUA ORAL EM JOVENS E IDOSOS
Pires EG*, Sena LSB, Amaral MG, Souza DN, Batista ALA, GordónNúñez MA, Alves PM, Nonaka CFW

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
ranigoncalo@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
emanuene@hotmail.com

OBJETIVO: Relatar 11 casos de hiperplasias linfoides em cavidade oral
destacando suas características clinico-patológicas, diagnóstico
diferencial e tratamento. MÉTODO: Trata-se de um estudo
retrospectivo e descritivo de 11 casos de hiperplasias linfoides em
cavidade oral registrados e diagnosticados no período de 1990 a 2018
no serviço de Patologia Oral da UFRN. Realizou-se a análise das
características clinico-patológicas, diagnóstico diferencial, bem como do
tratamento dessas lesões. RESULTADOS: Dos 11 casos de hiperplasia
linfoide analisados, 8 (72.7%) eram em mulheres. A idade dos pacientes
variou de 10 a 43 anos, com média de 34 anos. A língua (n=4; 36.3%) e a
mucosa jugal (n=4; 36.3%) foram as localizações mais acometidas, com
tempo de evolução variando de 8 dias a 6 anos. Sete casos (63.6%) houve
ausência de sintomatologia, com variação de cor das lesões de normal
(n=4, 36.3%) a vermelha (n=3, 27.3%). Nos 9 casos acompanhados,
nenhuma recorrência foi observada no período de 8 a 20 anos. Em
alguns casos ocorreu formação de nódulos linfáticos primários (n=8;
72.7%) e secundários (n=6 54.5%) e em 3 lesões observaram-se
linfócitos com mitose típicas. Ilhas epimioepiteliais foram pouco
frequentes (18.2%). CONCLUSÃO: Todos os casos avaliados foram
diagnosticados apenas por coloração em hematoxilina e eosina, pois as
características morfológicas encontradas mostravam-se clássicas para
tal lesão. Em casos de dúvida diagnóstica, faz-se necessário a utilização
da imuno-histoquímica e/ou biologia molecular para descartar o
linfoma folicular, evitando a instituição de tratamentos inadequados e
agressivos ao paciente.

OBJETIVO: Determinar o número de células T regulatórias (Treg)
FoxP3+ no microambiente tumoral de carcinomas de células escamosas
de língua oral (CCELOs) em indivíduos jovens (≤ 45 anos) e idosos (≥
60 anos) e correlacionar os achados com parâmetros clinicopatológicos
(sexo, tamanho/extensão do tumor, metástase linfonodal regional,
estágio clínico e grau histopatológico de malignidade). MÉTODO:
Quarenta e oito casos de CCELO (24 diagnosticados em indivíduos
jovens e 24 em indivíduos idosos) foram selecionados para o estudo. Sob
microscopia de luz (400x), foram quantificados, em 10 áreas do front de
invasão tumoral, os linfócitos exibindo positividade nuclear para o
anticorpo anti-FoxP3 e, em seguida, determinada a média de células
Treg para cada caso. RESULTADOS: Linfócitos FoxP3+ foram
observados em todos os casos de CCELO avaliados, com tendência para
maior quantidade em indivíduos idosos (p = 0,055). A análise isolada de
CCELOs em indivíduos do sexo masculino e em estágios iniciais revelou
maior mediana de células Treg no grupo de idosos em comparação aos
jovens (p < 0,05). Nos indivíduos idosos, foi constatada tendência para
maior quantidade de células Treg em CCELOs de menor tamanho (p =
0,079). Tumores com intenso infiltrado inflamatório exibiram um maior
número de células Treg, tanto em indivíduos jovens (p = 0,099) quanto
em idosos (p = 0,005). CONCLUSÃO: Os resultados sugerem uma
maior participação das células Treg nas respostas imunoinflamatórias no
microambiente dos CCELOs em indivíduos idosos, particularmente no
sexo masculino e em estágios iniciais.

ES 11

ES 12

EFEITO IN VITRO DA TERAPIA FOTODINÂMICA SOBRE O
CICLO DE REGENERAÇÃO DE CANDIDA SPP

AVALIAÇÃO CLÍNICA E RADIOGRÁFICA DE PACIENTES NO
CLIMATÉRIO: UMA ESTRATÉGIA PREVENTIVA

Barros DGM*, Dias IJ, Brito ACM, Ribeiro PJT, Silva DFB, Moura
RQ, Neves GV, Gomes DQC

Nascimento JSM, Lima WP, Macedo Filho RA, Oliveira PT, Galvão
HC, Gordón-Núñez MA

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
danyllogmb@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB
jsmn-god@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar, in vitro, a ação da Terapia Fotodinâmica sobre o
ciclo regenerativo da parede celular e a morfologia de Candida spp.
MÉTODO: Realizou-se um ensaio laboratorial direto a partir de cepas
clínicas e padronizadas de Candida albicans e Candida tropicalis. No
estudo foi analisado a presença de quitina na parede celular dos microorganismos pelo uso do corante Calcofluor White. Os seguintes grupos
foram estabelecidos no ensaio: (Grupo 1) apenas irradiado com laser;
(Grupo 2) na presença de azul de metileno durante 20 minutos; (Grupo
3) submetido à Terapia Fotodinâmica, com uso do azul de metileno
como fotossensibilizador e pré-irradiado durante 20 minutos; (Grupo 4)
controle positivo com medicamento de referência (Nistatina); (Grupo 5)
controle de crescimento. A fonte de irradiação aplicada foi o laser
InGaAlP, com comprimento de onda de 660 nm e dose total de 178,5
J/cm². RESULTADOS: As suspensões fúngicas submetidas à Terapia
Fotodinâmica exibiram modificações em sua morfologia, indicando
redução do número e volume celular. O ciclo regenerativo da parede
celular dos fungos apresentou comprometimento, indicado pela redução
de fluorescência após a terapia aplicada. CONCLUSÃO: O efeito
antifúngico da Terapia Fotodinâmica, perante fatores específicos de
patogenicidade, como ciclo regenerativo da parede celular e morfologia,
desponta como um patamar inovador de conhecimento. Esses aspectos
podem propiciar o aperfeiçoamento de terapêuticas voltadas para a
erradicação de microbiotas fúngicas resistentes aos antifúngicos
disponíveis.

OBJETIVO: Avaliar clínica e radiograficamente pacientes no
climatério, no intuito de analisar as condições de saúde bucal e observar
a ocorrência de alterações nas estruturas orais e para-orais com possível
influência do uso de bifosfonatos por via oral. MÉTODO: Este estudo
de caráter descritivo correlacional avaliou através de um questionário,
exame clínico e radiográfico bucais em mulheres no climatério. Foram
obtidos dados através de palpação e inspeção visual dos tecidos orais,
obtenção dos índices CPO-D, IPV, ISG e análise radiográficas
periapicais e panorâmicas. RESULTADOS: A amostra foi constituída
por 165 mulheres com idade variando dos 41 a 73 anos e média de 52.2
anos. Houve predominância das condições inadequadas de saúde bucal,
com índice CPO-D, IPV e ISG variando de: 10 a 32; 1.0 a 65% e de 1.0 a
66,7%, respectivamente.
As alterações clínicas mais frequentes
incluíram a doença periodontal, infecções oportunistas, xerostomia,
estomatite aftosa recorrente, língua fissurada e ardor bucal. As análises
clínicas e radiográficas não evidenciaram nenhuma alteração que
pudesse ser atribuída à ação dos bifosfonatos. CONCLUSÃO: Pacientes
no climatério podem ser acometidas de diversas alterações orais, sejam
elas associadas a fatores locais, sistêmicos ou psicológicos.
Provavelmente o uso de bifosfonatos por via oral não representa um
fator de risco preponderante na determinação de complicações bucais,
tais como a osteonecrose associada aos bifosfonatos. Destaca-se a
importância do acompanhamento odontológico para prevenir e/ou
minimizar a ocorrência de complicações bucais e melhorando a qualidade
de vida das pacientes climatéricas.

Financiamento: PROPESQ (2015/2016 4.02.00.00-0-29).
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ES 13

	
  

ES 14

PERFIL DO P16, P53 E BAX EM CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS DE LÍNGUA EM JOVENS E IDOSOS

INDIVÍDUOS QUE RELATAM SENSAÇÃO DE BOCA SECA
POSSUEM HIPOSSALIVAÇÃO?

Barnabé LEG*, Souza DN, Batista ALA, Batista AC, Mendonça EF,
Nunez MAG, Nonaka CFW, Alves PM

Pires KDS*, Carvalho HN, Santos YL, Bernardino IM, Lima KC,
Granville-Garcia AF, Costa EMMB

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
luanevertongb@hotmail.com

kyara_cz@hotmail.com

OBJETIVO: Comparar a imunoexpressão do p16, p53 e Bax em
carcinoma de células escamosas de língua (CCEL) entre jovens e idosos
e correlaciona-las com parâmetros clinicopatológicos. MÉTODO:
Foram avaliados 30 casos de CCEL em indivíduos jovens (≤45 anos) e
30 casos em idosos (≥60 anos), considerando-se parâmetros clínicos
(tamanho do tumor, metástase regional, metástase à distância e
estadiamento clínico) e morfológicos (gradação morfológica proposta
pela OMS, 2017). A análise inumoistoquímica foi quantitativa com
índices de positividade do anti-p16, anti-p53 e anti-Bax. Na análise
estatística considerou-se p<0,05. RESULTADOS: Observou-se
imunoexpressão da p16 em 70% (21/30) dos casos de CCEL em jovens
(mediana de 9,8) e em 97% (29/30) dos idosos (mediana 15,3). Houve
associação significativa entre a imunoexpressão da p16 com o tamanho
do tumor (p=0,02), metástase regional (p=0,039) e estadiamento clínico
(p=0,006) no grupo dos idosos. A p53 apresentou imunopositividade em
90% (27/30) dos casos de CCEL em jovens (mediana 40,40) e 97%
(29/30) nos idosos (mediana 15,65). O Bax apresentou
imunopositividade em 100% (30/30) dos casos em ambos os grupos.
Não houve associação entre a imunoexpressão da p53 e Bax com os
parâmetros clinicopatológicos (p>0,05). Observou-se correlação
positiva entre a imunoexpressão da p16 e Bax nos jovens (r=0,433;
p=0,017) e entre p53 e Bax nos idosos (r=0,366; p=0,047).
CONCLUSÃO: As proteínas participam na carcinogênese do CCEL,
embora não possam indicar diferenças no comportamento biológico
entre jovens e idosos. A p16 participa em estágios mais tardios da
carcinogênese nos idosos.

OBJETIVO: Verificar a ocorrência de hipossalivação em indivíduos que
relatam alguma queixa relacionada à xerostomia. MÉTODO: Foi
realizado um estudo transversal onde 402 adultos, a partir de 19 anos,
responderam um questionário adaptado de Torres et al (2002) sobre
xerostomia. O participante que respondeu positivamente a pelo menos
uma das perguntas foi considerado portador de xerostomia. Foi
analisado o fluxo salivar total estimulado por 5 minutos e considerou-se
como hipossalivação valores ≤ 0,7 mL/min. Os dados foram analisados
empregando o teste qui-quadrado de Pearson (p < 0,05).
RESULTADOS: A prevalência de xerostomia foi de 57,0% (n = 229).
Dos indivíduos com xerostomia, 45.9%(n=105) apresentavam
hipossalivação, estando significativamente associada com sexo feminino
(p < 0,001), faixa etária de 50 a 59 anos (p = 0,010), menopausa (p <
0,001), ansiedade (p < 0,001), diabetes (p = 0,002), hipertensão (p =
0,002), hipotireoidismo (p = 0,005) e uso de medicações (p < 0,001). Os
dados evidenciaram associação estatisticamente significativa entre
hipossalivação e sensação de boca seca durante as refeições (p = 0,003),
sensação de pouca quantidade de saliva durante a maior parte do tempo
(p < 0,001), sensação de boca seca durante a noite ou assim que acorda
(p = 0,012), sensação de boca seca durante o dia (p = 0,006) e hábito de
mascar chicletes ou balas para aliviar a sensação de boca seca (p =
0,018). CONCLUSÃO: Há evidências de associação estatisticamente
significativa entre xerostomia e hipossalivação.

ES 15

ES 16

TRATAMENTO
DA
OSTEORRADIONECROSE
DOS
MAXILARES COM PENTOXIFILINA E TOCOFEROL NO HCP

IMUNOEXPRESSÃO
DO
CARCINOMAS ADENOIDES
SALIVARES

Anjos R*, Valente R, Siqueira Y, Albuquerque R, Ribeiro L, Barros A,
Torres K, Morais I

RECEPTOR
CXCR4
EM
CÍSTICOS DE GLÂNDULAS

Lima WP*, Lucena ALR, Cavalcante RB, Nonaka CFW, Alves PM,
Granja GL, Lacerda-Santos JT, Gordón-Núñez MA

Hospital de Câncer de Pernambuco – HCP
raissa_soares@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba-UEPB
wli_pontes@outlook.com

OBJETIVO: Realizar um levantamento epidemiológico dos casos de
osteorradionecrose dos maxilares (ORN) tratados com Pentoxifilina e
Tocoferol. MÉTODO: Estudo retrospectivo, quantitativo, descritivo e
longitudinal envolvendo 25 pacientes diagnosticados com ORN.
Protocolo medicamentoso (Pentoxifilina 400mg + Tocoferol 400mg, 3
vezes ao dia) foi utilizado, desde o diagnóstico até ser observado
recobrimento mucoso da lesão, em todos os pacientes. RESULTADOS:
76% dos pacientes apresentaram total recobrimento mucoso da lesão.
Destes, 47,3% foram tratados apenas com o protocolo medicamentoso
sem necessidade de sequestrectomia. Neste grupo, 77,7% dos pacientes
apresentavam-se no estadio 1 da doença e 22,3% no estadio 2 com
33,3% deles utilizando o protocolo por apenas 3 meses. Dos 52,7% dos
pacientes que passaram por cirurgia e também apresentaram total
recobrimento mucoso, 60% apresentavam-se no estadio 1, 30% no
estadio 2 e 10% no estadio 3 com 52,6% deles utilizando o protocolo por
mais de 3 meses. Todos os 24% dos pacientes que apresentaram
recobrimento mucoso parcial da lesão passaram por cirurgia, utilizaram
o protocolo por mais de 6 meses e 66,6% encontravam-se no estadio 3.
CONCLUSÃO: O uso exclusivo do protocolo no tratamento da ORN
parece ser eficaz quanto mais breve for o diagnóstico da lesão assim
como o tempo de uso também pode estar associado ao diagnóstico
precoce. A realização da cirurgia parece estar associada ao diagnóstico
precoce da ORN, porém, mesmo que seja necessária, o uso do protocolo
parece favorecer a realização de procedimento cirúrgico conservador.

OBJETIVO: Analisar a expressão imunoistoquímica do receptor
CXCR4 relacionando-a com parâmetros histopatológicos de uma série
de carcinomas adenoides císticos de glândulas salivares (CAC).
MÉTODO: Numa amostra de 17 CAC foram pesquisados os índices de
positividade (IP) em regiões intratumoral, peritumoral e IP geral de
anticorpo anti CXCR4. Os parâmetros histomorfológicos dos casos
foram caracterizados através do sistema de classificação histopatológica
da OMS e o sistema de gradação histopatológica de malignidade
proposto por van Weert et al. RESULTADOS: Verificou-se
predominância de casos com padrão histopatológico tubular e casos de
alto grau histopatológico de malignidade. Houve tendência a maior
expressão de CXCR4 na região intratumoral e peritumoral do padrão
tubular. O IP geral de CXCR4 tendeu a decrescer nos padrões sólido,
cribriforme e tubular. Não houve associação significativa do IP de
CXCR4 das regiões avaliadas em relação ao grau histopatológico de
malignidade, no entanto, descritivamente os casos de alto grau de
malignidade foram os que exibiram maior IP de imunomarcação.
CONCLUSÃO: A tendência a maior imunoexpressão do receptor
CXCR4 na região intratumoral sugere algum papel dessa proteína na
regulação dos mecanismos que garantem a proliferação e manutenção da
viabilidade celular neoplásica ao estar disponível para interagir com seu
ligante. Sua forte expressão em todas as regiões tumorais sugere ações
importantes dessa proteína em eventos chaves da patogenia do CAC
glandular salivar, provavelmente na capacidade invasiva e metastática
das células tumorais.
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PROJETO PAPO DE SAÚDE: A SAÚDE COMEÇA PELA BOCA.
CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS EDUCATIVOS

DIAGNÓSTICO POR RAMAN PARA LESÕES ORAIS PRÉMALIGNAS E MALIGNAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Feitosa EF*, Oliveira SP, Agostini M, Sousa CO, Torres SR, Ragon CST

Rodrigues REA*, Timbó MF, Rifane TO, Oliveira AS, Santiago YO,
Sales MA, Feitosa VP

Programa de Saúde Bucal Especial - HUCFF/UFRJ
edilaff@yahoo.com.br

Faculdade Paulo Picanço – FACPP
ranylily.rr@gmail.com

OBJETIVO: Criar ferramentas de compreensão da interação da boca
no processo saúde/doença, utilizando-se do tripé ensino-pesquisaextensão. MÉTODO: Através de rodas de conversa, alunos da
graduação
em
odontologia
realizaram
discussões
para
nivelamento/consolidação do conhecimento adquirido em sala de aula.
Foram realizadas oficinas artesanais para a construção de instrumentos
educativos que pudessem auxiliar na abordagem do usuário.
RESULTADOS: Foram realizados 32 encontros semanais, resultando
na criação de 7 instrumentos: 2 pôsteres, 1 jogo interativo com
pergunta/resposta ‘verdade ou mito’, 1 manequim odontológico/1
escova de dentes, cartões explicativos de doenças orais, 1 apresentação
powerpoint com o tema ‘Você Conhece a Sua Boca?’, e 1 folder
ilustrativo. A troca de informações entre alunos/professores/usuários
aprofundou a transversalidade do conhecimento entre os agentes
envolvidos. Os usuários que estiveram nas salas de espera coletiva dos
ambulatórios, bem como aqueles institucionalizados, receberam
instruções sobre higiene oral e tiraram suas dúvidas sobre a relação
boca-doenças sistêmicas, e a importância da prevenção e promoção em
saúde bucal. No decorrer de 10 meses, foram beneficiados mais de 120
usuários, os quais eram oriundos de várias enfermarias e ambulatórios,
em especial: hematologia, cardiologia, nefrologia, doenças
infectoparasitárias, dermatologia e gastroenterologia. CONCLUSÃO:
Houve saldo positivo na criação de instrumentos educativos para
compreensão da boca como participante do processo saúde/doença. A
incorporação de ações de educação em saúde na dinâmica assistencial
aumentou o potencial do serviço no tocante à integralidade da atenção.

OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática a espectroscopia Raman
no diagnóstico precoce de lesões orais ainda em estágio pré-maligno ou
já em estado maligno. MÉTODO: Foram buscados artigos nas bases de
dados PubMed e Scielo com os seguintes descritores: “lesões précancerosas”, “Análise Espectral Raman”, “neoplasias orais” “diagnóstico
oral” e “diagnóstico molecular”. Os artigos selecionados foram avaliados,
os critérios de exclusão foram artigos de revisões sistemáticas e críticas,
artigos que não avaliavam lesões de cavidade oral e estudos duplicados
encontrados em bases de dados diferentes. Os artigos selecionados
foram tabulados, lidos os textos completos e divididos de acordo com os
resultados observados. RESULTADOS: Foram selecionados nove
artigos, publicados entre os anos de 2010 a 2018. A maioria dos artigos
mostraram que a espectroscopia Raman possui eficácia no diagnóstico
rápido e não tem só o objetivo de se diferenciar entre modelo de tecidos
normais, pré-maligno e maligno de maneira não invasiva, mas também
de detectar subtipos de displasias orais, contribuindo também para a
criação de um banco de dados onde ficarão armazenas informações
moleculares das lesões pré-malignas e malignas, contribuindo ainda
mais para a eficiência e prontidão da técnica estudada. CONCLUSÃO: A
Espectroscopia Raman possui alto índice de sucesso no diagnóstico
precoce e não invasivo de lesões pré-cancerígenas e malignas, havendo
assim uma maior viabilidade de sucesso no tratamento da lesão oral.

Financiamento: UFRJ2016-2SIGProjN:242173.1276.215058.29072016

ES 19

ES 20

RELAÇÃO ENTRE
CERATOCISTOS
RADICULARES

MASTÓCITOS E E-CADERINA EM
ODONTOGÊNICOS
E
CISTOS

Mafra RP*, Pinheiro JC, Morais EF, Galvão HC, Queiroz LMG, Souza
LB, Andrade Santos PP

VALOR PROGNÓSTICO DA GRADAÇÃO HISTOPATOLÓGICA
EM CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LÁBIO INFERIOR
Morais EF*, Santos HB, Pinheiro JC, Lira JAS, Miguel MCC, Silveira
EJD, Galvão HC, Freitas RA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
rodrigo_p.m@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
roseanafreitas2@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a presença de mastócitos e a expressão da ECaderina em Ceratocistos Odontogênicos (COs) e Cistos Radiculares
(CRs), bem como sua relação com o tamanho das lesões. MÉTODO:
Trinta casos de COs e trinta casos de CRs foram analisados através de
técnica
imuno-histoquímica.
Mastócitos
(triptase-positivos)
degranulados e não-degranulados foram quantificados no revestimento
epitelial e na cápsula fibrosa das lesões. A expressão da E-caderina foi
analisada no epitélio, de forma semiquantitativa. RESULTADOS: Foi
observada maior mediana do número de mastócitos nos CRs em relação
aos COs (p=0.082), com predomínio dos degranulados em ambos os
grupos. Nos CRs, as concentrações de mastócitos degranulados foram
superiores no epitélio (p<0.001), enquanto nos COs, essas células foram
mais evidenciadas na cápsula (p=0.762). Foi constatada similaridade na
expressão da E-caderina entre os CRs e COs (p=0.798). Em ambos os
grupos de lesões, a expressão desta proteína apresentou correlação
negativa com os números totais de mastócitos (p=0.016) e de
mastócitos degranulados (p=0,049). Verificou-se correlação negativa do
tamanho das lesões com o número total de mastócitos (p=0.016) e de
mastócitos degranulados (p=0.049) no epitélio. CONCLUSÃO: A
maior presença de mastócitos nos CRs condiz com a sua natureza
inflamatória. A triptase parece contribuir para uma diminuição da
expressão da E-caderina e aumento da permeabilidade epitelial,
favorecendo a expansão cística. A maior concentração de mastócitos no
revestimento epitelial, em comparação à observada na cápsula, sugere a
participação destas células em etapas iniciais do desenvolvimento das
lesões estudadas.

OBJETIVO: Analisar os sistemas de gradações histopatológicos de
malignidade propostos por Bryne et al. (1992), Brandwein-Gensler et al.
(2005) e Almangush et al. (2015) em carcinoma epidermoide de lábio
inferior (CELI) e sua relação com parâmetros clínico-patológicos.
MÉTODO: Cinquenta e nove CELIs foram analisados por meio de
cortes histopatológicos com 5 µm de espessura corados por hematoxilina
e eosina. A análise morfológica baseou-se nos sistemas de gradação de
malignidade propostos por Bryne et al. (1992), Brandwein-Gensler et
al., (2005) e Almangush et al. (2015). RESULTADOS: Ao se relacionar
os parâmetros clínicos com a gradação histopatológica de malignidade
no front de invasão tumoral segundo o sistema de Bryne et al. (1992),
não foram encontradas associações estatisticamente significativas (p
>0.05). Em relação ao sistema de gradação proposto por BrandweinGensler et al. (2005), constatou-se associação significativa entre lesões
de riscos intermediário e alto, e os estádios clínicos mais avançados (III e
IV) (p = 0.048). De forma similar, para o modelo proposto por
Almangush et al. (2015), o teste exato de Fisher demonstrou associação
estatisticamente significativa entre os casos de CELI de risco
intermediário e alto, com estádios clínicos mais avançados (III e IV) (p
=0.017). Associações deste sistema de gradação com os outros
parâmetros clínicos não foram encontradas (p > 0.05). CONCLUSÃO:
Os sistemas de gradação de malignidade histopatológica propostos por
Brandwein-Gensler et al. (2005) e Almangush et al. (2015) apresentam
importante papel no estabelecimento do prognóstico de casos de CELI.
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ES 21

	
  

EXPRESSÃO
CARCINOMA
INFERIOR

ES 22
DAS PROTEÍNAS XPF E XRCC1 EM
EPIDERMOIDE DE LÍNGUA E LÁBIO

de Morais EF*, Moreira DGL, Pinheiro JC, Santos HB, Galvão HC, de
Souza LB, Freitas RA

REG-GAMMA COMO POSSÍVEL REGULADOR DA VIA
WNT/β-CATENINA
EM
LESÕES
ODONTOGÊNICAS
EPITELIAIS
Mafra RP*, Santos HBP, Medeiros HCM, Pinto LP, Miguel MCC,
Galvão HC, Souza LB

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
roseanafreitas2@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
rodrigo_p.m@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a imunoexpressão das proteínas de reparo do
DNA, XPF e XRCC1 em carcinoma epidermoide de lábio inferior
(CELI) e de língua oral (CELO) e investigar possíveis associações com
os parâmetros clínicos e histopatológicos. MÉTODO: Foram
selecionados 80 casos de CELI e CELO analisados morfologicamete por
meio dos sistemas de gradação propostos por Brandwein-Gensler et al.
(2005) e Almangush et al. (2015). A expressão imuno-histoquímica foi
realizada de forma semi-quantitativa, utilizando para a análise
estatística os testes de Qui-quadrado, ou quando aplicável, o teste exato
de Fisher, para investigar a associação entre as expressões das proteínas
com as características clínico-patológicas. RESULTADOS: A alta
expressão nuclear de XPF foi observada em 72,5% dos casos de CELO e
em 70% dos casos de CELI. Quanto à imunoexpressão de XRCC1 nos
casos de CELO, alta expressão foi observada em 60% dos casos e nos
CELI, 70% apresentaram alta expressão nuclear, não sendo observada
expressão
citoplasmática.
Foram
observadas
associações
estatisticamente significativas (p < 0,05) entre a imunoexpressão de
proteínas com alguns parâmetros clínicos e histopatológicos; no
entanto, não se verificaram associações com o prognóstico dos
pacientes. CONCLUSÃO: A alta expressão das proteínas XPF e
XRCC1 nos casos de CELO e CELI sugere sua importância no
desenvolvimento e progressão destes tumores. Os resultados desta
pesquisa indicam que a imunoexpressão dessas proteínas não está
associada a parâmetros clínicos e histopatológicos determinantes para o
comportamento biológico tumoral.

OBJETIVO: Analisar a imunoexpressão de Reg-gamma, Wnt-1 e βcatenina em ameloblastomas, tumores odontogênicos adenomatoides
(TOAs) e ceratocistos odontogênicos (COs). MÉTODO: Trinta
ameloblastomas sólidos, 20 TOAs e 30 COs foram selecionados. A
imunoexpressão de Reg-gamma, Wnt-1 e β-catenina foi avaliada de
forma semiquantitativa no componente epitelial destas lesões, em
diferentes compartimentos celulares (membrana, citoplasma e núcleo).
Cada lesão foi classificada nos escores: 1 (0%-25% de células positivas); 2
(25%-50% de células positivas); 3 (50%-75% de células positivas); 4
(>75% de células positivas). RESULTADOS: Os ameloblastomas, em
comparação aos TOAs e COs, apresentaram maior expressão
citoplasmática e nuclear do Reg-gamma, e maior expressão membranar
e citoplasmática do Wnt-1 (p<0.05). A expressão membranar de βcatenina foi superior nos COs, enquanto a nuclear foi superior nos
ameloblastomas e TOAs (p<0.05). Nos TOAs, a expressão
citoplasmática e nuclear de Reg-gamma correlacionaram-se
positivamente com a expressão nuclear de β-catenina (p<0.05).
CONCLUSÃO: A maior expressão de Reg-gamma e Wnt-1 nos
ameloblastomas pode justificar o seu comportamento mais agressivo. O
Reg-gamma parece contribuir para o aumento da expressão nuclear da
β-catenina nos TOAs, mas não nos ameloblastomas ou COs.
Possivelmente, os efeitos pró-tumorais da β-catenina nuclear sejam
contrabalançados por vias inibitórias nos TOAs, justificando sua baixa
agressividade biológica.
Financiamento: CNPq e CAPES

ES 23

ES 24

EFEITO DA LASERTERAPIA NA ATIVIDADE BIOLÓGICA DE
SHEDS CULTIVADAS SOBRE FILMES POLIMÉRICOS

ASPECTOS
PERIAPICAIS

Felix FA*, Macêdo RAP, Sabino VG, Rocha HAO, Moura CEB, Da
Silva TN, Picciani PHS, Barboza CAG

CLÍNICO-PATOLÓGICOS

DE

LESÕES

Felix FA*, França GM, Barros CCS, Severo MLB, Freitas CTS, Felipe
Junior J, Pinheiro JC, Galvão HC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
aragaofelix@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
aragaofelix@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito da lasertapia em diferentes doses na
proliferação e viabilidade de células-tronco da polpa de dentes decíduos
humanos (SHEDs) cultivadas sobre filmes de ácido polilático (PLA).
MÉTODO: As SHEDs foram cultivadas sobre os arcabouços e
divididas em três grupos: (C) controle não irradiado; (L1) irradiadas
com dose de 1 J/cm2; e (L4) irradiadas com dose de 4 J/cm2. As
irradiações foram realizadas com laser diodo (InGaAlP; comprimento de
onda 660 nm; potência 30 Mw; dose única). A viabilidade e proliferação
celular foram avaliadas em 24, 48 e 72 horas após a irradiação, através
do ensaio do Alamar Blue, enquanto a morfologia e a distribuição das
células na superfície dos filmes foram avaliadas por MEV em 72 horas.
RESULTADOS: O Alamar Blue mostrou que os grupos L1 e L4
exibiram uma maior proliferação celular em comparação ao grupo C,
sendo as diferenças significativas (p<0,05) entre L1 e C em 48 e 72 h e
entre L4 e C nos três intervalos. A redução do Alamar Blue foi
significativamente maior em L4 em comparação com L1 em 24 e 72 h.
Na análise por MEV os grupos irradiados apresentaram uma maior
densidade celular em comparação com o grupo C, principalmente no
grupo L4. CONCLUSÃO: A laserterapia nos parâmetros estudados,
especialmente na dose de 4 J/cm2, estimula a proliferação de SHEDs
em contato com filmes de PLA, constituindo assim uma ferramenta
metodológica com potencial aplicação nas técnicas de engenharia
tecidual.

OBJETIVO: Analisar clínico-patologicamente 30 casos de granulomas
periapicais (GPs), 30 casos de cistos radiculares (CRs) e 30 casos de
cistos radiculares residuais (CRRs). MÉTODO: Os dados foram
coletados a partir dos arquivos de biópsia e da análise histológica das
lesões coradas com hematoxilina e eosina, atentando-se ao perfil clínico
e aos achados histopatológicos dessas lesões. RESULTADOS: Mais de
60% das lesões eram assintomáticas, correspondendo a 40% (n=36) das
lesões císticas e 21,1% (n=19) dos GPs. 93,3% das lesões eram
radiolucentes e bem circunscritas. Os GPs e CRs apresentaram mais
corpúsculos de Russel no infiltrado inflamatório que os CRRs (p
<0,001). Os corpúsculos de Rushton e os corpos hialinos foram mais
frequentes em lesões antigas de CRs e CRRs (p=0,15, p=0,55). Imagens
negativas de cristais de colesterol e células gigantes multinucleadas
foram mais frequentes em CRs e CRRs (p=0,002, p=0,036). O epitélio
cístico estava atrófico em 61,7% dos CRs e CRRs. Nos GPs (1,74 ± 0,61
mm) e CRs (1,74 ± 0,83 mm), o tamanho médio da cápsula de tecido
conjuntivo foi maior. Nos CRRs, observou-se infiltrado inflamatório leve
e moderado, predominantemente grau 1 e 2, além de hialinização
subepitelial em alguns casos. CONCLUSÃO: Os achados foram
condizentes com a origem inflamatória das lesões analisadas. Foi
possível traçar um perfil clínico-patológico das três lesões e
correlacionar os achados histopatológicos ao padrão de resposta
imunológica apresentado.
Financiamento: CNPq
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EXPRESSÃO DE
CERATOCISTOS
SINDRÔMICOS

KI-67, MCM-2 E
ODONTOGÊNICOS

GEMININA
ISOLADOS

EM
E

Morais DL*, Nonaka CFW, Osterne RLV, Cavalcante IL, Teixeira RC,
Nogueira RLM, Cavalcante RB

LESÕES REACIONAIS DE GENGIVA E REBORDO ALVEOLAR:
ESTUDO DOS ASPECTOS CLÍNICOS EM 616 CASOS
Medeiros VA*, Trindade GA, Medeiros FCD, Nóbrega MQR, Lima
RLF, Benevenuto TG, Nonaka CFW, Souza LB

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
daniella_lucena_@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
vanessaalves.uepb@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a imunoexpressão de marcadores de proliferação
celular (Ki-67 e Mcm-2) e geminina em 25 casos de ceratocistos
odontogênicos (COs) isolados primários e 25 casos de COs associados à
síndrome de Gorlin. MÉTODO: Sob microscopia de luz (400x), foram
contadas 1000 células epiteliais em campos consecutivos e estabelecidos,
em sequência, os percentuais de positividade nuclear para Ki-67, Mcm-2
e geminina. RESULTADOS: Foi constatada imunoexpressão de Ki-67,
Mcm-2 e geminina em todos os casos de COs avaliados. Em comparação
aos COs isolados, os COs sindrômicos revelaram menores percentuais
de positividade para Ki-67 e maiores percentuais de positividade para
Mcm-2, sem diferenças significativas entre os grupos (p > 0,05). Em
relação à expressão de geminina, COs sindrômicos apresentaram
tendência a maiores percentuais de positividade quando comparados aos
COs isolados (p = 0,045). Tanto nos COs isolados quanto nos COs
sindrômicos, os índices de positividade para Mcm-2 se apresentaram
superiores aos observados para o Ki-67 (p < 0,001). Foram observadas
correlações positivas entre as imunoexpressões de Ki-67 e Mcm-2, com
significância estatística para os COs isolados (r = 0,758; p < 0,001).
CONCLUSÃO: Os resultados sugerem o envolvimento da geminina e
do Mcm-2 na patogênese dos COs, bem como uma potencial
contribuição dessas proteínas para as diferenças no comportamento
biológico de COs isolados e associados à síndrome de Gorlin.
Adicionalmente, os achados desta pesquisa sugerem que Mcm-2 pode
constituir um marcador mais sensível para avaliação da proliferação
celular.

OBJETIVO: Analisar as características clínicas de 616 casos de
granuloma piogênico (GP), fibroma ossificante periférico (FOP) e lesão
periférica de células gigantes (LPCG), localizados em gengiva e rebordo
alveolar. MÉTODO: Dados referentes aos pacientes (idade e sexo) e às
lesões (localização anatômica, inserção, coloração, sangramento,
sintomatologia, tamanho, tempo de evolução e recorrência),
diagnosticadas no período de 1970 a 2018, foram coletados em fichas de
requisição de biópsia. Os dados obtidos foram analisados por meio dos
testes de Qui-quadrado e de Kruskal-Wallis (p<0,05). RESULTADOS:
GPs (46,9%) foram as lesões mais frequentes, seguidos dos FOPs
(29,7%) e LPCGs (23,4%). As médias de idade ao diagnóstico para GPs,
FOPs e LPCGs foram, respectivamente, 32,0 anos, 33,5 anos e 34,4 anos
(p=0,544). A maioria dos casos estava localizada em maxila (p=0,452),
era assintomática (p=0,321) e foi diagnosticada no sexo feminino
(p=0,118). GPs e FOPs foram mais comuns em gengiva (p<0,001) e
exibiram, com maior frequência, inserção pediculada (p=0,007).
Tamanho superior a 1cm foi mais comum em LPCGs (p=0,002).
Coloração avermelhada (p<0,001) e sangramento (p<0,001) foram mais
frequentes em GPs. Tempo de evolução menor ou igual a 6 meses foi
mais comum em LPCGs e GPs (p<0.001). Em todos os grupos,
recorrência foi um achado pouco frequente (p=0,391). CONCLUSÃO:
Características clínicas como localização anatômica, inserção, coloração,
sangramento, tamanho e tempo de evolução podem auxiliar no
diagnóstico clínico diferencial de GPs, FOPs e LPCGs localizados em
gengiva e rebordo alveolar.

ES 27

ES 28

ANÁLISE
DA
CERATOCISTOS
SINDRÔMICOS

IMUNOEXPRESSÃO
ODONTOGÊNICOS

DE
P62
ISOLADOS

EM
E

Medeiros FCD*, Santos HBP, Souza DN, Nogueira RLM, Cavalcante
RB, Gordón-Núñez MA, Alves PM, Nonaka CFW

EXPRESSÃO
DE
BIOMARCADORES
SALIVARES
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

EM

Gonçalves IMF*, Siqueira MBL, Dantas PM, Fialho AF, Bezerra AH,
Cavalcanti YW, Nonaka CFW, Alves PM

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
fabianna.cdm@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
ingrid.morgana@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar, por meio de imunoistoquímica, a expressão da
proteína p62 em ceratocistos odontogênicos (COs) isolados primários e
associados à síndrome de Gorlin. MÉTODO: Para este estudo
transversal, com amostra não probabilística, foram selecionados 10
casos de COs isolados primários e 10 casos de COs associados à
síndrome de Gorlin. Sob microscopia de luz (400x), foram estabelecidos
os percentuais de células imunopositivas (núcleo e citoplasma/
membrana) para a proteína p62 em 10 campos do componente epitelial
das
lesões.
RESULTADOS:
Foi
constatada
expressão
imunoistoquímica de p62 em todos os casos de COs avaliados. Não
foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos de COs em relação aos percentuais de positividade
citoplasmática/ membranar para a proteína p62 (p > 0,05). Em relação à
expressão nuclear de p62, os COs associados à síndrome de Gorlin
exibiram percentuais de positividade superiores aos constatados nos
COs isolados primários (p = 0,005). Tanto nos COs isolados primários
quanto nos COs associados à síndrome de Gorlin, não foram observadas
correlações estatisticamente significativas entre as imunoexpressões
nucleares e citoplasmáticas/ membranares de p62 (p > 0,05).
CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo sugerem a
participação da proteína p62 na patogênese dos COs. Além disso,
sugere-se que o aumento na translocação nuclear dessa proteína possa
contribuir para as diferenças no comportamento biológico de COs
isolados e associados à síndrome de Gorlin.

OBJETIVO: Mensurar a expressão salivar de proteína total (PT), ácido
úrico (AU), e imunoglobulinas (IgA, IgG, IgE e IgM) em pacientes com
neoplasias malignas de cabeça e pescoço (CCP) associando aos
parâmetros clínicos dos pacientes. MÉTODO: Estudo observacional e
longitudinal, com amostra de 45 pacientes com diagnóstico de CCP. Os
dados clínicos foram obtidos nos prontuários. As amostras de saliva
estimulada foram coletadas antes (F1) e durante o tratamento (F2). Para
a análise salivar, utilizou-se microplacas de 96 poços. Kits (LABTEST®)
específicos para cada biomarcador foram utilizados para identificação e
quantificação colorimétrica, através de espectrofotometria. Foram
utilizados os testes de Mann-Whitney e Wilcoxon, considerando valor
de p<0,05. RESULTADOS: Observou-se diferença significativa do
fluxo salivar (F1=1 ml/min, F2=0,88ml/ml), AU (F1= 56.53 µg/ml,
F2= 30.80 µg/ml), IgE (F1=0,28mg/ml, F2= 0,21mg/ml) e IgM
(1,06mg/ml,
F2=0,98mg/ml)
(p<0,001).
Houve
associação
estatisticamente significativa de AU, IgE e IgM com todos os
parâmetros clínicos avaliados (sexo, idade, hábitos nocivos, tamanho do
tumor e estadiamento clínico). Não se observou redução significativa da
PT, IgA e IgG entre F1 e F2 (p>0,05). Houve associação significativa da
PT com hábitos nocivos (p=0,023) e IgA com o tamanho do tumor
(p=0,036) e estadiamento clínico (p=0,020). A IgG não mostrou
associação com nenhum dos parâmetros clínicos. CONCLUSÃO: O
tratamento antineoplásico para CCP induz alterações no fluxo e
composição salivares, tornando, assim, o meio bucal propício para
processos infecciosos, principalmente nas mulheres e em tumores da
cavidade oral.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE CARCINOMA
EPIDERMÓIDE DE LÁBIO NO RIO GRANDE DO NORTE
Martins HDD*, Freire GCB, Gurgel BCV, Medeiros I, Queiroz, SIML,
Silveira, EJD

ANÁLISE DA HSP27 EM CARCINOMAS
ESCAMOSAS DE LÍNGUA ORAL

DE

CÉLULAS

Martins HDD*, Torres OKMR, Silva LAB, Barros, CCS, Freitas RA,
Silveira EJD, Miguel, MCC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
helderdomiciano@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
helderdomiciano@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico dos casos de carcinoma
epidermoide de lábio (CEL) da Liga Norte Riograndense Contra o
Câncer (LNRCC). MÉTODO: Foi realizado um estudo prognóstico, do
tipo retrospectivo, analisando prontuários de pacientes cadastrados na
LNRCC diagnosticados com carcinoma epidermóide de lábio nos
últimos 15 anos (2002-2016). As informações coletadas dos prontuários
foram: sexo, idade, cor da pele, escolaridade, profissão, ocupação,
exposição do indivíduo a fatores de risco (tabagismo, alcoolismo e
exposição à radiação UV). O banco de dados foi analisado no software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0, sendo os
dados avaliados de maneira descritiva. RESULTADOS: Foram
analisados 348 casos de carcinoma epidermóide de lábio, sendo 245
(70,4%) homens e 103 (29,6%) mulheres. A idade média foi de 65,50
anos (s=15,87) com maior prevalência de indivíduos pardos (64,1%),
alfabetizados (37,9%), que moram no leste potiguar (33,3%), além de
não terem sua ocupação diretamente relacionada à exposição solar
(37,9%), tabagistas (42%) e não-alcoólatras (35,1%) CONCLUSÃO: Os
resultados estão em consonância com a literatura onde o carcinoma
epidermóide de lábio teve uma prevalência de 348 casos (17,62%) ao
longo dos 15 anos entre os casos de carcinoma epidermóide, afetando
mais indivíduos do sexo masculino, na sexta década de vida e com baixo
nível de escolaridade, além de afetar principalmente trabalhadores
rurais, sendo o tabagismo um fator deletério preponderante nos
pacientes cadastrados na LNRCC.

OBJETIVO: Analisar se a heat shock protein 27 (HSP27) exerce
influência na patogenia dos carcinomas de células escamosas de língua
oral (CCELO), correlacionando a sua imunoexpressão com parâmetros
clinicopatológicos e sobrevida dos pacientes. MÉTODO: A amostra foi
constituída por 55 casos de CCELO e 20 espécimes de mucosa oral
normal. Para o estudo histomorfológico foram utilizados os sistemas de
gradação de malignidade propostos pela OMS em 2005, por BrandweinGensler et al. (2005) e por Almangush et al. (2014). A expressão da
HSP27 foi avaliada através do Sistema de Escore de Imunorreatividade
(IRS) onde para verificar a associação de imunopositividade da HSP27
com os parâmetros clinicopatológicos foram utilizados os testes
estatísticos de Qui-quadrado de Pearson e o Exato de Fisher. As curvas
para análise de sobrevida foram realizadas pelo método de Kaplan Meier.
Para todas as avaliações foram considerados valores significativos com
p<0,05. RESULTADOS: Foi observado um maior IRS para a mucosa
oral normal quando comparado aos casos de CCELO (p<0,001) e não
foram encontradas associações significativas entre a imunomarcação
desta proteína com os parâmetros clinicopatológicos analisados e com a
sobrevida dos pacientes. CONCLUSÃO: Nossos resultados
demonstraram menor expressão da HSP27 em CCELO comparada à
mucosa oral normal. A expressão desta proteína parece não influenciar o
prognóstico destes pacientes. Novos estudos moleculares são necessários
a fim de elucidar os eventos genéticos e epigenéticos envolvidos na baixa
expressão da HSP27 em CCELO.
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ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO
DE
LESÕES
ORAIS
ASSOCIADAS AO HPV EM POPULAÇÃO DO SEMIÁRIDO
BAIANO

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER NO
POPULAÇÃO
ACOMETIDA
EM
REFERÊNCIA

Santos DRP*, Ramos MESP, Ramos TCF, Sena AS, Ribeiro MSPC,
Oliveira MC, Freitas VS

LÁBIO: PERFIL
UM
CENTRO

DE
DE

Santos DRP*, Souza LS, Souza CTS, Ramos TCF, Oliveira MC, Freitas
VS

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
dheniferrodrigues@hotmail.com

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
dheniferrodrigues@hotmail.com

OBJETIVO: Caracterizar lesões verrucosas orais diagnosticadas e
identificar o perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos acometidos
numa população do semi-árido baiano. MÉTODO: Estudo
epidemiológico retrospectivo do tipo observacional descritivo, realizado
no Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB-UEFS) no período de
2005-2017, a partir de dados secundários provenientes de 64
prontuários e fichas de biópsias com laudos anatomopatológicos
conclusivos para lesões orais associadas ao HPV e Carcinoma
Epidermóide (CEC), em paciente não etilista e/ou tabagista. Os
resultados foram analisados estatisticamente através do Programa IBM
SPSS® STATISTICS 21for Windows. RESULTADOS: Entre os 64
prontuários incluídos nos critérios da pesquisa, cinco eram de pacientes
com diagnóstico de CEC sem histórico de etilismo ou tabagismo, e 59
tratavam-se de pacientes com alguma lesão verrucosa. O papiloma
escamoso foi a lesão verrucosa mais prevalente (88,1%), seguido pela
Verruga vulgar (5,1%). Quanto às características clínicas, as lesões se
apresentavam, em sua maioria, como pápulas (46,8%) de superfície
rugosa (73%) e coloração rósea (56%). Os sítios mais acometidos foram
língua e lábio, na mesma proporção (25,9%). A idade média dos
indivíduos era de 43 anos (D.P±17 anos), a maioria eram mulheres
(78%), identificadas como melanoderma (60%). CONCLUSÃO: As
características clínicas das lesões estudadas corroboram com os achados
da literatura. A população acometida é formada predominantemente por
indivíduos negros, do gênero feminino e com uma média de 43 anos de
idade.

OBJETIVO: Identificar o perfil clínico-epidemiológico da população de
Feira de Santana e microrregião que teve diagnóstico histopatológico de
Carcinoma de Células Escamosas (CEC) em lábio. MÉTODO: Trata-se
de uma pesquisa de caráter retrospectivo, observacional e descritivo, na
qual foram selecionados 16 prontuários de acordo com os critérios de
inclusão da amostra: pacientes com diagnóstico de câncer de lábio no
Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB-UEFS) no período de
2006 à 2018 e com diagnóstico comprovado por laudo histopatológico. A
pesquisa foi realizada de acordo com a resolução 466/12, sendo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CAAE:
0015.0.059.000-08). Os resultados foram verificados estatisticamente
através do programaMicrosoft Office Excel 2007. RESULTADOS: Os
resultados demonstraram que a maioria dos pacientes diagnosticados
possuía mais de 60 anos de idade (69%). Quanto ao gênero, o mais
acometido pela lesão foi o masculino (75%), os pacientes em sua maioria
eram leucodermas (37%) e trabalhavam expostos ao sol (87%). A região
anatômica mais afetada foi o lábio inferior (88%). Com relação a variável
lesão fundamental, houve maior prevalência para lesões tipo úlcera
(75%). Clinicamente, predominaram as lesões com superfície rugosa
(69%) e cor vermelha (69%). CONCLUSÃO: Observou-se que a
população diagnosticada com câncer de lábio nesse estudo é constituída
por homens, brancos, com mais de 60 anos o que reforça a predileção da
doença por indivíduos de pele clara e cronicamente expostos ao sol.
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ANSIEDADE, ESTRESSE E HÁBITOS PARAFUNCIONAIS
ORAIS EM UNIVERSITÁRIOS DA PARAÍBA

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DA
QUEILITE ACTÍNICA: UMA PRÁTICA NECESSÁRIA?

Sales JM*, Silva IVS, Leite SSG, Sarmento DJS, Carvalho SHG,
Agripino GG, Marinho SA

Silva Sobrinho AR*, Melo IGG, Carvalho ILD, Vaz FFS, Do Carmo
JVG, Carvalho MV, Ferreira SJ

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
julianna.mendessales@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
nanorssobrinho@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a presença de atividades parafuncionais orais,
estresse e ansiedade em universitários do Campus VIII da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB) no âmbito acadêmico. MÉTODO: Neste
trabalho foram aplicados, em 335 universitários do primeiro ao oitavo
períodos dos Cursos de Odontologia, Engenharia Civil e Física, um
questionário estruturado com perguntas referentes a hábitos
parafuncionais, o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de
Lipp (ISLL) e a Escala de Ansiedade de Beck (BAI), após assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos mesmos.
RESULTADOS: Foi verificada leve predominância do sexo feminino
na amostra, sendo que a prática de hábitos parafuncionais apresentou
alta prevalência nos universitários do Campus VIII. Os hábitos mais
praticados pelos universitários de todos os cursos foram descansar a
cabeça na mão e colocar a mão sobre o queixo. A maioria dos estudantes
relatou estresse (60,9%) e ansiedade (53,1%). CONCLUSÃO: A partir
da análise dos dados e informações coletadas pela aplicação do
questionário observou-se que todos os estudantes praticavam, pelo
menos, um hábito parafuncional oral deletério. A amostra apresentou
predominância de graus mínimo e leve de ansiedade e nível
intermediário de estresse (fase de resistência), em que o organismo
procura retorno ao equilíbrio. A necessidade de tratamento esteve
associada ao sexo, curso, momento do curso, presença de hábitos e
presença de tensão emocional.

OBJETIVO: Verificar a necessidade de ações de educação em saúde
para prevenção da queilite actínica (QA) por meio da análise da
prevalência em grupo de risco e da avaliação da percepção e
conhecimento sobre a lesão. MÉTODO: Utilizou-se um questionário
que avaliou percepção e conhecimento dos participantes sobre QA.
Posteriormente, realizou-se um exame físico para identificar a presença
da lesão. Informações foram registradas em ficha de coleta de dados para
verificar possíveis correlações estatísticas. RESULTADOS: A amostra
foi constituída de 219 agricultores, dos quais 67 (30,6%) tinham
diagnóstico clínico de QA. Foi encontrada maior frequência da lesão no
sexo masculino (86,6%), com mais de 60 anos (64,2%) e leucodermas
(58,2%). Dos indivíduos diagnosticados com QA, 65,7% se expunham à
radiação solar há mais de 30 anos e 73,1% por mais de 6h ao dia. Em
contrapartida, 94% não se protegiam. Pode-se observar que o sexo,
idade, escolaridade e tempo de exposição solar tiveram uma correlação
estatisticamente significante com a presença da QA (p<0,05). Na análise
da percepção, verificou-se que 76,1% dos participantes não notavam
nenhum sinal e 61,2% não percebiam sintomas da lesão. O conhecimento
sobre a QA foi baixo para 97% dos indivíduos com lesão.
CONCLUSÃO: Os resultados demonstraram alta prevalência de QA e
baixa percepção e conhecimento sobre esta lesão. Isto indica que ações
continuadas de educação em saúde devem ser realizadas neste grupo de
risco, para prevenir a QA e sua evolução para câncer de lábio.
Financiamento: Programa
Universidade de Pernambuco

de

Fortalecimento

Acadêmico

da
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ESTUDO MULTICÊNTRICO DO ESTRESSE E QUALIDADE
DE VIDA EM PACIENTES PSORIÁSICOS

IMPACTO DA MUTILAÇÃO BUCAL NA QUALIDADE DE
VIDA E NA COMUNICAÇÃO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

Pimentel MG*, Oliveira MAS, Damacena LB, Silva RN, Vanderlei AD,
Trindade EMF, Ferreira SMS, Santos VCB

Lima LCM*, Fernandes MRCC, Lima CCM, Carvalho IHS, GranvilleGarcia AF, França ISX

Centro universitário CESMAC
mayssa50@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
larissachaves@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar e comparar estresse e qualidade de vida de
pacientes psoriásicos com e sem língua geográfica, e de pacientes apenas
com língua geográfica. MÉTODO: Estudo multicêntrico, quantitativo,
observacional, transversal, com comparação entre grupos. Foi aplicado
dois instrumentos: ISSL, SF-36 e ficha com dados sociodemográficos.
Realizado exame dermatológico e estomatológico. As variáveis
quantitativas foram apresentadas na forma de média, mediana e desvio
padrão. As variáveis qualitativas foram apresentadas na forma de tabela
de frequência. Foi aplicado o quiquadrado e análise de variância ou o
teste Kruskal wallis, conforme a normalidade, considerando significante
o valor de p≤0,05. RESULTADOS: Frequência: sexo feminino (67,4%),
cor de pele-parda (48,4%), procedência (49,5%) Posto de Atendimento
Médico, ensino fundamental (31,9%). De 1 a 3 salários mínimos (40,7%),
diferentes categorias (80,44%), servidor público (19,56%). Presença de
estresse (64,13%), a maioria na fase de resistência e grupo psoríase com
língua geográfica apresentou um p=0.0018. Foi encontrado o valor de
(p <0,005) na comparação do grupo psoríase em relação ao grupo
controle nos domínios capacidade funcional, aspectos físicos, estado
geral de saúde e saúde mental. CONCLUSÃO: O nível de estresse dos
psoriásicos e dos pacientes com língua geográfica são semelhantes,
entretanto, associação das doenças no mesmo indivíduo, torna-se mais
alto. A psoríase é uma doença que interfere na qualidade de vida das
pessoas e a língua geográfica tem menos impacto do que a psoríase,
porém há necessidade de novos estudos sobre essas associações, pois as
informações ainda são limitadas.

OBJETIVO: Avaliar o impacto da mutilação bucal na qualidade de vida
(QV) e na comunicação oral de pacientes nos estados da Paraíba e de
Pernambuco. MÉTODO: Foi um estudo transversal realizado no
Serviço de Reabilitação Bucomaxilofacial do Hospital Universitário
Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba e no Hospital do
Câncer de Pernambuco. Participaram do estudo 41 indivíduos, sendo 30
de Pernambuco e 11 da Paraíba, diagnosticados com câncer bucal e
submetidos a cirurgia resultando em mutilação. Utilizou-se o Protocolo
do Índice de Desvantagem Vocal – IDV, para avaliar a comunicação
oral, o UW-QOL v4 para avaliar a QV, e um questionário
socioeconômico. Realizou-se uma análise descritiva através da
frequência, média, mediana e desvio padrão. RESULTADOS: A média
de idade foi de 61 anos, a maioria era sexo masculino (56%),
autodeclarados não brancos (68,2%), casados (56%) e tinham baixa
escolaridade (80,5%). Para o protocolo IDV a mediana foi de 58 pontos,
com maior escore para o domínio funcional, seguido do emocional e do
orgânico. No UW-QOL v4, em uma escala global de 0 a 1200, a média
foi de 643,51 ± 118,98, em que os domínios mastigar (61,11+-29,15) e
fala (66,24+-33.72) foram os mais afetados. Além disso, 56,1% dos
indivíduos consideraram a autopercepção de QV relacionada aos últimos
7 dias como ruim. CONCLUSÃO: Os pacientes apresentaram um
elevado índice de desvantagem vocal com maior impacto negativo no
domínio funcional, e uma pior QV, principalmente relacionado à
mastigação.
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LESÕES ORAIS E MAXILOFACIAIS EM CRIANÇAS
ADOLESCENTES: ESTUDO RETROSPECTIVO

E

Silva MSA*, Silva YCL, Santos RLX, Andrade ES, Silva Junior EZ

DEPENDENTES QUÍMICOS DO
PESSOA E SUA CONDIÇÃO ORAL

MUNICÍPIO

DE

JOÃO

Silva GA*, Barros BMG, Souza KGCA, Honorato MCTM, Andrade
GSS, Pereira LL, Gonçalves PGP, Alves EEP

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL
alvesmariasabrina@hotmail.com

Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ
giullianna.andrade@hotmail.com

OBJETIVO: Determinar em pacientes de 0 a 19 anos a prevalência,
características clínicas e histopatológicas das lesões bucais
diagnosticadas no Laboratório de Patologia Oral na Faculdade de
Odontologia. MÉTODO: Realização de um estudo descritivo e
observacional, no qual foram revisados os relatórios de patologia do
Laboratório. Dos 4492 exames anatomopatológicos avaliados, 862
relatos faziam parte de uma amostra de pacientes com idade entre 0 e 19
anos, cujos resultados das biópsias foram emitidos no período de
03/2001 a 12/2009. De acordo com os critérios estabelecidos pela OMS
para crianças e adolescentes, foram realizadas avaliações de prontuários
clínicos, dados epidemiológicos, características clínicas das lesões e
relatos patológicos em mídia impressa e eletrônica para acesso ao
diagnóstico, os quais foram agrupados em categorias segundo Lima et
al.(2008). RESULTADOS: Observamos que as lesões mais numerosas
foram nas glândulas salivares (n = 182-21,1%) e o tecido e dentes
saudáveis (n = 176-20%). Em relação à localização anatômica das lesões
a mandíbula, lábios e língua foram os locais anatômicos mais comuns.
CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico dos pacientes com lesões orais
e maxilofaciais submetidos à análise histopatológica foi caracterizado
pelo sexo feminino, branco e idade média de 13,06 anos. Lesões das
glândulas salivares foi a categoria com maior número de casos e o
diagnóstico histopatológico de mucocele, o mais prevalente. Os tumores
odontogênicos foram mais frequentemente diagnosticados do que na
maioria dos estudos. A maioria dos casos era assintomática e com
tamanho médio de 1,97 cm.

OBJETIVO: Identificar a condição oral dos dependentes químicos
atendidos no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO-Torre),
traçar o perfil sociodemográfico, bem como determinar a prevalência de
lesões/alterações estomatológicas nestes pacientes. MÉTODO: Este é
um trabalho científico de natureza descritiva com abordagem
quantitativa e bibliográfica. A amostra constituiu-se de 90 prontuários.
Os dados foram coletados em ficha clínica elaborada para este fim, no
período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016. RESULTADOS: A
idade média da população estudada foi de 55,8 anos. A maior prevalência
deu-se por pacientes sem atividade financeira (48%), o gênero feminino
(61%), casados (39%), pardos (62%). Houve maior frequência de
tabagistas (41%), seguido de etilistas e tabagistas (39%), apenas etilistas
(18%) e usuário de drogas ilícitas (1%). A maioria (60%) fazia uso de
drogas por mais de 10 anos, numa periodicidade de mais de três vezes
por semana. Houve maior prevalência de lesões de menor impacto à
saúde (41%), seguido de pacientes sem alterações estomatológicas (32%)
e lesões de maior impacto à saúde (27%). CONCLUSÃO: A amostra
caracterizou-se por pacientes de meia idade, sem atividade financeira,
destacando-se as mulheres. Apesar de considerada população de risco
para o desenvolvimento do câncer de boca, o carcinoma de células
escamosas foi pouco prevalente, ainda menos que a ocorrência de lesões
com potencial de malignidade, predominando as alterações
estomatológicas de menor impacto à saúde geral dos pacientes.
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ESTOMATITE
CLÍNICA DE
BRASILEIRA

ULCERATIVA
ARBOVIROSES

COMO
MANIFESTAÇÃO
EM UMA POPULAÇÃO

Barros AVM*, Barros AMI, Lucena EES, Bezerra CMSS, Costa SGA,
Camacho TT, Maciel RA, Araújo FAC

PREVALENCIA DAS LESÕES EM TECIDO MOLE DA BOCA
DIAGNÓSTICADAS EM CENTRO DE REFERENCIA

Neta HMN*, Sales DC, Santos DRP, Farias JG, Ribeira MSPC, Freitas
VS, Oliveira MC, Ramos TCF

Universidade de Pernambuco - UPE
allanmartinsodonto@gmail.com

hildamendesnn@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de estomatite ulcerativa em
indivíduos acometidos por arboviroses em uma população residente na
área adscrita a uma Unidade Básica de Saúde do município de
Arcoverde/PE, Brasil. MÉTODO: Trata-se de um estudo
epidemiológico transversal, exploratório e quantitativo utilizando um
questionário estruturado aplicado em visitas domiciliares e composto
por perguntas sobre variáveis sociodemográficas, de condições de saúde
e caracterização clínica dos sinais e sintomas presentes em quadros de
arbovirose, com ênfase na ocorrência de lesões orais associadas. A
seleção dos domicílios foi feita por amostragem não probabilística
estratificada por área geográfica. A análise bivariada dos dados se deu
por meio do cálculo das razões de prevalência e do teste de quiquadrado. RESULTADOS: Participaram do inquérito 1003 indivíduos,
dos quais 815 (81,25%) referiram infecção prévia por arbovírus. Destes,
147 (18%) relataram a presença de úlceras orais durante o curso da
arbovirose. Os locais mais acometidos pelas úlceras foram lábios
(59,2%), mucosa jugal (36,7%) e língua (29,3%). Sintomatologia
dolorosa e edema foram frequentemente relatados em associação com as
lesões ulceradas. Outros sinais e sintomas relatados foram febre, dor
muscular e articular, edema em mãos e pés, manchas pelo corpo e dor
retroorbitária. CONCLUSÃO: Lesões ulceradas da mucosa oral
parecem estar associadas aos quadros de infecção por arbovírus, embora
os mecanismos fisiopatológicos envolvidos ainda não estejam bem
elucidados, caracterizando um promissor campo de pesquisa.

OBJETIVO: Determinar a prevalência das lesões em tecido mole em
pacientes atendidos no Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB)
da Universidade Estadual de Feira de Santana. MÉTODO: Estudo
transversal, retrospectivo e descritivo de dados de prontuários dos
pacientes com diagnóstico histopatológico de lesões associadas aos
tecidos moles da cavidade oral, com ênfase aos aspectos sóciodemográficos da população atendida, no período de 2009 a 2010, e
análise das características clínicas das lesões diagnosticadas. As
informações coletadas foram analisadas através do Software Microsoft
Office Excel Professional Plus, versão 2013. RESULTADOS: 278
prontuários foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão,
representando 69,6% das lesões biopsiadas no período. Quanto às
características sócio-demográficas da população, observou-se que a
maioria eram do sexo feminino (55,8%), faioderma (37,8%), tinham como
ocupação principal o serviço de dona de casa (20,14%) e encontravam-se
preferencialmente na 5ª década de vida (16,9%). As cinco lesões mais
prevalentes foram carcinoma de células escamosas (13,3%), hiperplasia
fibrosa inflamatória (11,5%), granuloma piogênico (4,7%), fibroma
traumático (8,3%) e mucocele (7,6%). CONCLUSÃO: Os dados
epidemiológicos contribuem para a identificar a prevalência de lesões
orais em uma região específica, favorecendo adequada elaboração de
atividades educativas em saúde e rastreamento em comunidades de risco
na tentativa de promover o diagnóstico precoce e melhorar os índices de
prevalências das lesões.
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AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA INVASÃO PERINEURAL EM
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA
Meneses RKL, Souza CG, Silva RNF, Costa NL, Batista AC, Mendonça
EF, Nonaka CFW, Alves PM

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA MUCOSITE ORAL
PACIENTES DA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO IMIP

EM

Bem JSP*, Veras SRA, Ludgério MJB, Martins MRR, Nascimento LJ,
Silva BYB, Brito DHS, Silveira FMM

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
raellykatharinnelima@gmail.com

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP/PE
jessicaspbem@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar, morfologicamente, o impacto da IPN (Invasão
Perineural) como fator de prognóstico em carcinoma de células
escamosas de língua (CCEL), associando-a com parâmetros clínicos.
MÉTODO: A amostra foi constituída por 60 casos de CCEL,
diagnosticados em hospital de referência em oncologia do estado do
Goiás. Os dados clínicos foram obtidos de prontuários. A análise
morfológica da IPN foi realizada, em lâminas coradas em hematoxilina e
eosina (H/E), utilizando as metodologias propostas por Nair et al
(2017) (presença/ausência) e Aivazian et al (2015) (localização e
quantidade). Para análise estatística, utilizaram-se os testes de Pearson
X², Kaplan-Meier e Log rank, considerando valor de p<0,05.
RESULTADOS: A idade média dos pacientes foi de 52,33 anos
(±16,21), 56,7% (n=34) eram homens, 61,7% (n=37) dos casos tinham
hábitos nocivos, sendo o tabagismo/alcoolismo o mais frequente (31,7%,
n=19), 55,0% (n=33) com metástase linfonodal regional (N1-N3), 91,7%
(n=55) com ausência de metástase a distância (M0) e 70,0% (n=42) com
estágios clínicos avançados (III/IV). A média de sobrevida foi de 56,91
meses (±45,16). A IPN foi observada em 60,0% (n=36) dos casos, sendo
66,6% (n=24) múltiplos e 29,0% (n=80,5) localizados em região de
front. Não houve associação estatisticamente significativa da IPN com
nenhum dos parâmetros clínicos avaliados. CONCLUSÃO: A IPN não
pode ser considerada como um fator de prognóstico independente em
casos de CCEL.

OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico da mucosite oral nos
pacientes em tratamento oncológico no serviço de Oncolologia
Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira IMIP. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório,
transversal e com abordagem quantitativa, realizado com 43 crianças
com câncer em tratamento oncológico neste serviço. RESULTADOS: A
maior parte dos pacientes acometidos com mucosite oral tinham
diagnóstico de LLA, eram menores de 12 anos e do sexo feminino.
37,2% das crianças apresentaram mucosite grau 3 (OMS) e tiveram
como queixas odinofagia e dor na boca. Foi observada associação entre o
grau de mucosite e a dosagem do quimioterápico. Além disso,
evidenciou-se uma tendência com relação à antibioticoterapia, indicando
que pacientes com mucosite graus 3 e 4 fazem maior uso de antibióticos.
A associação entre o uso de analgésico opióide e o grau de mucosite
também foi observada. CONCLUSÃO: O quimioterápico, a dose, a
duração do tratamento citotóxico e o estado clínico do paciente podem
aumentar a severidade da mucosite oral. Orientações sobre higiene oral,
uso de enxaguante bucal, aumento da ingesta hídrica e encaminhamento
para o dentista são ações que podem ser implementadas pela
enfermagem e equipe multiprofissional para prevenir este agravo. Podese entender, portanto, que a prevenção e tratamento precoces da
mucosite oral minimizam as interrupções na terapia oncológica,
potencializam as chances de cura e reduzem os danos desta complicação.

ES 43

ES 44

FLUXO SALIVAR, SINTOMAS ORAIS E QUALIDADE DE
VIDA EM PACIENTES COM DOENÇAS NEUROMUSCULARES

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL EM
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

Ferreira AKA*, Argôlo IFT, Soares MSM, Melo ABP, Albuquerque
SSL, Caldas Júnior AF, Godoy GP

Ribeiro LN*, Barros AWP, Torres KMR, Anjos RS, Muniz YVS,
Valente ROH, Silva IHM.

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
andressaa.kelly@gmail.com

Hospital de Câncer de Pernambuco
lucasnaribeiro@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o fluxo salivar, sintomas orais e a qualidade de
vida em pacientes com Doenças Neuromusculares (DNM). MÉTODO:
Estudo transversal realizado com 30 indivíduos com DNM atendidos
no ambulatório de neurorreabilitação do Hospital Universitário Lauro
Wanderley (HULW), João Pessoa/Paraíba, entre outubro e dezembro
de 2017. Foram realizados anamnese e determinação do Fluxo Salivar
em Repouso (FSR) e do pH salivar. Para avaliação da Qualidade de Vida
(QV) foi empregado o questionário Oral Health Impact Profile (OHIP14). Empregaram-se análise descritiva dos dados e uso do teste Quiquadrado, adotando-se o nível de significância de 5% (p<0,05).
RESULTADOS: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) foi a doença
de base mais prevalente (50%). A média de FSR foi de 0,44 ±
0,34ml/min, sendo verificado hiperfluxo em 43,3% dos pacientes e
hipossalivação em 3,3%. A média do pH salivar foi 6,47 ± 0,57, com 40%
dos pacientes apresentando pH baixo. Os sintomas orais mais
frequentes foram disfagia (56,7%) e xerostomia (43,3%). A média do
OHIP-14 foi de 5,54 ± 4,93 e 90% dos pacientes apresentou algum
impacto das condições bucais na QV. Os sintomas de disfagia,
xerostomia, ardência bucal e sialorreia apresentaram associação
estatisticamente significante (p<0,05) com a QV. As dimensões do
OHIP-14 que apresentaram maiores percentuais foram a inabilidade
psicológica (14,5%) e a limitação funcional (13,5%). CONCLUSÃO: A
presença de sintomas orais influenciou negativamente a percepção de
qualidade de vida dos indivíduos com DNM, sendo importante o
acompanhamento regular destes pacientes pelo cirurgião-dentista.

OBJETIVO: Avaliar o uso da aplicação profilática e terapêutica do laser
de baixa intensidade sobre a mucosa oral em pacientes portadores de
neoplasia maligna em região de cabeça e pescoço sob tratamento
radioterápico. MÉTODO: Foram avaliados 24 pacientes, os quais
receberam laser com comprimento de onda de 660 nm, vermelho,
potência de 100 mW, frequência de modo contínuo, modo de aplicação
pontual e energia de 2 Joules por ponto. A laserterapia foi realizada três
vezes por semana durante todo o tratamento radioterápico.
RESULTADOS: Quanto ao maior grau de MO apresentado, foi
observado que 41,7% dos pacientes não desenvolveram MO em nenhum
momento do tratamento. Mucosite grau 1 foi observada em 25% dos
participantes, e grau 2 em 33,3%. Os graus 3 e 4 de MO não foram
observados em nenhum paciente. Quanto ao grau de MO que o paciente
apresentou durante o maior tempo do tratamento, foi verificado que
79,2% dos participantes mantiveram-se com grau 0. 12,5% dos pacientes
apresentaram grau 1 na maior parte do tratamento, e grau 2 foi
verificado em 8,3%. A xerostomia foi referida por 83,3% dos
participantes. A técnica de radioterapia 3D se mostrou mais favorável,
no sentido de gerar menor incidência e severidade de MO entre os
pacientes tratados com esta técnica. CONCLUSÃO: Há um efeito
benéfico da laserterapia durante o tratamento radioterápico, pois o laser
atuou minimizando a ocorrência e controlando a severidade da MO.
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IMPACTO DA XEROSTOMIA NA QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO

OSTEONECROSE DOS OSSOS GNÁTICOS RELACIONADA AO
USO DE BIFOSFONATOS

Ribeiro LN*, Barros AWP, Torres KMR, Anjos RS, Nascimento ML,
Valente ROH, Faria ABS, Silva IHM

Gomes MA*, Silva Filho AA, Melo IAPR, Sousa YAB, Silva FJJ,
Pereira JV, Gomes DQC, Figueiredo RLQ

Hospital de Câncer de Pernambuco
lucasnaribeiro@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
mikelle93@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o impacto da xerostomia na qualidade de vida de
pacientes que foram submetidos a radioterapia em região de cabeça e
pescoço em um serviço de referência para tratamento de câncer no
Estado de Pernambuco. MÉTODO: Tratou-se de um estudo analítico
transversal, de abordagem quantitativa. Foram incluídos no estudo
pacientes com diagnóstico de lesão maligna na região de cabeça e
pescoço submetidos à radioterapia convencional exclusiva,
concomitante à quimioterapia ou como adjuvante à cirurgia e que
receberam dose igual ou superior a 50 Gy em glândulas salivares
maiores, cavidade oral e orofaringe presentes no campo de irradiação
previamente delimitado. A amostra constou de 40 pacientes, cuja
xerostomia foi classificada através do Inventário de Xerostomia (XI) e a
qualidade de vida foi avaliada através do questionário Oral Health
Impact Profile (OHIP-14). RESULTADOS: A maioria dos
participantes constou do sexo masculino (75%) com média de idade de
58,7 anos De acordo com o grau de severidade da xerostomia, a
pontuação média entre os participantes foi de 36 pontos. A mediana da
pontuação do OHIP dos pesquisados foi de 11 pontos, estando as
maiores pontuações nos domínios relacionados a limitação funcional,
dor física e inabilidade física. Houve uma correlação positiva
significativa entre o grau xerostomia e qualidade de vida com correlação
de Pearson igual a 0,5421, com p = 0,0003. CONCLUSÃO: A
xerostomia é uma complicação do tratamento radioterápico que
contribui negativamente na qualidade de vida dos pacientes tratados.

OBJETIVO: Identificar as variáveis pertinentes e tabular os dados
publicados do período de 2009-2014 com relação aos casos de
osteonecrose dos ossos gnáticos relacionada ao uso de bifosfonatos.
MÉTODO: Realizou-se um estudo documental, por meio da observação
indireta de relatos de caso constantes nos bancos de dados Pubmed,
Lilacs, Scielo, Bireme, e Google Acadêmico. O universo foi composto por
243 relatos de casos com a amostra correspondente a 18, caracterizados
por idade, gênero, localização, presença de sintomas, aspecto clínico,
droga utilizada, via de administração, finalidade do uso, fator
desencadeante e tratamento para a osteonecrose. A coleta foi realizada
por um examinador, sendo o instrumento de registro dos dados um
formulário. RESULTADOS: A média de idade dos pacientes foi de 66
anos, 66,6% dos casos ocorreram em pacientes do gênero feminino, 50%
dos casos ocorreram apenas na mandíbula, 72,22% dos casos clínicos
analisados apresentaram sintomatologia de dor. O Zoledronato foi o tipo
de bifosfonato mais utilizado, com 61,11%. A via de administração com
maior prevalência foi à endovenosa (72,22%), o fator espontâneo é o
maior desencadeante (44,44%) e o tratamento mais utilizado foi a
clorexidina, em associação com a antibioticoterapia (22,22%).
CONCLUSÃO: Por ser a idade um fator de risco, o acometimento da
doença se deu em sua maioria em idosos, 2/3 dos casos analisados,
queixavam-se de sintomatologia dolorosa apesar de nem sempre está
presente como sintoma da doença. O tratamento utilizado com maior
frequência foi a antibioticoterapia associada à clorexidina.

ES 47

ES 48

RELAÇÃO DOS ESTUDANTES DE SAÚDE COM O TABACO
EM UMA UNIVERSIDADE DO NORDESTE BRASILEIRO

AVALIAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL

Leonel ACLS*, Passos KKM, Mendes JES, Feitosa DS, Castro JFL,
Carvalho EJA, Bonan PRF, Perez DEC

Oliveira MSF*, Cavalcanti JX, Duarte LLS, Gomes RN, Lopes JMS,
Bandeira DM, Matos EMO, Castro JFL

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
augustocleal@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
nickyoliveira15@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência do uso do tabaco, a exposição a sua
fumaça, o aconselhamento para cessação e a percepção dos estudantes
dos cursos de saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
em relação ao seu papel no controle do tabagismo. MÉTODO: O
questionário da Pesquisa Mundial sobre o Tabagismo em Estudantes de
Saúde (GHPSS) foi utilizado como instrumento de estudo. Foram
recrutados alunos do terceiro ano, que responderam o questionário
anônimo e autoadministrado em sala de aula no segundo semestre de
2017. Os dados foram tabulados e as variáveis apresentadas através de
estatística descritiva e pela associação delas através do teste do quiquadrado e regressão logística binária. RESULTADOS: Um total de
449 estudantes responderam o questionário. Destes, 37,6% já haviam
experimentado o cigarro pelo menos uma vez na vida, com 7,3% sendo
fumantes atuais. O levantamento revelou que 28% dos participantes
foram expostos ao fumo passivo no ambiente onde moram e 56% em
outros locais. A maioria dos alunos reconheceu que eles são modelos
para a sociedade (86,6%) e acreditam que deveriam receber treinamento
sobre aconselhar pacientes a abandonar o uso (95%), mas poucos
relataram ter recebido (10,2%). Os modelos de regressão logística
binária mostraram que o uso atual do cigarro foi significativamente
associado ao curso de medicina e à influência de terceiros ao iniciar o
hábito (p<0,05). CONCLUSÃO: Os resultados indicam a necessidade
de treinar os estudantes de saúde da UFPE no aconselhamento sobre a
cessação do tabagismo.

OBJETIVO: Este ensaio clínico randomizado duplo-cego objetivou
avaliar a eficácia da fotobiomodulação na prevenção e tratamento da
mucosite oral. MÉTODO: Foram avaliados 32 pacientes com neoplasias
gastrointestinais em tratamento quimioterápico com a Fluoruracila no
Ambulatório de Oncologia do Hospital das Clínicas de Recife,
Pernambuco, Brasil, entre agosto de 2016 e maio de 2017. No grupo
experimental, foi instituído um protocolo profilático com Laser
vermelho visível (laser semicondutor-GaAIAs/InGaAIP, 660nm100mW-1J-33J/cm2) e no grupo controle um placebo. Os pacientes que
desenvolveram MO grau II, cessaram o protocolo profilático ou placebo
e iniciaram o protocolo terapêutico com Laser Infravermelho (laser
semicondutor-GaAIAs/InGaAIP,
808nm-100mW-1J-33J/cm2).
RESULTADOS: A incidência de casos da MO no grupo controle (25%)
foi o dobro da encontrada no grupo experimental (12,5%), mas a MO
não se mostrou associada a nenhuma das variáveis estudadas (gênero,
idade, comorbidades, hábitos, uso de próteses mal adaptadas e fatores
relacionados à administração da droga). CONCLUSÃO: A
fotobiomodulação mostrou-se eficaz na prevenção da MO grave e da dor
intensa em pacientes submetidos a quimioterapia com a Fluoruracila.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

33	
  

ES 49

	
  

ES 50

LESÕES DE MUCOSA EM PESSOAS
LIBERDADE NA CIDADE DO RECIFE-PE

PRIVADAS

DE

PERDA DE HETEROZIGOSIDADE DO PTEN EM DISPLASIAS
EPITELIAS E CARCINOMA EPIDERMOIDE ORAL

Santos ASV*, Carvalho FMT, Nascimento MC, Wanderley EG, Vieira
PMR, Silva VCR, Caldas Junior AF, Godoy GP

Bezerra, TMM*, Chaves, FN, Alves APNN, Costa FWG, Pereira KMA

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
anasofiav16@gmail.com

Universidade Federal do Ceará - UFC
tmmbezerra@gmail.com

OBJETIVO: Identificar lesões e/ou alterações em mucosa nos
apenados estudados. MÉTODO: Os participantes da pesquisa foram
pessoas privadas de liberdade que cumprem pena no Complexo
Prisional do Curado e na Colônia Penal Feminina do Recife com idades
entre 18 e 70 anos. 748 indivíduos do sexo masculino e 294 do sexo
feminino participaram das pesquisas. O diagnóstico das lesões em
mucosa bucal foi estabelecido pela anamnese e exame físico. Para tanto,
foram identificadas as possíveis alterações no padrão de normalidade em
localizações anatômicas como a língua, assoalho bucal, gengiva, mucosa
jugal, palato duro, palato mole, mucosa interna dos lábios e lábio
superior e inferior. Foram observadas alterações de volume, coloração,
textura de superfície e sintomas relatados pelos pacientes. Nos casos em
que foram identificadas anormalidade sem diagnóstico clínico
conclusivo, e que tenha indicação de avaliação histopatológica, a biópsia
foi realizada para conclusão do diagnóstico. RESULTADOS: Na
população do sexo masculino os resultados do presente estudo
indicaram uma baixa prevalência, menos de 10% da amostra
apresentaram lesão de mucosa, assim como o sexo feminino, que
apresentou cerca de 4% da amostra com presença de lesões. Herpes
simples e candidíase foram as lesões mais prevalentes, além dessas,
também foi encontrada em grande proporção a presença úlceras
traumáticas. CONCLUSÃO: Apesar das condições insalubres que estas
pessoas são submetidas, a presença de lesões em mucosa nesta
população não apresentou valores estatisticamente significativos.

OBJETIVO: Compreender o papel da via PI3K/AKT/PTEN no
processo de carcinogênese oral e a participação do gene supressor
tumoral PTEN no processo de malignização de Displasia Epitelial Oral
(DEO) e Carcinomas Epidermoides Orais (CEO). MÉTODO: Estudo
imunomolecular do PTEN em 19 casos de DEOs e 16 CEOs por meio
da análise de perda de Heterozigozidade (LOH) em 2 regiões
cromossômicas, além de imunoistoquímica da proteína PTEN (Abcam,
clone 31392, 1:400, overnight). Foram utilizados marcadores
microssatélites D10S1765 e AFMA086WG9 para a análise de LOH. Foi
realizada avaliação quantitativa e qualitativa da imunomarcação de
PTEN em 05 campos no aumento de 400x, correlacionando LOH com a
imunoexpressão de PTEN em diferentes graus de DEO e estágios
histológicos de CEO. RESULTADOS: A análise molecular de LOH
demonstrou para o marcador AFMA086WG9 retenção alélica em 89,5%
dos casos de DEOs e em 100% de CEO, para o marcador D10S1765 foi
demonstrado LOH em 57,2% de DEOs e 50% de CEOs. Quanto a
imunoexpressão de PTEN, foi detectado imunomarcação nuclear e
citoplasmática, com maior imunomarcação nuclear em células de CEO (p
<0,001), além de um forte imunomarcação citoplasmática nos casos de
CEO do que em DEO (p <0,045). CONCLUSÃO: observou-se de LOH
de PTEN em DEO e CEO, contudo sem influenciar a sua expressão
proteica. A imunoexpressão de PTEN em DEO e CEO mostrou-se
independente do seu grau histopatológico, suscitando que PTEN parece
não influir na tumorigênese do CEO.

Financiamento: PIBIC - CNPq

Financiamento: CNPq (Processo: 477887/2013-9).
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CERVICALGIA EM PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO

COMPORTAMENTO DE RISCO AO CÂNCER DE BOCA E
OROFARINGE ENTRE ESTUDANTES DE ALAGOAS.

Oliveira GFA, Véras JGTC, Rosa ARO, Vanderlei AD, Lins FF,
Menezes PL, Panjwani C

Wanderley AEC*, Santos GBG, Silva JKM, Farias AC, Silva RN,
Menezes PL, Barbosa KGN, Ferreira SMS

Centro universitário CESMAC
gabrielafreitas_@hotmail.com

Centro universitário CESMAC
arthur.ecw@gmail.com

OBJETIVO: Identificar presença de cervicalgia em pacientes de uma
clínica escola de odontologia. MÉTODO: Trata-se de um estudo
observacional e transversal. Incluídos pacientes com idades pretendidas
entre 15 e 70 anos, provenientes da demanda espontânea do serviço de
endodontia da clínica escola de odontologia do Centro Universitário
Cesmac. A análise tem como previsto o término para o mês de
dezembro, no mais, no período dos meses de setembro/outubro de
2018, foram aplicados 52 questionários, dos quais 28 foram selecionados
para a pesquisa. RESULTADOS: A prevalência de cervicalgia foi de
54,9% que corresponde a 28 indivíduos, onde 21 (40,3%) são mulheres e
7 (13,4%) são homens, com predominância entre 30 e 50 anos de ambos
os sexos. Tomando como referência a Escala Funcional de Incapacidade
do Pescoço de Copenhagen, 4 pessoas (14,2%) demostraram
incapacidade mínima, 12 (42,8%) incapacidade leve, 6 (21,4%)
incapacidade leve à moderada, 3 (10,7%) incapacidade moderada, 2
(7,1%) incapacidade moderada à intensa. CONCLUSÃO: A prevalência
de cervicalgia foi maior no sexo feminino, com incapacidade de leve a
moderada em âmbito clinico odontológico, especialmente.

OBJETIVO: Avaliar os comportamentos de risco à saúde em relação à
prevenção de câncer de boca e orofaringe de adolescentes. MÉTODO:
O presente estudo é do tipo transversal observacional, onde
participaram 426 adolescentes provenientes de 12 municípios alagoanos,
na faixa etária de 14 a 19 anos. A coleta de dados foi feita através da
aplicação de questionário de autopreenchimento, contendo 5 secções
com perguntas sobre consumo de álcool, tabaco e comportamento sexual
do questionário Youth Risk Behavior Survey (YRBS) e questões sobre
HPV e câncer de boca e orofaringe formuladas para a pesquisa.
RESULTADOS: Do total de pesquisados, 13,4% já haviam fumado um
cigarro inteiro; 45% já haviam consumido ao menos uma dose de bebida
alcoólica durante a vida; 28,4% já haviam iniciado a vida sexual; para
todas as variáveis relacionadas ao comportamento sexual o risco foi
maior entre os meninos (p<0,05); 71,8% das adolescentes nunca haviam
feito exames ginecológicos; foi observado que os adolescentes conheciam
apenas o contato orogenital como forma de transmissão do HPV e não
reconheciam a vacina contra o vírus como mecanismo de prevenção de
infecção potencialmente carcinogênica. CONCLUSÃO: Os resultados
mostraram que o principal comportamento de risco dos adolescentes
para o câncer de boca e orofaringe é o consumo de álcool, embora o
início precoce de exposição sexual não deva ser desprezado. Chama a
atenção a maior exposição das meninas ao álcool e ao tabaco, embora
não significante estatisticamente.
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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE
PORTADORES DE FISSURA LABIOPALATAL

PACIENTES

Lima JGC*, Silva GG, Maia LWR, Morais EF, Leite RB, Bezerra BT,
Pinheiro JC

ANÁLISE BIOQUÍMICA DA SALIVA PARA DETECÇÃO DA
PRESENÇA DE NITRITOS
Oliveira MPS*, Amorim ARS, Moraes MR, Vasconcelos ML, Ferreira
KM, Lisboa Neto JA, Panjwani CMBRG

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Jabes.gennedyr@hotmail.com

Universidade Federal de Alagoas – UFAL
marcos.oliveira@foufal.ufal.br

OBJETIVO: Determinar o perfil epidemiológico de 115 pacientes
portadores de fissura labiopalatal atendidos na SEAFESE (Sociedade
Especializada em Atendimento ao Fissurado do Estado de Sergipe), em
dois períodos distintos (Janeiro-Setembro de 2011/Janeiro-Setembro de
2015). MÉTODO: Esse estudo caracteriza-se por ser observacional,
descritivo, transversal, onde foram avaliados dados epidemiológicos
como gênero, faixa etária, raça, procedência, renda familiar,
hereditariedade, realização do exame pré-natal, presença de
malformações congênitas, intercorrências durante a gestação, utilização
de drogas e/ou medicamentos durante a gestação, condições de
sanitarismo, contato com herbicidas e agrotóxicos, tipos de fissura e
tratamento. RESULTADOS: O gênero feminino teve maior
prevalência dos casos, com cerca de 55%, faixa etária predominante 0-4
anos (39%), a raça parda foi a mais encontrada (48%), sendo a maioria
dos pacientes proveniente do interior do Estado (54%). Grande parte
dos pacientes apresentavam baixa condição socioeconômica,
hereditariedade 63%. As más formações encontradas durante o estudo
foram: surdez do ouvido esquerdo, autismo, alteração neurológica,
ausência de 2 dedos pés/mãos, seis dedos nos pés, hidrocefalia, agenesia
de antebraço e Síndrome de Appert. CONCLUSÃO: Apesar do alto
índice de mães que realizaram o pré-natal, poucas foram comunicadas
sobre a fissura durante a ultrassonografia. A frequência de tabagismo,
exposição a herbicidas e agrotóxicos, e consumo de ansiolíticos ou
anticonvulsivantes foi baixa entre as mães. A fissura mais encontrada
nos pacientes entrevistados foi a transforame incisivo.

OBJETIVO: Avaliar através do teste bioquímico da saliva a presença de
nitritos na cavidade bucal e determinar a relação entre presença de
nitritos e desenvolvimento de câncer de boca. MÉTODO: Coletar por 5
minutos a saliva de 3 subgrupos (fumantes, não fumantes e controle),
totalizando 80 participantes. Após a coleta, preencher formulário
socioeconômico e alimentar, obter Índice de Placa Visível e orientar e
supervisionar a escovação bucal. Solicitar aos participantes que
aguardem 2 horas após a escovação sem se alimentar e sem fumar e
realizar uma segunda coleta da saliva. Ambas as amostras foram
submetidas imediatamente após a sua coleta a análise através da tira
reagente para detecção de nitrito e pH. RESULTADOS: A variável
gênero, tabagismo e consumo de embutidos não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas quanto a presença de nitrito na amostra
coletada. Um ponto que apresentou diferença foi no resultado da
primeira coleta quando comparada a segunda coleta, mostrando que a
higienização bucal interfere diretamente na presença de nitrito na
cavidade bucal. CONCLUSÃO: A higienização da cavidade bucal e a
redução na dieta de alimentos embutidos contribuem para a redução no
índice de nitrito na boca, o que enfatiza a importância dos cuidados com
a higiene oral e do papel do cirurgião-dentista para orientar seus
pacientes quanto aos riscos aos quais estão expostos, reduzindo, assim,
um dos fatores contribuintes para o desenvolvimento do câncer bucal.
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RELAÇÃO ENTRE PH SALIVAR E PRESENÇA DE NITRITO
ATRAVÉS DA ANÁLISE BIOQUÍMICA DA SALIVA

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE BOCA
DISPONÍVEL NO YOUTUBE

Oliveira MPS*, Amorim ARS, Moraes MR, Vasconcelos ML, Ferreira
KM, Lisboa Neto JA, Panjwani CMBRG

Passos KKM*, Leonel ACLS, Mendes JES, Castro JFL, Carvalho EJA,
Pontual MLA, Ramos-Perez FMM, Perez DEC

Universidade Federal de Alagoas – UFAL
marcos.oliveira@foufal.ufal.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
millakmp@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar através do teste bioquímico da saliva o pH da
cavidade oral e correlacionar com a presença de nitrito e o
desenvolvimento de câncer bucal. MÉTODO: Foram selecionados 80
voluntários divididos em 3 grupos (G1: não fumantes; G2: fumantes;
G3: controle), que responderam a um questionário sobre nível
socioeconômico, dieta e higienização bucal. Através da expectoração por
5 minutos, foi analisada na primeira amostra de saliva total não
estimulada o pH e a presença de nitrito através de fita reagente. A
seguir, a condição de higiene oral foi avaliada através do Índice de Placa
Visível (IPV) e os participantes realizaram escovação supervisionada.
Após 2 horas, colheu-se a saliva como no método anterior.
RESULTADOS: Não houve diferenças estatisticamente significantes
entre a primeira e segunda coleta do pH nos grupos (p>0,05) e a média
foi 6,5. Nos casos de presença de nitrito o pH esteve mais baixo. A
presença do nitrito em ambas as coletas não apresentou diferença
significativa quando comparados o G1 e G2. O G3 apresentou pH
próximo do neutro e um menor IPV e prevalência de positivo a nitrito.
A segunda coleta contribuiu para a redução do nitrito. CONCLUSÃO:
O pH interfere na presença de nitrito na saliva e aliado às condições de
higiene e tabagismo são fatores facilitadores de desenvolvimento de
câncer bucal. Uma melhor higienização da boca e dieta com baixo
consumo de alimentos ricos em nitrito influenciaram na redução dos
índices de nitrito na saliva.

OBJETIVO: Avaliar a qualidade da informação sobre o câncer de boca
disponível no Youtube, a partir do conteúdo divulgado em língua
portuguesa (Brasil). MÉTODO: As buscas foram realizadas utilizando o
descritor “câncer de boca”. Dados demográficos como a fonte de upload e
a duração dos vídeos foram analisados. Para avaliar a utilidade de cada
vídeo, foi atribuída uma pontuação para categorizá-los como não útil (0
pontos), pouco útil (1 a 3), moderadamente útil (4 a 7) e muito útil (8 a
10). Os dados foram tabulados e apresentados através de estatística
descritiva, com as associações feitas através do teste qui-quadrado de
Pearson. RESULTADOS: Dos 100 vídeos da amostra inicial, após a
aplicação dos critérios de exclusão, 57 foram selecionados para o estudo.
A média de visualização dos vídeos foi de 11.106,81 (14 a 191.267). A
maioria (70,2%, n= 40) não mencionou a fonte do conteúdo apresentado,
nem indicou outros meios de informação sobre a doença (94,7%, n= 54).
A maioria dos vídeos foi classificada como moderadamente útil (71,9%, n
= 41). Não houve associação significativa entre as fontes de upload e a
pontuação de utilidade de cada vídeo (p= 0,596). CONCLUSÃO: A
utilidade dos vídeos disponíveis sobre câncer de boca em língua
portuguesa precisa ser aprimorada. O acompanhamento dessas
informações por instituições de ensino e entidades de classe pode ser
importante para monitorar a qualidade da informação prestada à
comunidade.
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ANÁLISE
CLÍNICO-PATOLÓGICA
DE
TUMORES
ODONTOGÊNICOS EM UM PERÍODO DE 22 ANOS.

LIPOMAS INTRA-BUCAIS: ESTUDO CLINICO-PATOLÓGICO
DE 43 CASOS

Campos CM*, Medeiros WKD, Silva LP, Gonzaga AKG, Santos PPA,
Pinto LP, Souza LB

Vespasiano AL*, Linares MF, Leonel ACLS, Carvalho EJA, Castro JFL,
Mendes JES, Passos KKMP, Perez DEC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
camposka88@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
annavespasiano@hotmail.com

OBJETIVO: Determinar a frequência e distribuição de Tumores
Odontogênicos, ao longo de 22 anos, em uma universidade pública do
Brasil. MÉTODO: Foram avaliados todos os casos de TO do
laboratório de Patologia Oral da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), no período de 1996 a 2017. Os tumores foram
classificados de acordo com a última classificação da OMS (2017).
Dados sobre idade, sexo, localização anatômica, sintomatologia, achados
radiográficos e tamanho do tumor foram analisados. RESULTADOS:
No período analisado, foram diagnosticados 247 casos de TO. Os
tumores epiteliais foram mais comuns com 127 casos (51,8%). No geral,
os tumores mais comuns foram ameloblastoma (n = 112 / 45,4%),
odontoma (n = 89 / 36,1%) e mixoma odontogênico (n = 17 / 6,9%). Os
tumores odontogênicos malignos foram extremamente raros na
população estudada, com apenas dois casos (0,8%) de carcinomas. Os
tumores foram diagnosticados em uma ampla faixa etária, de 5 a 81
anos, sendo mais comuns na segunda e terceira décadas de vida. A
mandíbula foi o sítio anatômico mais acometido (n = 162/66%) e a
relação mandíbula:maxila foi de 2:1. O ameloblastoma foi o tumor com
maior número de casos sintomáticos (n = 26) e com maiores dimensões
apresentando tamanho médio de 4,5cm. CONCLUSÃO: Os TOs foram
raros na população estudada (2,2%), sendo ameloblastoma e odontoma
os mais comuns. Estudos contínuos que mostram as características
dessas lesões são fundamentais, principalmente após modificações na
classificação internacional.

OBJETIVO: Analisar e definir as características clínicas e os achados
histopatológicos de lipomas intra-bucais, classificando-os de acordo com
as diferentes variantes microscópicas existentes. MÉTODO: O presente
estudo é do tipo retrospectivo, observacional e descritivo. Todos os
casos de lipomas diagnosticados no Laboratório de Patologia Oral e
Maxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, foram
selecionados para o estudo. Dados clínicos, como idade, gênero, local da
lesão, tempo de evolução, apresentação clínica da lesão, hipótese clínica
de diagnóstico e tratamento, foram coletados das fichas clínicas de
encaminhamento
dos
espécimes
ao
referido
Laboratório.
RESULTADOS: Dos 43 casos analisados neste estudo, 24 (55,8%) casos
ocorreram em mulheres, enquanto 19 (44,2%) acometeram homens, com
uma proporção homem:mulher de 1:1,2. A média de idade foi de 77,4
anos. O local mais acometido foi a mucosa jugal (22 casos – 51%),
seguido da língua (8 casos - 19%). O tamanho médio das lesões foi de 1,7
cm. A duração média da percepção do paciente até a procura por
diagnóstico foi de 38,7 meses. Histologicamente, 23 casos (53,4%) foram
classificados como lipoma simples, 14 casos (32,5%) como fibrolipoma, 4
(9,3%) como lipoma de células fusiformes, 1 caso (2,4%) como lipoma de
glândulas salivares e 1 caso (2,4%) foi diagnosticado como lipoma
intramuscular. CONCLUSÃO: Os lipomas intra-bucais são tumores
relativamente incomuns na cavidade bucal que, por suas características
histopatológicas, não costumam apresentar dificuldade no diagnóstico.
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ESTUDO RETROSPECTIVO DE 10 ANOS DE LESÕES EM
LÁBIO EM UM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ORAL

CORRELAÇÃO ENTRE 3 GRADAÇÕES HISTOLÓGICAS E
SOBREVIDA EM CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE LÍNGUA

Campos CM*, Barros CCS, Medeiros CKS, Rolim LSA, Cavalcante IL,
Medeiros AMC, Silveira EJ, Oliveira PT

Dias ACMS*, Torres OKMR, Silva LAB, Silva NR, Freitas RA, Silveira
EJD, Miguel, MCC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
camposka88@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
macedocarol.odonto@hotmail.com

OBJETIVO: Investigar a ocorrência e as características clínicopatológicas das lesões labiais em uma população brasileira com o intuito
de identificar caraterísticas clínicas que possam auxiliar no diagnóstico
precoce e abordagem adequada destas lesões. MÉTODO: Os dados
clínicos foram obtidos a partir de prontuários arquivados no Serviço de
Estomatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
durante o período de 2006 a 2016. Posteriormente, as lesões foram
categorizadas em reacionais/inflamatórias, infecciosas, neoplasias
benignas, malignas e em desordens potencialmente malignas. Os dados
coletados foram submetidos a uma análise descritiva. RESULTADOS:
Dentre 5.511 prontuários, 587 apresentaram lesões em lábio
representando uma ocorrência de 10,7%. A maioria das lesões foram
diagnosticadas em indivíduos do gênero feminino (n=306; 57,2%) com a
maioria dos casos ocorrendo na quinta década de vida. Observou-se que
as lesões reacionais/inflamatórias foram as mais frequentes (40,5%),
seguidas pelas desordens potencialmente malignas (28,0%). Com relação
ao grupo etário, os adultos foram mais acometidos (n=334; 56,9%),
enquanto que os idosos corresponderam a 24,5% (n=144). Mucocele e
quelite actínica foram as lesões mais frequentemente observadas
(n=147; n=136, respectivamente). CONCLUSÃO: Os lábios localizamse anatomicamente em uma região propensa a alterações ocasionadas
por fatores intrínsecos e extrínsecos, assim, eles podem exibir diversos
processos patológicos de natureza inflamatória, infecciosa,
potencialmente maligna e neoplásica. Deste modo, é imprescindível que
o cirurgião-dentista conheça as características das lesões que ocorrem
neste sítio anatômico.

OBJETIVO: Correlacionar três sistemas de gradações histopatológicas
com a sobrevida dos pacientes com Carcinoma Epidermoide de Língua
Oral (CELO). MÉTODO: A amostra foi constituída por 55 casos de
CELO, cujas informações clínicas foram recuperadas dos prontuários
médicos. Apenas casos com acompanhamento mínimo de 60 meses
foram incluídos. Os desfechos investigados foram sobrevida global,
sobrevida específica da doença e sobrevida livre de doença. Para o estudo
histomorfológico foram utilizados os sistemas de gradações de
malignidade propostos pela OMS em 2005, por Brandwein-Gensler et
al. (2005) e por Almangush et al. (2014). A análise de sobrevida foi
realizada pelo método de Kaplan Meier e a regressão de Cox utilizada
para determinar a harzard ratio (HR) e seu intervalo de confiança (95%).
Para as avaliações foram consideradas valores significativos com p<0,05.
RESULTADOS: Verificou-se que a maioria dos casos foram
enquadrados como bem diferenciado (56,4%) pela OMS; risco
intermediário (54,5%) por Brandwein-Gensler et al. (2005) e alto risco
(69,1%) por Almangush et al. (2014). Constatou-se associação
significativa entre o modelo BD de Almangush et al. (2014) com o óbito
(p<0,022) e a sobrevida global (p<0,019), sendo o escore de alto risco
associado à morte dos pacientes e uma menor sobrevida. CONCLUSÃO:
Dentre os sistemas de gradações histopatológicas analisadas, o modelo
BD foi o único que apresentou correlação com a sobrevida global e óbito
dos pacientes. Embora seja uma proposta recente, este modelo parece
promissor na predição do prognóstico de pacientes acometidos pelo
CELO.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÁCIDO ZOLEDRÔNICO NA
PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS

DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
CLÍNICO-PATOLÓGICO
ENTRE HIPERPLASIA LINFOIDE E LINFOMA FOLICULAR

Marcelos PGCL*, Perez DEC, Soares DM, Araújo SS, Evêncio LB,
Ramos-Perez FMM

Medeiros MRSC*, Mara LBS; Vasconcelos RC, Costa ALL, Santos
PPA, Silveira EJD

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
priscyllagcorreia@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
mauriliaraquel@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a ação do ácido zoledrônico (zometa) na
progressão da periodontite induzida em ratos. MÉTODO: Foram
utilizados 48 ratos Wistar distribuídos em 6 grupos experimentais
(n=8), sendo 3 grupos expostos ao zometa (0,15mg/kg) e 3 grupos
controles tratados com soro (0,9%): Zom/Lig30 – zometa por 4
semanas, indução da periodontite no último dia da droga e eutanásia 30
dias após a indução; Zom/Lig15 – mesmo tratamento e eutanásia 15
dias após a indução; Lig/Zom – indução da periodontite e 15 dias após,
administração do zometa por 8 semanas e eutanásia 1 semana após a
última dosagem. Sendo os grupos Con/Lig30, Com/Lig15 e Lig/Con
os controles. As hemi-mandíbulas foram avaliadas por meio de
Microtomografia Computadorizada (µCT), histometria e histologia. Os
dados foram tabulados e avaliados utilizando o teste t Student e MannWhitney (p≤0,05). RESULTADOS: Na histologia foi evidenciada
osteonecrose nos grupos Zom/Lig30, Zom/Lig15 e Con/Lig30. Na
µCT, a raiz distal no grupo Lig/Con apresentou maior reabsorção
comparado com o Lig/Zom (p<0,05). Na histometria, o osso alveolar da
raiz distal apresentou maior reabsorção nos grupos Zom/Lig30
(p=0,005), Con/Lig15 (p<0,001) e Lig/com (p=0,001). Enquanto que a
furca teve maior reabsorção nos grupos Zom/Lig30 (p=0,046) e no
grupo Lig/Con (p<0,001). CONCLUSÃO: O zometa diminui a
reabsorção óssea em periodontite induzida em ratos tratados a longo
prazo, além de apresentar o risco de desenvolver osteonecrose dos
maxilares associados a bisfosfonatos na presença de trauma tecidual e
infecção.

OBJETIVO: Investigar as características clinicas, morfológicas e
imuno-histoqumicas de uma serie de casos de HLF da cavidade oral e
discutir importantes aspectos de diagnóstico diferencial com linfoma
folicular. MÉTODO: Analise retrospectiva dos casos diagnosticados
com HLF do banco de dados do Serviço de Patologia Oral da UFRN no
período de 1980 a 2013, os quais foram analisados de maneira descritiva
através de parâmetros morfológicos e imuno-histoquimicos, por três
examinadores devidamente calibrados e de maneira cega.
RESULTADOS: Revelou 9 casos diagnosticados com HFL da cavidade
oral, a idade dos indivíduos variou entre 8 e 44 anos, a maioria das lesões
localizava-se na mucosa jugal, o achando clinico mais comum da lesão foi
um nódulo indolor nessa região da mucosa. A análise histopatologica
revelou a proliferação de células linfoides dispostas em um padrão
folicular e a presença de centros germinativos. Linfocitos, macrófagos,
uma zona do manto e uma região intra-folicular foram observadas. A
imuno-histoquimica foi realizada em dois casos e revelou
imunopositividade nos folículos linfoides para o CD20 com alta
expressão no centro dos folículos, coloração focal para o CD68 e
ausência de coloração para o Bcl-2 dentro dos centros germinativos, a
coloração CD3 foi detectada em áreas para foliculares. CONCLUSÃO:
A apresentação clinica da HLF pode representar um problema devido a
sua semelhança com o linfoma folicular. O conhecimento dos critérios
para o diagnóstico diferencial do HLF contribui para o estabelecimento
de um diagnóstico mais preciso.
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TUMORES DE GLÂNDULAS SALIVARES EM POPULAÇÃO
BRASILEIRA: ESTUDO MULTICÊNTRICO DE 2292 CASOS

BIÓPSIAS DE TECIDOS E VARIAÇÕES NORMAIS DA BOCA:
NÃO SÃO INDICADAS, MAS AINDA REALIZADAS

Medeiros MRS*, Silva LP, Sena DAC, Viveiros SK, Sousa SCOMS,
Sobral APV, Souza LB

Mendes JES*, Leonel ACLS, Passos KKM, Silva LRG, Carvalho EJA,
Ramos-Perez FMM, Castro JFL, Perez DEC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
mauriliaraquel@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
eri-mendes@hotmail.com

OBJETIVO: Descrever a incidência e as principais características dos
tumores da glândula salivar de algumas regiões do Brasil. Material e
MÉTODO: Foi realizado um estudo retrospectivo descritivo
transversal (1997-2017). Um total de 88.430 registros de biópsias de
lesões bucais e maxilofaciais de 5 centros de referência em patologia
foram analisados. Todos os casos de tumores de glândulas salivares
foram revisados, e dados como sexo, idade, cor da pele, localização
anatômica, sintomatologia, tamanho do tumor e diagnóstico
histopatológico foram coletados. RESULTADOS: Entre todas as
lesões, houve 2.292 (2,6%) casos de tumores de glândula salivar. A
neoplasia benigna e maligna mais frequente foi o adenoma pleomórfico
(n = 1.086; 47,4%) e o carcinoma mucoepidermóide (n = 322; 14,0%),
respectivamente. A maioria dos pacientes era de cor de pele branca (n =
757; 33%), do gênero feminino (n = 1.391; 60,7%) e a maioria dos
tumores envolvia a glândula parótida (n = 933; 40,7%; p <0,001). A
idade variou de 1 a 101 anos, afetando mais a quarta década de vida. O
tamanho do tumor variou de 0,3 a 15 cm e a presença de sintomatologia
(dor / inchaço) ocorreu mais em pacientes com tumores malignos (p
<0,001). CONCLUSÃO: O perfil de incidência e os achados clínicos dos
tumores de glândulas salivares foram semelhantes aos descritos
mundialmente; no entanto, estudos multicêntricos são valiosos para
melhor caracterizar essas neoplasias.

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de diagnósticos microscópicos
descritos como tecidos normais e alterações do desenvolvimento
(variações da normalidade) da cavidade bucal em que a biópsia não é
indicada. MÉTODO: Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2017, todos
os casos descritos como tecido normal ou alterações do desenvolvimento
bucais diagnosticadas em um laboratório de Patologia Oral, foram
estudados. Dados demográficos, clínicos, histopatológicos e hipóteses
clínicas de diagnostico foram coletados das fichas de encaminhamentos
dos espécimes ao laboratório. Os diagnósticos microscópicos foram
classificados em grupos de acordo com sua natureza. Os dados foram
analisados através da estatística descritiva. RESULTADOS: De 5965
casos diagnosticados no período de estudo, 333 (5,6%) foram de tecidos
normais e alterações do desenvolvimento. Entre eles, 195 (58,6%) eram
de tecidos moles normais, 109 (32,7%) tecidos duros normais (dente e
osso), 10 (3%) grânulos de Fordyce, 2 (0,6%) leucoedema e 2 (0,6%)
eram de eritema migratório. Além destes casos, 15 casos (4,5%) tiveram
o diagnóstico microscópico de exostoses ou tórus, alterações em que
raramente a biópsia é indicada, exceto nos casos de cirurgias pré
protéticas ou que estão expostos a traumatismos crônicos.
CONCLUSÃO: Os cirurgiões-dentistas devem reconhecer as estruturas
normais da cavidade bucal, além das alterações do desenvolvimento, as
quais têm diagnóstico clínico. Assim, além de informar e tranquilizar os
pacientes portadores de tais condições, biópsias desnecessárias são
evitadas. Exceção se faz em dentes que são removidos em decorrência de
lesões a eles associadas.
Financiamento: CAPES
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MUCOSITE ORAL E O USO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA
EM HOSPITAL PÚBLICO, PERNAMBUCO, BRASIL

CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO DENTÁRIA EM CRIANÇAS COM
SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS

Oliveira JC*, Araújo MGC, Souza MLM, Branco IVMC, Vidal AKL

Araújo RABM*, Marinho JVM, Vanderlei AD, Panjwani CMBRG, Cota
ALS, Ferreira SMS, Mousinho KC, Nobrega DF

Hospital Universitário Oswaldo Cruz - CEON/HUOC/UPE
julianacavalcante_@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC / UNIT
rafaellabma@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar o desenvolvimento de mucosite oral em vigência
de uso do laser de baixa potência. MÉTODO: Estudo de corte
transversal (CAEE.67574617.5.0000.5192). Após assinatura do termo
de consentimento livre e esclarecido, constituíram a amostra indivíduos
maiores de 18 anos de idade, em início de terapia antineoplásica
quimioterápica, e/ou quimioterapia/radioterapia em região de cabeça e
pescoço, em serviço hospitalar público de referência, no Estado de
Pernambuco. No 1º dia de tratamento antineoplásico iniciou-se o
protocolo operacional padrão de cuidados orais + laser de baixa
potência, espectro vermelho visível (660nm), com potência fixa de
100mW e densidade de energia de 2 J/cm², varredura preventiva.
Avaliação oral semanal (2x), classificação Organização Mundial da
Saúde e Escala Numérica da Dor até o término do tratamento médico.
Kappa intra e inter avaliador múltiplo. Dados obtidos submetidos à
análise descritiva. RESULTADOS: Após algumas perdas, 15 (100%)
pessoas compuseram a amostra com idades entre 18 e 75 anos, sendo
66,6% mulheres e 33,4% homens. Em 9 (60%) indivíduos foram
observados casos de mucosite oral, sendo grau I em uso de Taxol,
Ciclofosfamida e Docetaxel; graus I e II Carboplatina e Taxol; grau III
em uso de Sunitinibe, Cisplatina e 5-Fluororacil. Coeficientes de
concordância kappa intra e inter avaliadores múltiplos quase perfeitos.
CONCLUSÃO: Considerando-se especialmente, o uso de
quimioterápicos mais tóxicos e a irradiação em região de cabeça e
pescoço, o laser de baixa potência pode ser bastante útil.

OBJETIVO: Avaliar a cronologia de erupção dentária em crianças com
microcefalia causada pela Síndrome Congênita do Zika Vírus, identificar
a presença ou ausência e correlaciona-la com a idade da criança e avaliar
os aspectos sócio demográficos dessa população. MÉTODO: Trata-se
de um estudo quantitativo, observacional, transversal e epidemiológico
com crianças com idade entre 6 meses a 3 anos. A amostra é composta
por 16 crianças com diagnóstico de Síndrome Congênita pelo Zika
Vírus. RESULTADOS: A renda média mensal familiar é de 1,5 salário
mínimo, perímetro cefálico médio de 30,64 centímetros, das 16 crianças
incluídas no estudo 8 eram do gênero feminino (50%) e 8 do gênero
masculino (50%), 10 (62,5%) apresentavam atraso na erupção dentária
quando comparados ao tempo de erupção contidos na literatura. Das 10
crianças que apresentavam atraso, 7 tinham atraso de erupção do
elemento dental 54 (primeiro molar superior direito). A média no
número de dentes com atraso foi de 3,3 dentes. CONCLUSÃO: Foram
observadas alterações como atraso e distúrbio na sequência da
cronologia de erupção dentária em crianças com Síndrome Congênita do
Zika Vírus quando comparadas com crianças na mesma faixa etária sem
nenhum comprometimento sistêmico. Por se tratar de um grupo especial
de crianças é imprescindível o conhecimento dos profissionais para que
os responsáveis sejam orientados na abordagem desses pacientes e
acerca das consequências dos problemas dentários decorrentes da
condição sistêmica desse grupo.

Financiamento: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.

ES 67

ES 68

AMELOBLASTOMA: ESTUDO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
ODONTOLÓGICA BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 6 ANOS

IMUNOEXPRESSÃO DE TWIST E PODOPLANINA EM
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LÍNGUA E LÁBIO INFERIOR

Carvalho LIM*, Rodrigues ALA, Júnior AFS, Lira RS, Suassuna FCM,
Santos HBP

Costa CSO*, Rolim LSA, Mafra RP, Santos HBP, Parente PDG, Barros
CCS, Souza LB, Pinto LP

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança
sabel.livian@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
carlasamily@hotmail.com

OBJETIVO: Traçar o perfil dos estudos em odontologia desenvolvidos
no Brasil durante os últimos seis anos em relação ao ameloblastoma
convencional. MÉTODO: Realizou-se uma análise dos trabalhos sobre
este tumor odontogênico apresentados nos anais das 30ª a 35ª Reuniões
Anuais da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica no período de
2013 a 2018. Foi realizada a busca do termo “ameloblastoma”, a qual
resultou em 38 resumos, perfazendo 0,21% dos 17985 trabalhos
avaliados. As variáveis analisadas foram: estado brasileiro, tipo de
estudo, desenho metodológico em relação à posição do investigador e à
referência temporal, e natureza geral da pesquisa. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS:
Observou-se uma maior quantidade de trabalhos no ano de 2015 (n =
11; 28,9%). Os estados com maior quantidade de trabalhos foram Santa
Catarina (n = 8; 21,1) e Rio Grande do Norte (n = 7; 18,4). A maioria
das pesquisas foram do tipo observacional, com corte transversal (n =
31; 81,6%) e 30 envolveram seres humanos (78,8%). As sete pesquisas
de intervenção envolveram linhagens celulares (18,4%). Apenas 1
trabalho foi de revisão sistemática (2,6%). CONCLUSÃO: A quantidade
de produções científicas sobre ameloblastoma é relativamente pequena
no universo estudado. Destaca-se a ausência de estudos de intervenção
em pacientes com esta neoplasia odontogênica, os quais possibilitariam
avanços no manejo clínico e conduta terapêutica para os pacientes.

OBJETIVO: Analisar comparativamente a imunoexpressão da
podoplanina (PDPN) e do Twist em 40 casos de carcinoma epidermoide
de lábio inferior (CELI) e 36 casos de carcinoma epidermoide de língua
oral (CELO), bem como possíveis associações com parâmetros
morfológicos. MÉTODO: Para a avaliação do grau histopatológico de
malignidade, utilizou-se o sistema de Brandwein-Gensler et al. (2005).
As análises imuno-histoquímicas foram realizadas de forma
semiquantitativa no front de invasão, incluindo áreas compressivas, ilhas
tumorais, ninhos e células dissociadas. Foram aplicados os testes não
paramétricos de Mann-Whitney e correlação de Spearman (p<0,05).
RESULTADOS: Encontraram-se relações significativas entre a
imunoexpressão citoplasmática de PDPN e os padrões de invasão tipo 4
e 5 (p=0,032) nos CELIs. Observaram-se relações significativas da
expressão citoplasmática (p=0,006), membranar (p=0,030) e geral
(p=0,025) de PDPN com os padrões de invasão tipo 4 e 5 nos CELOs.
Nos CELIs, verificaram-se correlações negativas significativas da
expressão membranar da PDPN com a expressão geral do Twist (r=0,356; p=0,024) e com a expressão citoplasmática do Twist (r=-0,336;
p=0,034). CONCLUSÃO: A expressão da PDPN parece estar
inversamente relacionada com a expressão do Twist em CELIs. Ambas
as proteínas estão associadas com um pior padrão de invasão nos CELIs
e CELOs. Adicionalmente, levantou-se a hipótese de que a PDPN
estaria mais envolvida com uma transição epitélio-mesênquima parcial
do que com uma transição completa nas lesões estudadas.
Financiamento: CNPq
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CARACTERÍSTICAS
ORAIS
E
PERIODONTAIS
ESCLEROSE SISTÊMICA: ESTUDO CASO-CONTROLE

DA

Silva GSG*, Melo MLM, Leão JC, Carvalho AAT, Duarte ALBP,
Dantas AT, Gueiros LAM

TAXA
DE
RECORRÊNCIA
ODONTOGÊNICOS:
CLINICORRADIOGRÁFICA

DE

CERATOCISTOS
CARACTERIZAÇÃO

Silva NS*, Pinheiro JC, Santos HBP, Cavalcante IL, Morais EF, Costa
ALL, Santos PPA, Souza LB

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
guilherme_sgs@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
nelmarasousa@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o padrão de envolvimento orofacial na esclerose
sistêmica (ES) e sua associação com as características e padrões
clássicos da doença. MÉTODO: Foi realizado um estudo tipo casocontrole no período de novembro de 2015 a outubro de 2016. Noventa e
três indivíduos foram incluídos e divididos em grupo esclerose sistêmica
(ES, n = 50) e no grupo de indivíduos saudáveis (controle - C, n = 43).
RESULTADOS: Os indivíduos do grupo ES eram em sua maioria
mulheres (43/50, 86%), com média de idade de 46 (± 11,6) anos. Os
achados orofaciais mais frequentes neste grupo foram telangiectasia
(42/50, 84%) e trismo (35/50, 70%). Ainda, portadores de ES
apresentaram um envolvimento periodontal específico, com maior
recessão gengival (4 ± 2,13 x 0,14 ± 0, 22; p <0,001), maior perda de
inserção periodontal (6 ± 1,34 mm x 2 ± 0,43, p <0,001) e menores
índices de sangramento gengival (7,05 ± 7,25 x 21,57 ± 15,66; p <
0,001). Ainda, observou-se a periodontite no padrão generalizado foi
mais prevalente no grupo ES que em C (44,2% x 16,3%, p=0,001).
CONCLUSÃO: As manifestações orofaciais são comuns na ES e
incluem um envolvimento periodontal característico e definido por
menor índice de sangramento gengival e maior perda de inserção
periodontal. A presença de trismo e telangiectasias orais foram achados
orofaciais comuns nesta população.

OBJETIVO: Realizar um estudo clínico-patológico retrospectivo dos
casos diagnosticados como ceratocisto odontogênico (CO) no Serviço de
Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 1970-2018, bem
como avaliar a taxa de recidiva dessa lesão. MÉTODO: Este estudo foi
aprovado pela Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (número de
aprovação 1.998.353). Todos os casos de CO diagnosticados entre
janeiro de 1970 e julho de 2018, arquivados no arquivo do Serviço de
Patologia Oral da UFRN, foram revisados. Dados como idade do
paciente, sexo, localização anatômica, aspecto radiográfico, tipo de
biópsia e associação com a Síndrome de Gorlin foram compilados para
todos os casos a partir dos dados clínicos enviados juntamente com os
registros da biópsia. Para casos recorrentes de OKC, o tempo de recaída,
em meses, e a modalidade de tratamento também foram avaliados. Os
dados foram tabulados e analisados por estatística descritiva usando o
programa IBM SPSS Statistics (versão 20.0; IBM Corp., Armonk, NY,
EUA). RESULTADOS: Verificou-se um total de 15.670 casos de lesões
bucomaxilofaciais no período analisado; destes, 106 (0,67%) receberam
diagnóstico histopatológico de Ceratocistos odontogênicos, sendo 92
casos (86,8%) sem recidiva e 14 casos (13,2%) com recidiva.
CONCLUSÃO: Os dados clínicos dos CO são similares àqueles
reportados na literatura. Ademais, esta lesão apresenta uma taxa de
recidiva considerável, por isso destaca-se a importância da conduta
terapêutica adequada.

ES 71

ES 72

CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER BUCAL DE PACIENTES
DE CLÍNICAS-ESCOLA ODONTOLÓGICAS DE RECIFE/PE

QUEILITE ACTÍNICA: PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
ODONTOLÓGICA BRASILEIRA

Silva LRG*, Prado NS, Bonan RF, Leonel ACLS, Castro JFL, Carvalho
EJA, Silveira FM M, Perez DEC

Santos, A*, Alexandre BC, Carvalho LIM, Cruz AEA, Suassuna FCM,
Santos HBP

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
luanaa.garcez@hotmail.com

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança - FACENE
anielesantos111@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento sobre câncer de boca de pacientes
atendidos em duas clínicas-escola de Odontologia de Recife/PE.
MÉTODO: Entre março de 2017 e abril de 2017, 251 pacientes que
foram atendidos em duas clínicas-escola de Faculdades de Odontologia
em Recife/PE, foram incluídos no estudo. Os pacientes foram
contatados nas salas de espera das clínicas. Cada participante completou
um questionário auto-administrado, o qual consistiu de 21 questões,
incluindo dados sócio-demográficos e informações específicas sobre a
doença. Os dados foram analisados usando estatística descritiva e o teste
de qui-quadrado foi utilizado para avaliar a correlação entre as variáveis
(p<0,05). RESULTADOS: A maioria dos pacientes era do sexo
feminino (64,9%), com uma média de idade de 42,72 anos. A maioria dos
participantes tinha consciência que câncer pode ocorrer na cavidade
bucal e identificou o uso do tabaco (48,6%), o consumo de álcool (25,1%)
e a radiação solar (12%) como os principais fatores de risco para a
doença. Apenas 36,7% dos participantes relataram receber
aconselhamento sobre câncer bucal, dos quais 18,3% receberam a
informação de um cirurgião-dentista. Todos os pacientes com renda
acima de seis salários mínimos estavam cientes da ocorrência do câncer
bucal (p = 0,001). CONCLUSÃO: Esses achados enfatizam a
importância de programas educacionais em faculdades de Odontologia,
bem como a prestação de serviços integrados para pacientes que
procuram atendimento em suas clínicas-escola, incluindo a
conscientização da população sobre o câncer bucal.

OBJETIVO: Traçar o perfil dos estudos em odontologia desenvolvidos
no Brasil durante os últimos seis anos em relação à queilite actínica
(QA). MÉTODO: Foi realizada uma análise dos trabalhos sobre a QA
apresentados nos anais das 30ª a 35ª Reuniões Anuais da Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontológica no período de 2013 a 2018. Foi
realizada a busca dos termos “queilite actínica” e “actinic cheilitis”,
resultando em 53 resumos, perfazendo 0,29% dos 17985 trabalhos
avaliados. As variáveis analisadas foram: estado brasileiro, tipo de
estudo, desenho metodológico em relação à posição do investigador e à
referência temporal, e natureza geral da pesquisa. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS:
Observou-se uma maior quantidade de trabalhos nos anos de 2013 e
2014 (n = 11; 20,8% cada). O estado com a maior quantidade de
trabalhos foi Santa Catarina (n = 12; 23,1). Todos os trabalhos de
pesquisa foram do tipo observacional, com corte transversal e
envolveram seres humanos (n = 52; 98,1%). Apenas um trabalho foi de
revisão sistemática (1,9%). CONCLUSÃO: O percentual de trabalhos
sobre QA foi pequeno, considerando que há uma alta prevalência dessa
condição na população brasileira. O Brasil é um país tropical, onde
muitos trabalhadores estão expostos à radiação solar sem proteção
adequada e, consequentemente, desenvolvem QA. Ademais, foi possível
observar a ausência de estudos experimentais, assim como longitudinais,
os quais possibilitariam maiores avanços relacionados às modalidades
terapêuticas para esta condição.
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GRANULOMA DE CORPO ESTRANHO RELACIONADO A
BIOMATERIAIS: ANÁLISE DE 9 CASOS

CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LÁBIO INFERIOR: ANÁLISE
DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA

Brito CP*, Pinheiro JC, Rolim LSA, Barros CCS, Oliveira PT, Souza
LB, Santos PPA

Figueiredo MG*, Oliveira RGL, Oliveira EB, Barros MG, Suassuna,
FCM, Santos HBP

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
claricepbritoo@gmail.com

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança - FACENE
mariana.xm7@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a relação entre granuloma de corpo estranho
(GCE) e biomateriais de uso odontológico ou dermatológico utilizados
na região oral e perioral, bem como realizar uma análise epidemiológica,
clínica e histopatológica dos casos. MÉTODO: Foram coletadas as
informações epidemiológicas e clínicas das fichas dos pacientes, sendo
realizadas também uma nova análise histopatológica dos nove casos de
granuloma de corpo estranho arquivados em nosso serviço, objetivando
investigar a presença de materiais utilizados em procedimentos
odontológicos e dermatológicos, que pudessem estar relacionados a esse
tipo de lesão. RESULTADOS: Foram encontrados nove casos de GCE,
sendo oito casos relacionados a materiais de preenchimento estético:
Presença de ácido hialurônico (dois casos), Polimetil-Metacrilato (4
casos), colágeno hemostático (1 caso), nylon proveniente de suturas (1
caso) e um caso relacionado a material de tratamento endodôntico
(hidroxiapatita de cálcio). Clinicamente, as lesões se apresentavam na
maioria dos casos com um aspecto nodular, acometendo seis mulheres e
três homens. Histopatologicamente, constatou-se a presença de várias
células gigantes multinucleadas, presença de infiltrado inflamatório
predominantemente linfocítico em todos os 9 casos, presença de corpos
asteroides relacionados ao Polimetil-metacrilato em 3 casos e vasculite
em 5 casos. CONCLUSÃO: Diante da análise dos casos relatados,
concluiu-se que os GCE em tecidos orais podem estar relacionados a
materiais de natureza exógena, havendo uma predominância nessa
relação com a utilização de materiais de preenchimento dermatológico,
acometendo mais as mulheres.

OBJETIVO: Avaliar o perfil dos estudos em odontologia desenvolvidos
no Brasil durante os últimos seis anos em relação ao carcinoma
epidermoide de lábio inferior (CELI). MÉTODO: Realizou-se uma
análise dos trabalhos sobre CELI apresentados nos anais das 30ª a 35ª
Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica no
período de 2013 a 2018. Foi realizada a busca dos termos “carcinoma de
células escamosas de lábio inferior”, “CELI”, “carcinoma espinocelular de
lábio inferior” e “lower lip squamous cell carcinoma”, resultando em 52
trabalhos (0,29%). As variáveis analisadas foram: estado brasileiro, tipo
de estudo, desenho metodológico em relação à posição do investigador e
à referência temporal, e natureza geral da pesquisa. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS:
Observou-se uma maior quantidade de trabalhos no ano de 2013 (n =
14; 26,9%). Os estados com maior quantidade de trabalhos foram Santa
Catarina (n = 12; 23,1%), São Paulo (n = 11; 21,2%) e Paraíba (n = 10;
19,2%). Todos os estudos foram do tipo observacional, com corte
transversal (100%). A maioria envolveu seres humanos (n = 50; 96,2%).
CONCLUSÃO: Tendo em vista que o CELI constitui um problema de
saúde pública no Brasil, as pesquisas sobre este tema constituíram um
percentual pequeno da produção científica odontológica brasileira dos
últimos anos. O alto percentual de estudos observacionais e transversais
não permite a análise de temporalidade, impossibilitando a descoberta de
novas modalidades terapêuticas e prognósticas dos pacientes com esta
neoplasia.

ES 75

ES 76

CISTOS DERMOIDES E EPIDERMOIDES DA CAVIDADE
ORAL: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 48 ANOS

LESÕES NEURAIS BENIGNAS DO COMPLEXO ORAL E
MAXILOFACIAL: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 48 ANOS

Marinho LCN*, Rolim LSA, Barros CCS, Santos HBP, Cavalcante IL,
Pinto LP, Souza LB

Marinho, LCN*, Santos HBP, Morais EF, Pinto LP, Galvão, HC,
Freitas RA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
liliane_marinho@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
liliane_marinho@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar os aspectos clínicos e histopatológicos dos cistos
dermóides (CD) e epidermóides (CEp) da cavidade oral de casos
diagnosticados em um Serviço de referência em Patologia Oral em um
período de 48 anos e rever os conceitos atuais sobre esses cistos.
MÉTODO: Os dados clínicos foram obtidos das fichas de biópsia dos
pacientes e todos os casos de CDs e CEps foram reavaliados
microscopicamente por dois patologistas orais. RESULTADOS:
Dentre 15.387 casos, 18 (0,09%) eram CDs e 18 (0,09%) CEps. Nos
CDs, 10 (71,4%) eram do gênero feminino e a idade média foi de 37,2
anos. Microscopicamente, o epitélio escamoso estratificado estava
presente em todos os casos (100%), enquanto que epitélio respiratório e
gástrico foram observados em um (7,1%) e dois (14,3%) casos,
respectivamente. Na cápsula fibrosa, observou-se tecido muscular
estriado (57,1%), nervoso (50%), adiposo (50%) e cartilagem (7,1%).
Além disso, em um caso (7,1%) foi possível observar a presença de
corpúsculos de Pacini. Quanto aos casos de CEps, 8 casos (57,1%) eram
do sexo feminino e a idade média correspondeu a 35,9 anos. O epitélio
escamoso estratificado estava presente em todos os casos (100%). Na
cápsula fibrosa, encontrou-se pigmentação melânica (14,3%), folículo
linfoide (7,1%) e células gigantes multinucleadas (7,1%), enquanto que
tecido muscular, nervoso, adiposo e cartilagem não foram observados.
CONCLUSÃO: O conhecimento dos aspectos clínico-histopatológicos
dos CDs e CEps fornece dados sobre sua natureza e comportamento.
Nossos resultados reforçam as características frequentemente
observadas em ambos os cistos.

OBJETIVO: Avaliar, retrospectivamente, o perfil de pacientes
portadores de tumores neurais benignos do complexo bucomaxilofacial e
comparar com estudos prévios. MÉTODO: Foi realizado um estudo
descritivo e retrospectivo por meio da análise de dados registrados em
fichas clínicas de pacientes diagnosticados com tumores benignos de
origem neural da região oral e maxilofacial no Serviço de Anatomia
Patológica do Departamento de Odontologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 1970 a Dezembro de
2017. As informações coletadas foram: sexo e idade dos pacientes,
características clínicas da lesão (localização, tamanho, cor,
sintomatologia) e tratamento realizado. RESULTADOS: De um total
de 15.527 laudos histopatológicos analisados em 48 anos, 60 (0.39%)
correspondiam a tumores neurais benignos. Destes, 24 (40%) eram
neurofibromas, 15 (25%) neuromas traumáticos, 9 (15%) neurilemomas,
6 (10%) tumores de células granulares, 3 (5%) epúlides congênitas, 3
(5%) neuromas solitários circunscritos. A maioria dos pacientes era do
sexo feminino (56,66%) e a idade variou de 3 dias de vida a 79 anos.
CONCLUSÃO: Os dados confirmaram que os tumores de origem neural
são incomuns na cavidade oral, sendo o neurofibroma o mais frequente,
o gênero feminino o mais acometido e a língua a localização mais
prevalente. Além disso, observou-se que a maioria era mais
assintomática. As características clínicas dos tumores estudados são
semelhantes às relatadas na literatura.

Financiamento: CNPq e CAPES
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CARACTERIZAÇÃO
E
CITOCOMPATIBILIDADE
ESPONJAS POLIMÉRICAS CONTENDO OTÓLITOS

DE

Silva JVR*, Valido DP, Araújo AAS, Silva CNP, Andrade ME, PereiraFilho RN, Padilha FP, Albuquerque-Júnior RLC

USO DA ESCLEROTERAPIA EM PACIENTES COM
MALFORMAÇÃO VASCULAR – ESTUDO DE UMA SÉRIE DE
CASOS
Dias ACMS*, Gonçalo RIC, Medeiros AMC, Medeiros HCM, Barros
CCS, Oliveira PT, Silveira EJD

Universidade Tiradentes - UNIT
j.vr.s@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
macedocarol.odonto@hotmail.com

OBJETIVO: Desenvolver, caracterizar e avaliar a citocompatibilidade
de esponjas poliméricas contendo otólitos de Ctnoscion acoupa.
MÉTODO: Os otólitos (OTL) foram caracterizados quanto à
granulometria, radiopacidade, pH e espectrometria de fluorescência de
raios-X (FRX). As esponjas a base de ágar-ágar (AA), alginato (ALG) e
gelatina (GEL) foram desenvolvidas por congelamento/liofilização. Os
OTLs foram incorporados às esponjas e os biomateriais (AGL-OTL,
GEL-OTL e AA-OTL) foram caracterizados por espectroscopia na
região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR),
calorimetria exploratória diferencial (DSC), análise termogravimétrica
(TGA/DTG), intumescimento e microscopia eletrônica de varredura
(MEV). A citocompatibilidade in vitro foi avaliada em cultura de
macrófagos J774G8 e de osteoblastos MC3T3-E1, respectivamente. Os
dados foram analisados por ANOVA e teste de Tukey (α=5%).
RESULTADOS: Os OTL apresentaram granulometria ≤ 45 µm,
radiopacidade, pH 8,7, sendo constituídos principalmente de Cao
(97,7%). Os compósitos 3D exibiram poros interconectados de 200-350
µm (ALG-OTL) e 4-45 µm (GEL-OTL), enquanto que o ágar-ágar
(AA-OTL) não formou estrutura esponjosa. As análises térmicas e
espectros obtidos no FTIR comprovaram a incorporação dos otólitos às
esponjas. GEL-OTL (10, 50 e 100 µg/mL) e AGL-OTL (10 µg/mL)
permitiram viabilidade de macrófagos J774G8 compatível com o grupo
controle (p>0,05), enquanto que apenas o AGL-OTL (10 µg/mL) exibiu
citocompatibilidade em cultura de osteoblastos MC3T3-E1 (viabilidade
próxima a100% – p>0,05). CONCLUSÃO: As esponjas ALG-OTL
apresentaram estrutura nanoporosa 3D mais regular, homogênea e
favorável ao crescimento celular organizado em sua superfície.

OBJETIVO: Avaliar a eficácia do protocolo de escleroterapia,
desenvolvido na clínica escola de estomatologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), em pacientes com malformações
vasculares (MVs) de baixo fluxo MÉTODO: Foi realizado um estudo
qualitativo-quantitativo descritivo com uma amostra de 21 pacientes que
se apresentaram ao Serviço de Estomatologia da UFRN. Foram
incluídos pacientes que apresentavam lesões de coloração arroxeada ou
enegrecidas, assintomáticas, sésseis, de consistência mole e formato
variável. Durante a diascopia, as lesões apresentaram aspecto isquêmico,
e o diagnóstico clínico de MV foi estabelecido. O protocolo de
tratamento consistiu de uma a três sessões de escleroterapia, nas quais
foram utilizadas aplicações intralesionais de oleato de monoetanolamina
0,05g/ml diluído em lidocaína 2%. RESULTADOS: Os pacientes do
estudo possuíam média de idade de 57,5 anos, sendo 61,9% do sexo
feminino. A aplicação do protocolo de escleroterapia resultou em
remissão da lesão após a primeira aplicação em 42,8% dos pacientes
estudados, e após a segunda aplicação em 47,6% dos pacientes. Em
apenas dois casos avaliados houve necessidade de uma terceira aplicação
e em um caso não foi observada melhora do quadro clínico após a
conclusão do protocolo. CONCLUSÃO: A utilização de agentes
escleróticos, como o oleato de monoetanolamina, tem se mostrado um
método eficaz, barato e de baixo risco para o tratamento de pequenas
MVs na cavidade oral, embora seja de suma importância aplicar a
quantidade correta desta substância a depender do tamanho da lesão
para evitar necrose.

ES 79

ES 80

IMUNOEXPRESSÃO
DO
ANTÍGENO
LEUCOCITÁRIO
HUMANO DR (HLA-DR) NA CARCINOGÊNESE LABIAL

ESTUDO CLÍNICO-PATOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICO
DE APE1 E XRCC1 EM LEUCOPLASIAS ORAIS

Xavier MLO*, Amaral MG, Limeira DKF, Santos HBP, Sena LSB,
Gordón-Núñez MA, Alves PM, Nonaka CFW

Santos LMR*, Barros CCS, Lopes MLDS, Rolim LSA, Torres OKMR,
Freitas RA, Miguel MCC, Silveira EJD

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
ox.leticia@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
luizsantos_med@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a imunoexpressão do antígeno leucocitário
humano DR (HLA-DR) em queilites actínicas (QAs) e carcinomas de
células escamosas de lábio inferior (CCELIs), relacionando-a com
parâmetros clinicopatológicos (tamanho/extensão do tumor, metástase
linfonodal regional, metástase à distância, estágio clínico, risco de
transformação maligna [QAs] e grau histopatológico de malignidade
[CCELIs]). MÉTODO: Vinte e quatro casos de QA e 48 casos de
CCELI (24 com metástase linfonodal regional e 24 sem metástase
linfonodal regional) foram selecionados para o estudo. Sob microscopia
de luz (400x), foram estabelecidos os percentuais de células epiteliais
exibindo positividade citoplasmática/ membranar para HLA-DR, em 5
campos das QAs e em 10 campos do front de invasão dos CCELIs.
RESULTADOS: Apenas 5 (20,8%) casos de QA (2 de baixo risco e 3 de
alto risco) exibiram expressão de HLA-DR, com baixos percentuais de
imunopositividade. A maioria dos CCELIs (97,9%) apresentaram
expressão de HLA-DR, com percentuais de positividade relativamente
altos. Constatou-se uma tendência para maior expressão de HLA-DR
nos CCELIs com metástase linfonodal regional e em estágios clínicos
avançados (p > 0,05). Além disso, houve uma tendência para maior
expressão de HLA-DR nos CCELIs de baixo grau de malignidade, com
maior grau de ceratinização e menor grau de pleomorfismo nuclear (p >
0,05). CONCLUSÃO: Os resultados sugerem um potencial
envolvimento da proteína HLA-DR na carcinogênese labial,
particularmente na progressão dos CCELIs. A expressão dessa proteína
no parênquima dessas neoplasias malignas pode estar relacionada ao
grau de diferenciação celular.

OBJETIVO: Avaliar se as proteínas de reparo do DNA, APE1 e
XRCC1, encontram-se associadas a parâmetros clínico-patológicos em
leucoplasias orais (LOs). MÉTODO: Quarenta pacientes portadores de
LOs foram selecionados. Os casos que exibiam displasia epitelial (DE)
foram gradados histopatologicamente conforme os critérios da
Organização Mundial de Saúde (2017). A expressão imuno-histoquímica
de APE1 e XRCC1 foi avaliada em 24 casos de LO por meio de uma
análise semiquantitativa. Os casos foram classificados em
imunoexpressão negativa (0-10% de células imunomarcadas), baixa (1150% de células imunomarcadas) e alta imunoexpressão (>50% de células
imunomarcadas). Para a análise estatística foram realizados os testes
Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher (p≤0,05). RESULTADOS:
Dos 40 casos de LOs, 65% eram do gênero feminino, com idade média de
58 anos. Trinta pacientes possuíam histórico de tabagismo. A língua foi
o sítio mais acometido (27,5%). Trinta e dois casos apresentaram lesões
homogêneas. Observou-se associação estatisticamente significativa nos
casos gradados como DE moderada/severa com o aspecto clínico nãohomogêneo da lesão (p=0.039). As proteínas APE1 e XRCC1
apresentaram alta expressão na LO independente da presença ou não de
displasia epitelial. A APE1 demonstrou imunomarcação nuclear em 60%
dos casos de DE moderada/severa (p=0.005). CONCLUSÃO: O aspecto
clínico não-homogêneo das LOs foi um forte indicador da presença de
DE moderada/severa na amostra analisada. As proteínas APE1 e
XRCC1 parecem não estar relacionadas aos processos moleculares
envolvidos com desenvolvimento e com os aspectos clínico-patológicos
das leucoplasias orais.
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AVALIAÇÃO
DA
SAÚDE
BUCAL
DE
PACIENTES
PEDIÁTRICOS PORTADORES DE MUCOSITE ORAL

EPIDEMIOLOGIA
DAS
DOENÇAS
DE
GLÂNDULAS
SALIVARES DETECTADAS EM UM LABORATÓRIO DO
NORDESTE.

Wanderley EG*, Silva VCR, Nascimento MC, Santos ASV, Monteiro
MGLB, Silveira FMM, Pereira KMMO, Godoy GP

Leite IF*, Wanderley AEC, Pimentel MG, Panjwani CMBRG, SalmosBrito JAL, Bessa-Nogueira RV

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
elmagwanderley@gmail.com

Centro Universitário CESMAC
Ingrid-leite@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a condição de saúde bucal de pacientes infantojuvenis diagnosticados com mucosite oral. MÉTODO: O estudo foi
realizado no Centro de Oncohematologia Pediátrico do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (CEONHPE) e Instituto Materno Infantil
de Pernambuco (IMIP). Os pacientes portadores de mucosite oral
tiveram suas cavidades bucais inspecionadas e a condição de saúde bucal
avaliada, foi realizado avaliação da condição gengival e registrado o
índice de Sangramento Gengival (ISG) de Carter e Barnes (1974) e o
índice de Placa Visível (IPV) de Ainamo e Bay (1975). Também foi
anotado o número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD e
ceo-d) e a presença de alterações em tecidos moles bucais. Além disso,
foram analisados os perfis clínicos desses pacientes, como idade, sexo,
escolaridade, tipo de neoplasia e tipo de tratamento instituído. Análise
das variáveis através do teste Qui-Quadrado. RESULTADOS:
Dezenove crianças/adolescentes foram avaliadas. A maioria, do sexo
masculino, com idades de 13 a 21 anos, não estudantes, portadores de
Leucemia Linfóide Aguda, sob tratamento quimioterápico. Grande parte
dos pacientes apresentou biofilme dental e gengivite, com IPV médio de
28% e ISG de 12%. O CPO-D/CEO-D médio foi de 3. CONCLUSÃO:
A prevalência da gengivite em pacientes infanto-juvenis portadores de
MO foi moderadamente alta. A maioria dos pacientes apresentaram
condição bucal desfavorável. Não houve associação entre a condição de
saúde bucal dos pacientes infanto-juvenis portadores de MO e os fatores
biossociais avaliados.

OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico das doenças de glândulas
salivares diagnosticadas em um laboratório de patologia bucal do
Nordeste. MÉTODO: Tratou-se de estudo observacional e
retrospectivo realizado em um banco de laudos considerando um período
de 10 anos. Variáveis descritivas foram colhidas e as doenças
classificadas em benignas (lesões reacionais e neoplásicas benignas) e
malignas. O nível de significância foi fixado em 5%. RESULTADOS:
Foram analisados 1731 laudos, dos quais 148 (8,5%) tinham o
diagnóstico de doenças de glândulas salivares (a cada 200 laudos 17
eram destas patologias). Em média, são diagnosticados 13 casos por ano.
57,4% dos casos eram de mulheres e 50% tinham idade entre 12-42 anos.
A região dos lábios foi a mais acometida (59,6%), destes 95% eram do
lábio inferior. 66,9% dos casos foram de mucocele. As neoplasias
malignas representaram 3% do total, sendo a razão benigna:maligna foi
de 29:1. A chance de um paciente ter neoplasia maligna, com idade ≥ 47
anos em comparação quando < 47 anos é de aproximadamente 8:1
(OR=7,87; IC95% 1,238;49,47) e de um paciente ter neoplasia maligna,
com a localização no palato em comparação a outras localizações é de
aproximadamente 14:1 (OR=13,821; IC95% 2,12;89,88). Ambas
diferenças foram estaticamente significantes (respectivamente, QuiQuadrado, X2=6,43; p=0,011, e Qui-Quadrado, X2=11,97; p=0,001).
CONCLUSÃO: A determinação do perfil epidemiológico das doenças de
glândulas salivares é um ponto importante na determinação possíveis de
estratégias regionais para o manejo clínico destas patologias.

Financiamento: PIBIC (Processo: 154958/2017-4)
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ALTERAÇÕES
FUNCIONAIS
EM
CRIANÇAS
COM
MICROCEFALIA ASSOCIADA À SÍNDROME CONGÊNITA DO
ZIKA

ESTUDO RETROSPECTIVO DE LESÕES PERIAPICAIS
MIMETIZANDO PERIAPICOPATIAS INFLAMATÓRIAS

Carvalho JAA*, Vaz FFS, Sobrinho ARS, Carvalho MV, Athayde
FRRS, Silva IKS, Carvalho FGS, Ferreira SJ

Leonel ACLSL*, Costa ACO, Santos ALV, Passos KKM, Mendes JES,
Castro JFL, Carvalho EJA, Perez DEC

Universidade de Pernambuco - UPE
Joanycarvalho16@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
augustocleal@hotmail.com

OBJETIVO: Detectar alterações funcionais em bebês/crianças com
Microcefalia associada à síndrome congênita do Zika e traçar um perfil
sociodemográfico da família. MÉTODO: O estudo foi realizado no
Centro de Reabilitação Física, Auditiva, Visual e Intelectual do Mens
Sana em Arcoverde-PE. Informações gerais sobre o bebê/criança, sua
saúde e possíveis alterações funcionais, foram coletadas através de
perguntas às mães/cuidadores e registradas em uma ficha.
Posteriormente, realizou-se uma coleta de dados nos prontuários dos
pacientes. A presença das alterações funcionais foi correlacionada com a
severidade da microcefalia – perímetro cefálico (PC). RESULTADOS:
Foram avaliadas 22 bebês/crianças, 14 meninos e 8 meninas, com
idades entre 17 e 33 meses. Microcefalia grave (PC ≤ 30,3 para meninas
e 30,7 para meninos) foi identificada em 59,1% da amostra; e 31,8%
possuía Microcefalia “menos grave”. Foram constatadas alterações
funcionais no sistema estomatognático e em outras localizações, sendo
as mais comuns: mastigação dificultada (50%), deglutição dificultada
(36,4%), dificuldade para mamar (27,3%), hábito de ranger os dentes
(63,3%) e comprometimento visual (54,5%). Não se observou correlação
entre a severidade da Microcefalia e as alterações encontradas. As mães
que participaram tinham idade entre 18 e 25 anos (59,1%), ensino
fundamental incompleto (45,5%), profissões que variaram entre
desempregadas (36,4%) e agricultoras (36,4%) e renda entre 1 e 2
salários mínimos (54,5%). CONCLUSÃO: Foram observadas alterações
funcionais nas crianças avaliadas. Os dados socioeconômicos das
famílias evidenciam um perfil de vulnerabilidade, que pode interferir no
desenvolvimento das crianças.

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de lesões periapicais não
endodônticas inicialmente diagnosticadas, clínico-radiograficamente,
como lesões periapicais inflamatórias, no Laboratório de Patologia Oral
da Universidade Federal de Pernambuco. MÉTODO: Foram analisados
todos os casos diagnosticados inicialmente como lesões de origem
endodôntica enviados ao referido laboratório entre os anos de 2000 e
2017. Os dados clínicos foram coletados considerando suas hipóteses
diagnósticas e seu diagnóstico final, além de características referentes
aos dados do paciente (idade e sexo) e da lesão (tempo de evolução,
localização etc.). Para confirmação de diagnóstico, realizou-se revisão
das lâminas histológicas. No fim, as lesões foram tabuladas e agrupadas
segundo sua natureza e a distribuição das variáveis foi feita por meio de
análise descritiva. RESULTADOS: Treze (5,8%), dos casos inicialmente
classificados como lesões de origem endodôntica eram, na verdade, de
origem não-endodôntica. As lesões ocorreram igualmente na mandíbula
e maxila, mais comumente em pacientes do sexo feminino, com idade
média de 31,2 anos. Os grupos de lesões encontradas foram os de
tumores odontogênicos (6 – 46,1%), seguidos pelos cistos odontogênicos
(2 – 15,4%), cistos não-odontogênicos (2 – 15,4%) lesões fibro-ósseas (2 15,4%) e neoplasias malignas não-odontogênicas (1 - 7,7%).
CONCLUSÃO: Foi encontrado um número considerável de lesões
periapicais mimetizando periapicopatias inflamatórias. Diante disso, o
cirurgião-dentista precisa buscar informar-se de forma contínua para
que o diagnóstico dado seja fidedigno e o tratamento seja satisfatório,
evitando erros.
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DO PAPILOMAVÍRUS
HUMANO EM SALIVA DE PACIENTES PORTADORES DO
HIV

CERATOCISTO ODONTOGÊNICO: PERFIL DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA

Albuquerque RF*, Azevedo KS, Carvalho AAT, Gueiros LA, Leão JC,
Silva IHM

Nobre VCL*, Rodrigues AL, Sales MEMA, Lima JJB, Suassuna FCM,
Santos HBP

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
nanealbuquerque_@hotmail.com

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – FACENE
virnaclnobre@hotmail.com

OBJETIVO: Identificar a presença dos sorotipos de alto risco (subtipos
16 e 18) do Papilomavírus Humano (HPV) na saliva de pacientes
portadores do vírus HIV atendidos em dois centros de referência na
cidade do Recife. MÉTODO: Estudo transversal observacional com
uma amostra de 90 pacientes de ambos os sexos, oriunda do Hospital
Correia Picanço e da Policlínica Lessa de Andrade, dois centros de
referência em tratamento de infeções sexualmente transmissíveis (ISTs)
da cidade do Recife, entre os meses de junho e dezembro de 2014. Uma
entrevista foi realizada para identificar o perfil sócio-demográfico da
amostra. Foi realizada uma coleta de saliva empregando tubos falcon e
solução para bochecho com sacarose a 5%, com posterior
armazenamento em freezer a -20°C. A identificação do vírus HPV e
genotipagem para o sorotipo 16 e 18 foi por PCR convencional.
RESULTADOS: Na amostra predominou a presença do sexo
masculino 59 de 90 (65,6%), com idade média de 38,8 anos, variando
entre 18 e 69 anos, renda familiar média de 1,95 Salários Mínimos (DP
= 1,37). Especificamente sobre a detecção do HPV, 23 de 90 (25,6 %)
das amostras evidenciaram a presença da infecção nos indivíduos
pesquisados. Os sorotipos 16 e 18 estiveram presente em 8 de 90 (8,9%)
de toda a amostra e 8 de 23 (34,7%) se considerando apenas os
infectados por HPV. CONCLUSÃO: A co-infecção por HPV é
comumente observada em pacientes portadores de HIV.

OBJETIVO: Traçar o perfil dos estudos em odontologia desenvolvidos
no Brasil durante os últimos seis anos em relação ao ceratocisto
odontogênico. MÉTODO: Realizou-se uma análise dos trabalhos sobre
esta lesão apresentados nos anais das 30ª a 35ª Reuniões Anuais da
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica no período de 2013 a
2018. Foi realizada a busca dos termos “ceratocisto odontogênico” e
tumor odontogênico ceratocístico”, a qual resultou em 16 resumos,
perfazendo 0,09% dos 17985 trabalhos avaliados. As variáveis analisadas
foram: estado brasileiro, tipo de estudo, desenho metodológico em
relação à posição do investigador e à referência temporal, e natureza
geral da pesquisa. Os dados foram analisados por meio de estatística
descritiva. RESULTADOS: Observou-se uma maior quantidade de
trabalhos no ano de 2015 (n = 7; 43,75%). Os estados com maior
quantidade de trabalhos foram Rio Grande do Norte e Santa Catarina (n
= 5; 31,25% cada). Todas as pesquisas foram do tipo observacional, com
corte transversal e envolveram seres humanos (100,0%).
CONCLUSÃO: Os nossos resultados sugerem que a quantidade de
produções científicas sobre o ceratocisto odontogênico é relativamente
pequena no universo estudado. Lesão que merece atenção devido ao seu
comportamento biológico agressivo e que apresenta altas taxas de
recidiva. Destaca-se a ausência de estudos de intervenção em pacientes
com este cisto odontogênico, os quais possibilitariam avanços no manejo
clínico e conduta terapêutica para os pacientes.

ES 87
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RELAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA COM O
TABACO EM UMA UNIVERSIDADE BRASILEIRA

AVALIAÇÃO DO PERFIL PERIODONTAL DE INDIVÍDUOS
COM ARTRITE REUMATOIDE

Costa CL*, Leonel ACLS, Feitosa DS, Castro JFL, Carvalho EJA,
Pontual AA, Ramos-Perez FMM, Perez DEC

Melo TS*, Melo MLM, Duarte ALBP, Gueiros LAM

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
cibeleandro.costa@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Thayanaramelo@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência do uso do tabaco, a exposição a sua
fumaça e o aconselhamento para cessação entre estudantes de
odontologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
MÉTODO: O questionário da Pesquisa Mundial sobre o Tabagismo
em Estudantes de Saúde (GHPSS) foi utilizado como instrumento de
estudo. Foram recrutados alunos do 5º ao 10º semestre, que
responderam o questionário anônimo e autoadministrado em sala de
aula no segundo semestre de 2017. Os dados foram tabulados e
analisados e as variáveis foram apresentadas através de estatística
descritiva e pela associação através do teste do qui-quadrado e
regressão logística binária. RESULTADOS: Um total de 224
estudantes responderam o questionário. Destes, mais de 40% já haviam
experimentado o cigarro pelo menos uma vez na vida, com 8,9% sendo
fumantes atuais. Cerca de 28% dos participantes relataram ter sido
expostos ao fumo passivo no ambiente onde moram e 57,1%, em outros
locais. A maioria dos alunos reconheceu que eles são modelos para a
sociedade e acreditam que deveriam receber treinamento sobre
aconselhar pacientes a abandonar o uso, mas poucos relataram ter
recebido algum treinamento formal. Os modelos de regressão logística
binária mostraram que o uso atual do cigarro foi significativamente
associado apenas à influência de terceiros ao iniciar o hábito de fumar
(p<0,05). CONCLUSÃO: Apesar dos estudantes de Odontologia da
UFPE possuírem conhecimentos sobre os malefícios do tabaco, ainda há
uma falha significativa no treinamento desses futuros profissionais no
combate ao tabagismo.

OBJETIVO: Descrever o padrão clínico da periodontite em pacientes
portadores de artrite reumatoide (AR). MÉTODO: Pacientes do sexo
feminino foram avaliadas em ordem consecutiva no período de setembro
de 2017 a agosto de 2018 no ambulatório de Reumatologia do Hospital
das Clínicas HC-UFPE. Foram incluídas no estudo 305 mulheres, sendo
203 portadoras de AR e 102 saudáveis (grupo C). A avaliação oral
baseou-se em percentual de sangramento à sondagem (SS), médias da
profundidade de sondagem (PS) nível de inserção clínica (NIC), além do
percentual de dentes perdidos. O grupo AR foi classificado de acordo
com a atividade de doença (DAS 28) em remissão/baixa atividade e
moderada/alta atividade. RESULTADOS: A prevalência de
periodontite foi semelhante entre os grupos (AR, 77,8%; C, 73,5%;
p=0,986). O grupo AR apresentou uma maior média de dentes perdidos
quando comparado ao grupo controle (11,50 ± 7,10 AR e 6,87 ± 6,18 C;
p < 0,0001). PS e NIC do grupo AR foi maior que do grupo C, muito
embora esta diferença não seja clinicamente relevante (2,06 ± 0,47 mm
vs 1,93 ± 0,42 mm, p= 0,01; 2,46 ± 0,90 vs 2,26 ± 0,68 mm, p=0,047
respectivamente). A periodontite apresentou uma maior prevalência e
severidade nos pacientes AR atividade moderada/alta quando
comparados aos pacientes em remissão/baixa (67,7% vs 32,3%; 30% vs
70%). CONCLUSÃO: Pacientes com AR apresentam um maior número
de dentes perdidos. A atividade da doença não influenciou os parâmetros
periodontais.
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AVALIAÇÃO DE C-MET E SEUS EFEITOS EM LINHAGENS
CELULARES DE CARCIOMA MUCOEPIDERMOIDE

PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE ODONTOLOGIA SOBRE
OSTEONECROSE MAXILAR X BISFOSFONATOS

Bezerra TMM*, Webber LP, Pereira KMA, Castilho R, Squarize CH

Silva Filho AA*, Gomes MA, Melo IAPR, Sousa YAB, Pereira JV,
Gomes DQC, Costa RD, Figueiredo RLQ

Universidade Federal do Ceará - UFC
tmmbezerra@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
adilsoninga@hotmail.com

OBJETIVO: Entender e investigar o papel dessa via de sinalização em
linhagens celulares de Carcinoma Mucoepidermoide (CME), sendo este
o primeiro estudo a ser realizado in vitro com células advindas dessa
lesão. MÉTODO: As linhagens celulares de CME usadas (UM-HMC1, UM-HMC-3A e UM-HMC-3B) foram desenvolvidas na
Universidade de Michigan. Imunfluorescência e citometria de fluxo
avaliaram a presença e quantificaram, respectivamente, o receptor cMET nas linhagens celulares estudadas. A ativação e sinalização da via
foi testada usando HGF e western blot para MET, via PI3K/AKT, via
MAPK e histona 3. O impacto biológico da ativação da via HGF/cMET foi avaliada usando ensaio de migração celular, ensaio de invasão
e avaliação da geração de células-tronco cancerígenas por meio da
marcação celular com ALDH/CD44. RESULTADOS: A presença e a
ativação de c-MET foram detectadas em todas as linhagens celulares de
CME. A ativação de c-MET, induzida por HGF, promoveu mais
invasividade e migração celular, além de aumentar a quantidade de
células-tronco cancerígenas nas linhagens celulares UM-HMC-1 e UMHMC-3A. Essa ativação também produziu mudanças globais na
cromatina (acetilação de histona 3). CONCLUSÃO: Nossos achados
trazem evidências de que a via de sinalização HGF/c-MET está ativa
no CME e contribui principalmente para sua invasão, migração e
geração de células-tronco cancerígenas.

OBJETIVO: Investigar o nível de conhecimento dos alunos que cursam
os últimos períodos dos cursos de Odontologia do Estado da Paraíba
sobre os efeitos dos bisfosfonatos na cavidade oral. MÉTODO: Trata-se
de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, por meio de um
questionário estruturado e aplicado aos acadêmicos que se enquadraram
nos critérios de inclusão/exclusão e que entenderam e assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) sendo aprovado pelo
CEP/UEPB sob o parecer n° 42469714.0.0000.5187. A amostra (n=
214) foi constituída por alunos do curso de Odontologia de instituições
públicas e privadas do Estado da Paraíba. Realizou-se análise descritiva
e em seguida análise bivariada, por meio do teste qui-quadrado de
Pearson (p<0,05). Por fim, os dados foram tabelados e submetidos à
análise estatística pelo programa IBM SPSS, versão 20, sendo
apresentados de forma quantitativa. RESULTADOS: A maioria dos
acadêmicos relatou não ter conhecimento acerca de drogas do grupo de
bisfosfonato (n = 134; 62,6%) e não conhecer a complicação oral
associada ao uso desta droga (n = 153; 71,5%). Quando aplicada a análise
bivariada constatou-se que a maioria dos alunos que responderam ter
conhecimento sobre bisfosfonatos foi de Instituição de Ensino Superior
Pública (70%) e somente 30% alunos das IES particulares com uma
diferença estatisticamente significativa (p=0,032). CONCLUSÃO:
Existe a necessidade de uma maior ênfase no ensino desta patologia na
graduação tanto nos cursos das IES pública e principalmente nas
instituições privadas.
Financiamento: PIBIC.
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PREVALENCIA:
LESÕES
ASSOCIADAS
OS
OSSOS
MAXILARES
DIAGNÓSTICADAS
EM
CENTRO
DE
REFERENCIA

CARCINOMA ODONTOGÊNICO DE CÉLULAS CLARAS NA
ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Neta HMN*, Pereira RL, Souza RCA, Cardoso JA, Cancio AV, Freitas
VS, Ramos TCF, Farias JG

Pinto DN*, Rocha DD, Feitosa VP, Borges C, Timbó MF

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
hildamendesnn@gmail.com

Faculdade Paulo Picanço
diegonevespintoo@gmail.com

OBJETIVO: Determinar a prevalência das lesões associadas aos ossos
maxilares biopsiadas em pacientes atendidos pelo Centro de Referência
de Lesões Bucais (CRLB) da UEFS no período de 2006 a 2017,
identificando as três lesões mais frequentes e as suas características
clínicas. MÉTODO: Estudo transversal, descritivo, realizado ao avaliar
todos as laudos histopatológicos dos últimos 11 anos, que tiveram como
diagnóstico histopatológico alguma das lesões associadas aos ossos
maxilares preconizadas pela OMS (2017) e dados sobre os pacientes,
como: sexo, idade, diagnóstico histopatológico e localização anatômica.
As lesões associadas aos ossos maxilares avaliadas foram: fibroma
ossificante, displasia fibrosa, displasia cemento-óssea, cementoma,
giganteforme familiar, osteocondroma, granuloma central de células
gigantes, querubismo, cisto ósseo aneurismático e cisto ósseo simples.
Destas, o granuloma periférico de células gigantes não entrou na
pesquisa por não se tratar de uma lesão intraóssea. As informações
coletadas foram transpostas para tabelas através do Software Microsoft
Office Excel Professional Plus, versão 2013. RESULTADOS: Foram
encontrados 65 laudos conclusivos para lesões associadas aos ossos
maxilares, representando prevalência de 0,03. Os pacientes tiveram
idade média de 45,2 anos, geralmente do sexo feminino e a região
posterior da mandíbula como a mais acometida. As lesões mais
frequentes foram a displasia cemento-óssea, displasia fibrosa e fibroma
ossificante. CONCLUSÃO: Os dados epidemiológicos, além de
contribuírem com a conclusão do diagnóstico histopatológico, auxiliam
na elaboração do prognóstico, no planejamento terapêutico e na
proservação do paciente.

OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática da literatura para
demonstrar os sintomas e manifestações do COCC, levando a uma
melhor compreensão dessa neoplasia. MÉTODO: Para tanto, foram
pesquisados artigos e relatos de casos sobre o tema COCC nas bases de
dados Pubmed e Scielo, com os descritores: Odontologia, Células claras,
e carcinoma odontogênico, sem restrição de ano. Foram selecionados
seis artigos, dos 26 encontrados. Os critérios de inclusão foram artigos
com foco odontológico somente nas línguas inglesa e portuguesa.
RESULTADOS: Diante dos estudos observados, todos os casos
apresentaram aumento mandibular ou maxilar, observando-se uma
predileção feminina elevada, com média de idade 58.9, caracterizando
incômodo, lesão dolorosa e mobilidade dentária. Nestes relatos, para
tratamento, a cirurgia por ressecção seria padrão-ouro, acompanhada de
exames complementares como o histológico, radiográficos e técnicas
fitogenéticas para um diagnóstico diferencial, sendo recomendado pelos
profissionais e acompanhamento médico ao paciente. CONCLUSÃO:
Portanto, devido à sua raridade e sintomas comuns para o falso
diagnóstico, são necessários novos estudos para possibilitar o melhor
conhecimento dessa neoplasia.
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CONHECIMENTO DE GRADUANDOS DE MEDICINA,
ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM SOBRE CÂNCER BUCAL

ALTERAÇÕES ORAIS EM CRIANÇAS COM MICROCEFALIA
ASSOCIADA À SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA

Nery MW*, Perez DEC

Duarte Júnior JSX*, VAZ FFS, Ramos LFS, Santos FRR, Carvalho MV,
Ferreira SJ

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
marcelewalmsley@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
juniorduarte121@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento e percepção de graduandos da
área de saúde sobre o câncer de boca. MÉTODO: Estudo transversal
com graduandos a partir do 6º período de Medicina, Odontologia e
Enfermagem da UFPE. O instrumento da pesquisa foi um questionário
autoaplicável constando de 13 questões para avaliação de seus
conhecimentos sobre fatores de risco, manifestações orais e prevenção
do câncer bucal, e a amostra foi de conveniência, composta por 303
estudantes. Os dados foram tabulados e análises estatísticas realizadas
no software SPSS 20.0. O teste qui-quadrado permitiu a associação
entre as variáveis (p-valor <0,05). RESULTADOS: Cerca de 95,1% dos
estudantes de Odontologia afirmaram examinar a mucosa oral do
paciente rotineiramente, frente a 47,2% em Medicina e 45,7% em
Enfermagem (p<0,01). Quanto ao fumo, estudantes dos três cursos
concordaram (p<0,05) que o fumo é um fator de risco importante para o
câncer bucal. Cerca de 80% dos estudantes julgaram não ter
conhecimento suficiente sobre prevenção e detecção do câncer bucal e
afirmaram insegurança para realizar o diagnóstico (p<0,01). Além disso,
apenas 19,2% dos alunos de Medicina e 0% de Enfermagem souberam
responder Carcinoma Epidermoide Bucal (CEB) quando perguntados
sobre o tipo mais comum de câncer bucal, frente a 93% de Odontologia
(p<0,001). CONCLUSÃO: Embora os estudantes tenham apresentado
resultados satisfatórios levando-se em consideração a área de formação,
esforços devem ser direcionados nos cursos para dar maior suporte e
segurança aos estudantes sobre o diagnóstico precoce do câncer bucal.

OBJETIVO: Detectar alterações orais em crianças com microcefalia
associada à síndrome congênita do Zika. MÉTODO: Foi realizado um
exame físico intra-oral nos bebês e crianças com Microcefalia. O registro
desse exame foi feito em uma ficha de coleta de dados, que estava
dividida em três partes: 1ª) informações gerais sobre o bebê/criança e
sua saúde geral, 2ª) informações sobre alterações nos tecidos moles da
cavidade oral, 3ª) informações dentárias. RESULTADOS: Das 22
crianças avaliadas, 14 (66,3%) eram homens e 8 (36,4%) eram mulheres.
A idade variou entre 17 e 33 meses, com média de 26,7 meses. Na
avaliação das alterações em tecidos moles, não foi detectada nenhuma
lesão, apenas algumas variações de normalidade como tórus palatino e
língua geográfica. Na análise da cronologia da erupção foi possível
verificar que todas as crianças tinham os incisivos superiores e inferiores
irrompidos. Os 2° molares superiores foram os mais ausentes, seguidos
por canino superior e 1° molar inferior. Das 16 crianças que
apresentaram erupção mais tardia, nove tinham mais de 3 meses de
atraso na erupção. Das alterações dentárias avaliadas, observou-se: lesão
cariosa cavitada em apenas 1 dente em 3 crianças, 2 apresentavam
mancha branca e 4 apinhamento dental. CONCLUSÃO: Foram
observados atrasos na cronologia de erupção da dentição decídua que
podem estar relacionados à microcefalia associada à síndrome congênita
do Zika vírus.

Financiamento: CAPES
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A LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DA NEURALGIA DO
TRIGÊMEO: SÉRIE DE CASOS

ASPECTOS IMAGENOLÓGICOS DE CALCIFICAÇÕES EM
TECIDOS MOLES DE IDOSOS

Silva EVS*, Moreno LMM, Nascimento SVB, Menezes RF, Melo EL,
Silva HHS, Miranda JM, Gerbi MEMM

Borges LF*, Maia EFT, Barros CCS, Oliveira HG, Lima KC, Maia PRL,
Medeiros AMC, Oliveira PT

Universidade de Pernambuco – UPE
eviniciussz11@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
luanaborges75@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar a eficácia da laserterapia no tratamento da
neuralgia do trigêmeo, através de uma série de casos. MÉTODO: 20
pacientes portadores da neuralgia do trigêmeo foram selecionados.
Foram utilizados dois protocolos: o de Varredura, com laser vermelho
(685nm) e 30 mW de potência, irradiando 20J/cm2 ao longo do trajeto
do nervo Trigêmeo e seus ramos na face e o Pontual, com laser
infravermelho (830nm) e 40mW de potência, irradiando 0,5 a 1,0 J/cm2
distribuídos por pontos ao longo do trajeto do nervo trigêmeo e seus
ramos, na face. O tratamento foi feito em 24 sessões, no Laboratório de
Biophotonica da FOP/UPE. RESULTADOS: A patologia dos
pacientes era tratada com neurologista, onde 80% estavam usando 600
mg de carbamazepina por dia e não apresentaram melhora na dor
global. Os pacientes relatam não sentirem mais vontade de viver, pois
não suportam as crises, nem tão pouco os efeitos colaterais das
medicações. A maioria deles apresentavam uma aparência cansada e um
alto grau de irritabilidade. Após 24 sessões da terapia com Laser (685 a
830 nm), houve uma regressão da doença e melhora no estado geral do
paciente. CONCLUSÃO: A terapia a Laser eliminou a necessidade de
tratamentos mais agressivos, tais como cirurgias neurológicas e uso
constante de drogas, eliminando a dor sem comprometer a sensibilidade
da face.

OBJETIVO: Investigar a ocorrência de calcificações em tecidos moles
da região de cabeça e pescoço nas radiografias panorâmicas de idosos.
MÉTODO: Foi realizada a análise de 909 radiografias panorâmicas
digitais de pacientes idosos atendidos no Serviço de Imagenologia do
Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, no período de 2013 a 2016. As imagens foram obtidas no
aparelho KODAK® 8000C Carestream (74 kV, 8 mA, 13,9 s e 15% de
ampliação). Para a análise estatística, foram realizados o teste do Quiquadrado e o teste exato de Fisher (p≤0,05). RESULTADOS: Dos 909
casos analisados, 572 (62,9%) eram do gênero feminino. Observou-se
que 81,6% (n=742) dos pacientes apresentavam idade entre 60 e 75 anos
de idade, onde a idade média foi de 68 anos. Além disso, 32,3% dos casos
analisados (n=294) apresentaram pelo menos um tipo de calcificação. As
calcificações na tireoide (n=174; 19,1%) foram as mais frequentes,
seguida por calcificações na cartilagem tritícea (n=137; 15,1%) e nas
tonsilas (n=66; 7,3%). CONCLUSÃO: A ocorrência de calcificações em
tecidos moles da região de cabeça e pescoço foi maior do que à relatada
na literatura. Por serem de natureza crônica, essas calcificações podem
ocorrer ao longo de toda a vida e constituindo processos patológicos ou
fisiológicos. Assim, é importante o conhecimento delas pelo cirurgiãodentista para a realização do diagnóstico diferencial e escolha da conduta
clínica adequada.
.
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ALTERAÇÕES CITOLÓPATOLÓGICAS ORAIS ASSOCIADAS À
TOMOGRAFIA DE FEIXE CÔNICO

EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO COM TOXINA
BOTULÍNICA EM GLÂNDULAS SALIVARES DE RATAS.

Nascimento IS*, Fonte JBM, Melo MFB, Takeshita WM,
Albuquerque-Júnior RLC

Regueira LS*, Baratella-Evêncio L, Oliveira JB, Silva PSOC, Valença
GAL, Conceição JCP, Perez DEC

Universidade Tiradentes - UNIT
Ilmarasilva1997@gmail.com

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP
lu_regueira@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar evidências citológicas de genotoxicidade e
citotoxicidade em células esfoliadas da mucosa oral de adultos
submetidos à tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) total
e parcial. MÉTODO: Foram selecionados para o estudo 29 adultos que
foram encaminhados para realização de tomografia computadorizada
total ou parcial em um serviço de imaginologia odontológica. Todas as
TCFC foram realizados com um scanner 3D Carestream CS 9000
(Carestream Health Inc., Rochester, NY). A coleta das amostras
citológicas foi realizada imediatamente antes e 10 dias depois da TCFC,
por meio de raspagem da mucosa jugal esquerda e direita com espátula
de plástico. O material foi corado pela técnica do Papanicolaou e foi
avaliada a frequência de micronúcleos (sugestiva de genotoxicidade), e
da soma de alterações nucleares sugestivas de citotoxicidade (picnose ,
cariólise, cariarrexe e broken eggs) em 1000 células de cada amostra.
Foram comparados os dados obtidos com TCFC total e parcial. A
análise estatística foi realizada pelo teste de Wilcoxon (amostras
pareadas) e teste T (amostras não pareadas), com nível de significância
de 5%. RESULTADOS: Foi observada diferença significativa na
frequência de células micronucleadas para aquisição parcial (p <0,01) e
total (p <0,001), sugerindo evidencias de genotoxicidade. Quanto à
citotoxicidade, houve diferença estatisticamente significativa tanto para
aquisição parcial (p <0,001) quanto total (p <0,001). CONCLUSÃO: A
TCFC parcial e total parece oferecer riscos de induzir dano genético.
Além disso, ambas as formas de aquisição da TCFC promoveram
alterações nucleares sugestivas de citotoxicidade.

OBJETIVO: Analisar o impacto do tratamento repetido com a toxina
botulínica tipo A na estrutura glandular de ratas. MÉTODO: Utilizouse 35 ratas Wistar (Rattus norvegicus albinus), divididas em três
grupos: o grupo C (controle, n=7), onde os animais não sofreram
nenhuma intervenção; o grupo G (n=14), submetido à injeção
intraglandular com o estabilizante da toxina botulínica tipo A que é a
gelatina bovina; e o grupo B (n=14) tratado com 2.5U de BoNT-A
(Prosigne®, Cristália, SP, Brasil). Os grupos tratados receberam três
aplicações no complexo submandibular-sublingual, intervaladas a cada
35 dias. Os grupos G e B foram subdivididos em 2 subgrupos de acordo
com o dia da eutanásia: 12 e 35 dias após o fim do tratamento, datas em
que os espécimens glandulares foram coletados para proceder às análises
histométricas, relativas à área dos ácinos e espessura dos ductos
estriados, e às análises imunoistoquímicas. com marcação para
calponina, actina músculo-específica. RESULTADOS: Verificou-se uma
diminuição da área acinar mucosa e serosa com aumento do espaço
intersticial no grupo B após 12 dias do tratamento, tais características
foram constatadas em menor grau após 35 dias. Ainda no grupo
analisado após 12 dias, as imunomarcações sugerem uma ação da BoNTA na diminuição de células mioepitelias da região acinar serosa.
CONCLUSÃO: A aplicação repetida de BoNT-A provocou alterações
histológicas em glândulas submandibulares de ratos após 12 e 35 dias
com aparente caráter reversível.
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RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA DE CABEÇA E PESCOÇO E
INGESTÃO ALIMENTAR

ANÁLISE DA INFILTRAÇÃO MUSCULAR EM 60 CASOS DE
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÍNGUA

Silva JKM*, Veras ID, Lima MCR, Rosa CR, Santos AF, Santos VCB,
Barbosa KGN, Ferreira SMS

Souza CG*, Meneses RKL, Silva RNF, Costa NL, Batista AC,
Mendonça EF, Nonaka CFW, Alves PM

Financiamento: Propesq -UFPE

Centro Universitário CESMAC
jane_gomesf12@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
guimaraescamila17@gmail.com

OBJETIVO: Determinar a frequência de consumo de grupos
alimentares após radioterapia de cabeça e pescoço e verificar a
condição/complicação de saúde bucal em pacientes oncológicos.
MÉTODO: Ensaio clínico quase-experimental envolvendo 17 pacientes
do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Maceió-AL. Os pacientes
foram avaliados antes e depois do tratamento radioterápico por meio do
Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e consistência da dieta
auto referida pelo paciente (normal, pastosa ou líquida). O intervalo
para segunda avaliação foi em média de 15-30 dias. A condição bucal foi
aferida pela presença e quantidade de dentes; uso de prótese e fluxo
salivar. Além disso avaliamos a presença de mucosite por meio de seus
escores de gravidade clínica da lesão. RESULTADOS: As variações
mais bruscas na dieta foram para queda no consumo de cereais (64,7%),
carne/ovos (23,5%), óleos/frituras (35,3%) e doces (53%). Verificou-se
aumento no consumo de frutas (29,5%). Houveram poucas alterações
para leites/derivados, leguminosas, legumes/verduras. 4 pacientes
passaram a ter dieta apenas líquida pós-tratamento. Principal alteração
de saúde bucal foi para redução significativa do fluxo salivar (teste t
pareado; p<0,001). Mucosite foi observada apenas após radioterapia
(Grau 0: 7,1%); (Grau 1: 57,1%);(Grau 2: 21,4%); (Grau 3: 14,3%).
CONCLUSÃO: A radioterapia em pacientes oncológicos de cabeçapescoço causa alterações na dieta e na frequência de consumo alimentar,
além de alterações de fluxo salivar e mucosite.

OBJETIVO: Avaliar, morfologicamente, a presença de infiltração
muscular (IM) como fator de prognóstico em casos de carcinoma de
células escamosas de língua (CCEL), associando-a com parâmetros
clínicos. MÉTODO: Estudo observacional e transversal, caracterizado
pela análise descritiva e analítica de 60 casos de CCEL. Os dados clínicos
(sexo, idade, hábitos nocivos, tamanho do tumor, metástase linfonodal
regional, metástase à distância, estadiamento clínico e sobrevida) foram
obtidos de prontuários médicos. Para a análise morfológica da IM, foram
utilizadas lâminas coradas em hematoxilina e eosina (H/E), e utilizando
a metodologia proposta por Pimenta Amaral et al (2004), considerando a
presença de IM (células tumorais adjacentes ou em região profunda de
feixes musculares) e ausência de IM (feixes musculares livres de células
tumorais). Para análise estatística, utilizaram-se os testes de Fisher e
Qui-quadrado, considerando valor de p<0,05. RESULTADOS: A idade
média dos pacientes foi de 52,33 anos (±16,21), 56,7% (n=34) eram
homens, 61,7% (n=37) dos casos tinham hábitos nocivos, 55,0% (n=33)
com metástase linfonodal regional (N1-N3), 91,7% (n=55) com ausência
de metástase a distância (M0) e 70,0% (n=42) com estágios clínicos
avançados (III/IV). A média de sobrevida foi de 56,91 meses (±45,16). A
IM foi observada em 88,3% (n=53) dos casos. Não houve associação
estatisticamente significativa da IM com nenhum dos parâmetros
clínicos avaliados. CONCLUSÃO: A IM é um achado morfológico
bastante frequente em CCEL, embora não pôde ser considerado como
um fator de prognóstico independente.

Financiamento: Projeto Semente de Iniciação Científica - CESMAC
Financiamento: CNPq
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ES 101

	
  

ES 102

MANIFESTAÇÕES ORAIS DA DOENÇA DO ENXERTO
CONTRA
O
HOSPEDEIRO
EM
PACIENTES
TRANSPLANTADOS

INFLUENCIADORES DA VIA WNT/β- CATENINA EM
CARCINOMA
ESCAMOSO
ORAL:
UMA
REVISÃO
SISTEMÁTICA

Veras SRA*, Cruz JF, Brito DHS, Bem JSP, Santos JSS, Regueira LS,
Kozmhinsky VMR, Silveira FMM

Timbó M*, Vieira LV, Pinto DN, Rodrigues REA, Feitosa VP

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira – IMIP
samuel_dsa@hotmail.com

Faculdade Paulo Picanço
manuela.timbo@hotmail.com

OBJETIVO: Conhecer a incidência de DECH e DECH oral em
pacientes submetidos ao TCTH alogênico de um hospital de referência
em Recife/PE. MÉTODO: Usou-se dados secundários em prontuários
médicos para verificação da incidência de DECH e DECH oral, além de
características sociodemográficas e relacionadas à doença base e ao
transplante. Foram realizadas análises descritivas de frequência. A
pesquisa atende às normas para pesquisas com seres humanos
preconizadas pelo Conselho Nacional de Saúde, através da resolução
466/2012 e obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP.
A amostra foi composta por 34 pacientes submetidos ao TCTH
alogênico no período de 2012 a 2016. RESULTADOS: A maioria
desses pacientes era do sexo masculino (58,8%) e foi diagnosticado com
leucemia (70,6%). A idade média foi 36 anos. Todos os transplantes
foram realizados com doadores aparentados, e a maioria das células
utilizadas foi proveniente da medula óssea (58,8%). O protocolo de
condicionamento mais utilizado foi Bussulfano associado ao Fludarabina
(61,8%) e mais da metade dos pacientes realizou Laserterapia (61,8%).
Quase 90% apresentaram mucosite oral (MO) durante o internamento
para o TCTH. Cerca de 80% dos pacientes que sobreviveram ao
transplante apresentaram DECH e, destes, quase metade (48,1%)
apresentaram DECH oral. CONCLUSÃO: A DECH, assim como
DECH oral, apresentou alta incidência entre os pacientes pesquisados.
Destaca-se, portanto, a importância do acompanhamento regular desses
pacientes pelo cirurgião-dentista.

OBJETIVO: Avaliar, através de uma revisão sistemática, a imunoexpressão de fatores que influenciam a via WNT/ β-catenina em células
de carcinoma escamoso oral. MÉTODO: Desse modo, foram
pesquisados artigos nas bases de dados PubMed e SciELO com as
palavras-chaves “carcinoma de células escamosas orais”, “β-catenina” e
“WNT”, nas línguas inglesa e portuguesa, sem restrição de ano. Na
mesma ótica, foram encontrados 103 artigos, sendo excluídos 78 artigos
por leitura de título e resumo, estudos com alto risco de viés ou que não
sigam o checklist PRISMA, e 8 artigos por estarem presentes nas duas
bases de dados referidas. Sete artigos foram excluídos por não
representarem metodologia clara. Sendo selecionados 10 artigos.
RESULTADOS: Nesse contexto, pode-se ressaltar que os fatores
MEG3, HC1 junto ao Fluorouracil, Taiwanin C ou o silenciamento de
UCA1, CCAT2 e KLK4 podem inibir o crescimento, migração e/ou
metástase do tumor pela inibição da via Wnt/β-catenina. Entretanto, a
super expressão da via WNT/β-catenina causada por PON2, cisplatina,
deleção do gene FAD1 e ingestão de nicotina podem promover a
restauração, e progressão dos comportamentos biológicos malignos em
células de carcinoma escamoso oral. CONCLUSÃO: Em suma, a imunoexpressão desses fatores pode influenciar a redução de células
cancerígenas ajudando na exploração de novos possíveis diagnósticos e
melhorando os efeitos terapêuticos, através da inibição ou super
expressão da via Wnt/ β-catenina em células de carcinoma escamoso
oral.
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MD 01

	
  

MD 02

CODEÍNA/PARACETAMOL FRENTE À SENSIBILIDADE
IMEDIATA CAUSADA PELO CLAREAMENTO DENTÁRIO

EFEITO DO LASER ND:YAG E DIFERENTES BIOVIDROS NA
OCLUSÃO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS

Santos KS*, Oliveira SN, Assunção IV, Borges BCD

Penha KJS*, Souza JML, Vieira RC, Couto GAS, Casanovas RC, Torres
CRG, Bauer JRO, Firoozmand LM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
kaizasousasantos@gmail.com

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
karlajanilee@outlook.com

OBJETIVO: Comparar a eficácia dos fármacos ibuprofeno e codeína +
paracetamol, no controle da sensibilidade imediata gerada pelo
clareamento dentário em consultório com peróxido de hidrogênio a 35%
e avaliar a alteração de cor dentária causada pelo gel clareador.
MÉTODO: Sessenta voluntários foram selecionados aleatoriamente em
3 grupos, cada qual com 20 participantes: 400mg placebo (PL), 400mg
de ibuprofeno (IB) e 30mg de codeína + 500mg de paracetamol (CP). Os
voluntários foram submetidos a 2 sessões de clareamento com peróxido
de hidrogênio a 35% com 2 aplicações de 20 minutos cada. Em ambas as
sessões, as medicações foram administradas aos voluntários 1 hora antes
do procedimento. Os valores de sensibilidade foram obtidos através de
uma escala visual analógica de dor imediatamente após o clareamento e
a cor dentária foi avaliada antes e após o clareamento. A análise
estatística foi feita através do ANOVA 1/2 Fatores e pós teste de tukey.
RESULTADOS: Houve diferenças estatisticamente significantes na
sensibilidade ao clareamento entre os medicamentos (p < 0,01). As
médias de sensibilidade encontradas CP: 1,0; PL: 4,7; IB: 4,8. Em
relação à cor dentária foi significativa, os dentes ficaram mais claros
após o clareamento do que antes (p < 0,01), embora não houve
diferenças estatisticamente significantes entre os medicamentos antes
ou depois do clareamento (p < 0,05). CONCLUSÃO: O tratamento
associado da codeína + paracetamol uma hora antes do clareamento
dentário de consultório pode reduzir drasticamente a sensibilidade
imediata.

OBJETIVO: verificar in vitro a influência do uso do laser Nd:YAG
associado à dois biovidros (niobofosfato-NbG e Sílica-45S5) na
permeabilidade dentinária. MÉTODO: Foram confeccionados 50 discos
de dentina bovina com 6 mm de diâmetro e 1 mm de espessura. A
permeabilidade foi medida em quatro momentos: com a presença da
smear layer, abertura máxima dos túbulos, após o tratamento e seguido
do desafio ácido com o auxílio do aparelho de permeabilidade (ODEME).
Os espécimes foram randomicamente distribuídos em 5 grupos
experimentais (n=10), de acordo com o tratamento realizado: (NbG-60)
Laser Nd:YAG (60mJ, 10 Hz, 0,6 W) + NbG, (NbG80) Laser Nd:YAG
(80mJ, 10 Hz, 0,8 W) + NbG, (45S5-60) Laser Nd:YAG (60mJ, 10 Hz,
0,6 W) + 45S5, (45S5-80) Laser Nd:YAG (80mJ, 10 Hz, 0,8 W)+45S5 e
(C) Controle. O desafio erosivo possuía quatro ciclos executados
diariamente durante cinco dias, sendo cada ciclo composto por 2 min em
ácido cítrico a 0,3% e 1h em saliva artificial. Foram obtidas as variações
percentuais da permeabilidade após os diferentes tratamentos e erosão,
por meio do teste Kruskal Wallis com post hoc de Dunn (p>0.05).
RESULTADOS: Verificou-se que o grupo (45S5-80) apresentou maior
diminuição da passagem de fluídos, seguido do (45S5-60), (NbG-80) e
(NbG-60). Após desafio ácido todos os tratamentos se mostram
resistentes à erosão comparados ao grupo (C). CONCLUSÃO: Todos os
tratamentos foram capazes de reduzir a permeabilidade, sendo 45S5-80 a
associação mais eficaz de acordo com as condições experimentais do
estudo.
Financiamento: FAPEMA (Processo 2015/014)

MD 03

MD 04

RADIOPACIDADE
DE
RESINAS
DIFERENTES SENSORES DIGITAIS

COM

ANÁLISE IN VITRO DA INTERFACE DENTE-RESTAURAÇÃO
COM SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES

Silva EJ*, Santos JPCL, Campello SL, Mota CCBO, Faria DLB, Gomes
ASL

Silva EJ*, Alves DVL, Santos AMS, Souza AF, Faria DLB, Mota CCBO,
Gomes ASL

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
evairjs@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
evairjs@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o grau de radiopacidade de resinas compostas de
incremento único através de dois sistemas de imagem radiográfica
digital. MÉTODO: Foram selecionadas quatro resinas bulk fill: SDR –
Smart Dentin Replacement (Dentsply), Filtek Bulk Fill (3M ESPE),
Filtek Bulk Fill Flowable Restoration (3M ESPE), e Tetric N-Ceram
Bulk Fill (Ivoclar Vivadent). Como controle foi usada uma resina
convencional, Filtek Z100 (3M ESPE). Foram confeccionados discos
(n=5) com 10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura, conforme
preconizado pela normatização 27 ANSI/ADA. Para as exposições
radiográficas foram utilizados um aparelho de raios-x dental
(XSpectro70, Dabi Atlante) com 70kVP e 8 mA e dois tipos de sensores
digitais, um CMOS (Fona, Schick) e uma placa de fósforo
fotoestimulada (EXPRESS, Kavo Kerr). As amostras foram
posicionadas nos sensores digitais a 40 cm de distância do foco de raios
X. Para análise dos dados um algoritmo foi gerado no software
MATLAB (MathWorks) para filtrar todas as imagens, remover o sinal
do ruído e obter a média da radiopacidade em pixels. RESULTADOS:
As médias de densidade radiográfica variaram entre 0,66278 e 0,77864,
sendo os valores mais elevados a Tetric N-Ceram (DP 0,03879), e
menor, SDR (DP 0,01789). Quanto ao comparativo dos sensores, o
CMOS apresentou sensibilidade inferior na geração de imagens quando
comparado ao sistema de placa de fósforo fotoestimulada.
CONCLUSÃO: Todas as resinas testadas neste estudo atenderam ao
padrão de radiopacidade especificado pela normatização 27 ANSI/ADA.

OBJETIVO: Avaliar in vitro a interface restauradora com sistemas
adesivos autocondicionantes nas margens circundantes e parede pulpar
de terceiros molares através da tomografia por coerência óptica (TCO) e
da tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). MÉTODO:
Foram selecionados 15 terceiros molares humanos hígidos (CAAE:
60722516.8.0000.5203) e preparadas cavidades classe I de Black. Os
espécimes foram divididos aleatoriamente em três grupos (n=5),
conforme o sistema adesivo: Adhese SE (Ivoclar Vivadent), OptiBond
All-in-One (Keer), Ambar Universal (FGM). Todos os grupos foram
restaurados com resina composta Tetric N-Ceram (Ivoclar Vivadent).
As imagens de TCFC (Prexion 3D) foram realizadas com o protocolo de
aquisição de imagem voxel 0,1 mm em alta resolução. Para análise com
TCO utilizou-se um sistema de domínio espectral (Callisto, Thorlabs)
para obtenção de imagens da face oclusal das amostras; posteriormente
os dentes foram seccionados perpendicularmente, 1 mm além da base
das restaurações para escaneamento da parede pulpar. As imagens foram
processadas através Image J. RESULTADOS: O sistema adesivo
OptiBond apresentou o menor índice de falhas na parede pulpar e nas
margens restauradas (18,66% e 20%, respectivamente), seguido pelo
Ambar (22,66% e 37,33%) e AdheSE (40% e 58,66%). Não houve
diferença estatisticamente significativa entre a avaliação do TCO e
TCFC (valor-p 0,141). CONCLUSÃO: Os dados obtidos apontam para
melhor desempenho dos sistemas adesivos de passo único quando
comparados aos de dois passos.

Financiamento: INCT-INFO (Processo: 465.763/2014-6)

Financiamento: INCT-INFO (Processo: 465.763/2014-6)
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MD 05

	
  

MD 06

ENSAIO CLÍNICO SOBRE A INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE
CORANTES DURANTE O CLAREAMENTO DENTAL

AVALIAÇÃO DO DIAMINO FLUORETO DE PRATA NA
INTERFACE RESINA-DENTINA EROSIONADA

Silva WSAS*, Santos NMV, Losada FB, Santos Filho JM, Silva CHV,
Menezes Filho PF, Teixeira HM, Guimarães RP

Brandão CMM*, Silva, DO, Siqueira FSF, Campos VS, Loguercio AD,
Cardenas AFM

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
wendysthephany@yahoo.com.br

Universidade CEUMA
camilammbrandao@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência do consumo de bebidas corantes
durante o tratamento clareador supervisionado e doméstico através de
ensaio clínico. MÉTODO: Cinquenta pacientes de ambos os gêneros,
maiores de 18 anos, aleatoriamente alocados em cinco grupos (n=10):
GRUPO PC-: Clareamento supervisionado com Peróxido de Carbamida
10% (Whiteness Perfect/FGM) com restrição de dieta; GRUPO PC+:
Clareamento supervisionado com Peróxido de Carbamida 10% com uso
de solução corante; GRUPO GC: Escovação diária com dentifrício
convencional (Tripla Ação/Colgate); GRUPO LW-: Escovação diária
com dentifrício clareador (Luminous White Advanced/Colgate) com
restrição de dieta; GRUPO LW+: Escovação diária com dentifrício
clareador e uso de solução corante. Leituras das modificações
cromáticas foram realizadas com espectrofotômetro digital (EasyShade
– Vita), tomando como referência a média dos valores L* a e b dos
elementos 11 e 21 e cálculo subsequente do ΔE. RESULTADOS:
Comparação entre valores médios do ΔE obtido entre as avaliações
iniciais e finais do tratamento, revelou diferenças entre os grupos PC(ΔE = 4,28) e PC+ (ΔE = 4,42) quando comparados ao GC (ΔE = 0,97),
LW- (ΔE = 0,43) e LW+ (ΔE = 0,30). Não houve diferenças entre PCe PC+ nem entre LW- e LW+. CONCLUSÃO: Apenas a técnica
supervisionada com utilização de Peróxido de Carbamida a 10% obteve
efeito clareador satisfatório. O contato com a substância corante não
influenciou de forma significativa a efetividade clareadora das técnicas
supervisionada e doméstica e o clareamento com dentifrício clareador
não foi eficaz.

OBJETIVO: Avaliar o efeito das duas concentrações do diamino
fluoreto de prata (DFP) na força de adesão da interface resina-dentina
erosionada (µTBS) de adesivos universais e as mudanças
químicas/morfológicas induzidas pelo DFP. MÉTODO: 69 molares
extraídos foram aleatoriamente distribuídos em 12 grupos
experimentais de acordo com: (1) diamino fluoreto de prata (dentina
erodida [DE] sem o tratamento com diamino fluoreto de prata , com
diamino fluoreto de prata 12% [DE + DFP 12%], e diamino fluoreto
de prata 38%[DE + DFP 38%]); (2) sistemas adesivos (Clearfil
Universal Bond Quick [CUQ]; e Single bond Universal [SBU]) e (3)
estratégias adesivas (condicionamento total [ER] e autocondicionante
[SE]). Os dentes foram restaurados, armazenados em água por 24 h,
seccionados em “palitos” e testados sob µTBS. Padrão de
condicionamento da dentina-mudanças químicas/morfológicas induzidas
pelo DFP foram examinadas pelo EDX-SEM. Os Dados de µTBS foram
submetidos a análise de variância ANOVA três fatores e teste de Tukey
(5%). RESULTADOS: A aplicação do DFP em dentina erosionada
resultou em medias de µTBS maior quando comparado com dentina
erosionada sem DFP. Contudo, foi observado diferença estatística
significante somente quando o DFP 38% foi aplicado (p < 0.001). EDXSEM mostrou íons de prata e iodo, assim como, depósitos de minerais de
cálcio após a aplicação do DFP, mesmo após condicionamento com ácido
fosfórico. CONCLUSÃO: A aplicação do DFP previamente ao adesivo
universal em modo ER e SE pode ser uma alternativa para aumentar a
adesão em dentina erosionada.

MD 07

MD 08

BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM SUPERFÍCIES DE
RESINAS COMPOSTAS CONVENCIONAIS E BULK FILL

AVALIAÇÃO DO METABOLISMO DE CANDIDA ALBICANS
SOBRE SUPERFÍCIES DE REEMBASADORES PROTÉTICOS

Brito ACM*, Bezerra IM, Almeida LFD

Bezerra IM*, Brito ACM, Cavalcanti YW, Almeida LFD

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
arellabrito@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
isismoraisbezerra@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar in vitro a adesão de biofilmes de Candida
albicans (ATCC 90028) em superfícies de resinas compostas
convencionais e bulk fill. MÉTODO: Foram utilizadas quatro marcas
diferentes de resinas compostas e bulk fill, Aura Bulk Fill - SDI®,
Premisa - Kerr®, Opallis- FGM® e Filtek bulk fill flow - 3M®. Os
espécimes (7,5x7,5x3mm) foram confeccionados de acordo com
instruções dos fabricantes, e
fotoativadas por luz de LED,
(n=8/grupo). Utilizou-se saliva artificial para formação da película
salivar, por 60 min a 37°C. O inóculo foi padronizado com densidade
celular de 1x106UFC/mL. Os espécimes foram acondicionados em
placas de 24 poços, em meio de cultura RPMI 1640, adicionando-se
1mL/poço com incubação por 48h à 37°C, com troca do meio de cultura
a cada 24h,. A formação do biofilme foi avaliada considerando as
unidades formadoras de colônia (UFC/mL) em placas de Agar
Sabouraud Dextrose. Os dados foram analisados por ANOVA oneway/Tukey (p<0,05). RESULTADOS: Na contagem de UFC/mL, a
resina Aura, não apresentou diferença significativa quando comparada à
Opallis (p=0,845) e Premisa (p=0,957). Também houve diferença entre
as marcas Opallis e Premissa (p=0,987). Já para a marca de resina
Filtek, houve diferença significativa entre as resinas Aura (p=0,006) e
Premisa (p=0,019), entretanto não houve diferença quando comparada à
Opallis (p=0,051). CONCLUSÃO: O presente estudo demonstra que há
diferença na adesão da C. albicans na superfície de diferentes marcas,
inclusive entre resinas compostas convencionais e bulk fill.
Financiamento: CNPq (N° 130005/2018-5)

OBJETIVO: Avaliar in-vitro atividade antimicrobiana do Terpineol,
Cinamaldeído, Hipoclorito de sódio 1%, Clorexidina 0,12%, e Corega
sobre biofilme de Candida albicans (ATCC 90028) desenvolvidos em
superfícies de reembasador protético macio. MÉTODO: Espécimes do
reembasador Bosworth Trusoft (Bosworth Company- USA) foram
confeccionados de acordo com instruções do fabricante e induzida a
formação da película adquirida com saliva artificial por 60 minutos, a
37°C. Após esse período, o biofilme foi semeado (1x106UFC/mL) por 24
h a 37° C. Após foram expostos ao terpineol (10 mg/mL), cinamaldeído
(10 mg/mL), hipoclorito de sódio 1%, clorexidina 0,12%, corega e
solução salina (controle crescimento). Os espécimes permaneceram por 1
ou 10 minutos, em cada solução, sendo as exposições realizadas 24h, 48h
e 72 h após a semeadura do biofilme. Avaliou-se a atividade metabólica,
pelo teste de MTT e dureza Shore A, utilizando-se microdurômetro. A
analise estatística foi realizada pelos testes de Kruskal-Wallis/ Mann
Whitney ou teste t (p<0,05). RESULTADOS: Observou-se que para a
exposição de 1 min o cinamaldeído, clorexidina e hipoclorito foram
eficientes (p>0,05). Aos 10 minutos, terpineol e controle de crescimento
não diminuíram a atividade metabólica (p>0,05) diferindo das demais
substâncias. Em relação à dureza, não houve diferença entre os grupos,
apenas para o hipoclorito de Sódio e Corega. CONCLUSÃO: O
cinamaldeído, clorexidina e hipoclorito demonstraram atividade
antifúngica sobre biofilme de Candida albicans sobre superfície de
reembasador protético.
Financiamento: CAPES N° 1757970
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MD 09

	
  

MD 10

RESINAS BULK FILL: AVALIAÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO
E ADAPTAÇÃO MARGINAL

AVALIAÇÃO CLÍNICA DE ESTRATÉGIAS DOMÉSTICAS DE
CLAREAMENTO DENTÁRIO

Mendes CL*, Assis CPP, Annibal H, Lira WM, Silva CGS, Braz Júnior
R, Braz R

Silva* KYS, Silva JVBS, Melo VA, Costa DPTS, Silva CHV, Teixeira
HM, Guimarães RP

Faculdade de Odontologia de Pernambuco – UPE
caciolopes@yahoo.com.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
kamyllayolanda@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar grau de micro-infiltração das Bulk Fill em classes
II com terminação cervical dentinária, empregando adesivo universal
pela técnica condicionamento ácido e auto-condicionamento.
MÉTODO: Foram utilizados 40 molares humanos hígidos,
confeccionados Slots Verticais, totalizando 80 cavidades. Os dentes
foram divididos em quatro grupos para técnica de condicionamento
ácido (n=5): G1 Filtek Z350; G2 Filtek Bulk Fill; G3 Surefill SDR; G4
X-tra base, e quatro grupos para auto-condicionamento (n=5). As
amostras foram para estufa por 24 h, termocicladas, impermeabilizadas
e imersas em Fucsina Básica 0,5% e seccionadas no sentido mésio-distal.
Foram avaliados quanto micro-infiltração qualitativamente, com auxílio
de lupa estereoscópica por examinadores calibrados e submetidos ao
teste Kruskal-Wallis, com significância 5%. Para adaptação marginal,
foram utilizados 12 molares humanos hígidos, divididos entre quatro
grupos e confeccionadas cavidades. Após término dos procedimentos, os
grupos foram armazenados por 24 h, metalizados para MEV e
analisados pelo teste Kruskal-Wallis (p<0,05). RESULTADOS: Microinfiltração: não houve diferença estatística significante entre compósitos
testados quando utilizada técnica condicionamento ácido. Todos os
grupos estudados apresentaram desempenho satisfatório quando
comparados ao controle. Adaptação marginal: foi demonstrado que a
Bulk Fill exibiu adaptação marginal satisfatória quando comparada ao
controle no condicionamento ácido. Já no auto-condicionamento, a
adaptação marginal exibida não foi uniforme, havendo diferença
estatística significante. CONCLUSÃO: Condicionamento ácido
favorece as Bulk Fill, melhorando a qualidade da adaptação marginal.
Resinas experimentais apresentaram desempenho satisfatório quando
comparadas às resinas universais, no tocante à micro-infiltração.

OBJETIVO: Avaliar a eficácia de três clareadores dentais domésticos
através de ensaio clínico. MÉTODO: Foram selecionados 32 pacientes
de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, aleatoriamente alocados em
quatro grupos (n=8): G1: Controle – Clareamento supervisionado com
Peróxido de Carbamida 10% (Whiteness Perfect/FGM), G2: Solução
clareadora em caneta (Teeth Whitening Pen – Walgreens), G3: Solução
Clareadora em pincel (Nighttime Whitening Gel – CVS), G4: 3D White
Whitestrips (OralB). As leituras das modificações cromáticas foram
realizadas inicialmente e ao final do tratamento, com espectrofotômetro
digital (EasyShade – Vita), tomando como referência a média dos valores
de L* a e b dos elementos 11 e 21, e cálculo subsequente do ∆E.
RESULTADOS: A comparação entre as avaliações iniciais e finais do
tratamento (∆E), através do teste ANOVA, revelou diferença
estatisticamente significante (p<0,001) entre o resultado obtido com o
grupo controle (∆E2 = 11,65) e os grupos de clareamento doméstico
(∆E2 do G2 =4,38, G3 = 4,83 e G4 = 8,32). Não houve diferença entre
os grupos para os relatos de sensibilidade e alterações gengivais (p
>0,05). O grau de satisfação quanto ao resultado obtido, revelou
diferença significativa entre os grupos (p< 0,001), a maioria dos
pacientes dos Grupos Controle e Fitas clareadoras mostrou-se satisfeito
com o tratamento, ao contrário dos pacientes que utilizaram solução
clareadora em pincel e caneta, cuja maioria mostrou-se indiferente ao
resultado obtido. CONCLUSÃO: As estratégias domésticas de
clareamento dentário avaliadas não foram capazes de produzir efeito
clareador semelhante ao clareamento supervisionado.

MD 11

MD 12

ANÁLISE FISICOMECÂNICA E TÉRMICA DE RESINAS BULK
FILL E CONVENCIONAIS

UTILIZAÇÃO DE RESINAS BULK FILL PARA REABILITAÇÃO
DE DENTES COM RAÍZES FRAGILIZADAS.

Oliveira LJR*, Nascimento AS, Albuquerque MS, Lima EA, Mendes
CL, Claudio Paulo Assis CPP, Lira WM, Braz R

Alves MVSLA*, Albuquerque BAS, Ortigoza LS, Araujo SF, Lago CA,
Correia TC, Nascimento A, Braz R

Universidade de Pernambuco – UPE
leooliveira555@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
mvsla17@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o grau de conversão (GC) e a estabilidade térmica
de resinas compostas bulk fill e convencionais. MÉTODO: Amostras de
onze resinas compostas foram preparadas para avaliar valores de grau
de conversão e microdureza Vickers (MV), perda de massa e de
resíduos/partículas de carga, temperatura de transição vítrea (Tg),
valores de entalpia e o coeficiente de expansão térmica linear (CETL),
através de análise via FTIR, microdurômetro, TGA, DSC e
dilatômetria. Os dados foram submetidos a análise estatística, com nível
de significância de 95%. O GC e a MV não foram influenciados pelo
lado de polimerização da amostra, sendo registradas diferenças
estatísticas apenas entre os materiais. RESULTADOS: Os valores de
temperatura de decomposição, fusão, perda de massa e resíduos foram
dependentes do material e da condição de avaliação, polimerizada e não
polimerizada. A Tg foi similar entre os materiais, sem diferenças
estatísticas significantes. O CTEL variou de 10.5 a 37.1 (10-6/°C), sem
diferença estatística entre os materiais. Houve uma moderada correlação
negativa entre o CTEL e a porcentagem de partículas de carga, em
peso. Os compósitos apresentaram resultados mecânicos, físicos e
térmicos aceitáveis. CONCLUSÃO: É importante conhecer as
propriedades térmicas, físicas e mecânicas das resinas compostas bulk
fill, especialmente pelo seu caráter inovador, para que se possa escolher
a mais adequada, durante os procedimentos restauradores diretos ou
semidireto.

OBJETIVO: Avaliar a resistência à fratura de incisivos bovinos com
raízes fragilizadas restaurados com resina bulk fill associada a pino de
fibra de vidro. MÉTODO: 30 raízes de incisivos bovinos foram
fragilizadas uniformemente de modo que o comprimento do ápice
radicular à base cervical da raiz fosse de 15 mm e a espessura das
paredes circundantes 1 mm. Foram inseridas em tubos de PVC com 25
mm de diâmetro e 12 mm de altura contendo resina acrílica. As
amostras foram divididas aleatoriamente em três grupos (n=10): Grupo
I (controle) foram cimentados núcleos metálicos fundidos, grupo II
foram cimentados pinos de fibra de vidro anatomizados com resina bulk
fill, grupo III foi realizada blindagem radicular utilizando resina bulk fill
flow seguido da cimentação do pino de fibra de vidro. Todos os grupos
foram cimentados com o mesmo cimento resinoso e confeccionados
munhões com seus respectivos materiais. Após 24h os espécimes foram
inseridos em um dispositivo com angulação de 45º e submetidos ao
carregamento em maquina universal a uma velocidade de 0,5 mm/min
até a ocorrência de fratura. RESULTADOS: Foram obtidas as seguintes
médias: Grupo I - 558,51 N, grupo II- 503,33 N, grupo III – 555,30 N.
Utilizando o teste F (Anova) com margem de erro de 5% não foram
observadas diferença estatística significante entre os grupos.
CONCLUSÃO: A associação de resinas bulk fill a pinos de fibra de
vidro são uma alternativa para a reabilitação de dentes com raízes
fragilizados.
Financiamento: CAPES
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MD 13

	
  

MD 14

RESISTÊNCIA DE UNIÃO DOS CIMENTOS AUTOADESIVOS
E UNIVERSAIS À DENTINA RADICULAR: PUSH-OUT

AVALIAÇÃO CLÍNICA DE MICROLAMINADOS CERÂMICOS E
DE RESINA COMPOSTA PRÉ-FABRICADA.

Tavares A*, Albuquerque M, Lago M, Albuquerque B, Ortigoza L,
Alves M, Araújo S, Braz R

Nascimento CRE*, Silva CHV

Faculdade de Odontologia de Pernambuco - UPE
aureat641@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
clebia.eufrazio@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar, in vitro, a resistência de união ao cisalhamento
por extrusão- Push-out – dos cimentos autoadesivos e universais
cimentados aos pinos de fibra de vidro nos diferentes terços radiculares.
MÉTODO: Foram utilizados 40 incisivos bovinos. A porção coronal foi
removida e as raízes foram padronizadas no comprimento de 18mm. As
raízes foram aleatoriamente divididas em 04 grupos (n=10): Allcem
CORE (FGM, Brasil); RelyX™U200 (RU200), (3M/ESPE); RelyX™
Ultimate (RU), (3M/ESPE) e Nexus 3 (NX3), (KERR, Germany). Após
a cimentação dos pinos, as raízes foram seccionadas em seis fatias de
1mm de espessura, duas por terço (cervical, médio e apical), e os corposde-prova foram submetidos ao teste de push-out, em máquina de ensaios
universal, à velocidade de 0,5mm/min.Os resultados foram submetidos
ao Teste F (ANOVA), de Bonferroni e o teste de Tukey.
RESULTADOS: O grupo controle (Allcem CORE) apresentou valores
de resistência de união superiores, com diferença estatística significante
com relação aos grupos RelyX™Ultimate e Nexus 3 nos terços médio e
cervical. E no terço apical, teve um comportamento similar a esses dois
cimentos citados. Todos os grupos experimentais tiveram resultados
superiores ao RelyX™U200, em todos os terços. CONCLUSÃO: O
grupo controle obteve melhores resultados nos terços cervical e médio,
já no terço apical, os cimentos universais se comportaram de forma
semelhante ao grupo controle. Neste estudo o cimento RelyX™U200
obteve um desempenho inferior em todos os terços.

OBJETIVO: Realizar avaliação clínica de microlaminados cerâmicos e
de resina composta pré-fabricada (RCP), empregando USPHS adaptado
e Índice de Sangramento Gengival. MÉTODO: Foram analisados 67
microlaminados (n=48 em cerâmica; n=19 em RCP), confeccionados a
partir de 2013, em homens e mulheres come idade superior a 21 anos. A
avaliação clínica dos microlaminados foi realizada por dois avaliadores
calibrados previamente quanto a aplicação do método USPHS (United
States Public Health Service) adaptado a situação de microlaminados,
considerando os parâmetros: 1) Reprodução da cor; 2) Áreas de
sombreamento indicativo de bolhas; 3) Descoloração da margem
dente/restauração; 4) Incidência de cáries; 5) Integridade marginal. Para
cada parâmetro, foram atribuídos escores: A (ideal); B (alterações
consideradas aceitáveis clinicamente); C (indicativo de reparo) e D
(indicativo de troca), estes dois últimos atribuídos às restaurações
insatisfatórias. Sequencialmente foi aplicado o índice de sangramento
gengival (ISG) (Ainamo; Bay, 1975). RESULTADOS: Para a análise do
USPHS modificado, não existiu associação entre os tipos de
microlaminaldos (cerâmicos e resinosos) com seu desempenho clínico
ideal, ao nível de significância 5% (p= 0,588), no teste exato de Fisher;
quanto ao ISG essa relação existe para qui-quadrado igual a 0,000.
CONCLUSÃO: A maioria dos microlaminados, cerâmicos ou de RCP,
analisados apresentaram desempenho clínico ideal ou clinicamente
aceitável quanto ao seu aspecto clínico, considerando os percentuais
alcançados pelo USPHS adaptado; existindo associação a um índice de
sangramento gengival mais elevado nos casos de microlaminados
cerâmicos, quando aplicado o ISG.

Financiamento: CAPES

MD 15

MD 16

RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR DA RESINA
COMPOSTA EXPOSTA A FITA CLAREADORA

AVALIAÇÃO DA MICROINFILTRAÇÃO,
RESINAS BULK FILL RESTAURADORA

Calixto IFAPM*, Gama MRD, Campos JP, de Abreu CW, Ferrarez
LL, de Oliveira M

EMPREGANDO

Araujo SF*, Canto CAS, Assis, CPP, Anníbal H, Silva JR RB, Oliveira
LJ, Mendes C, Braz R

Centro Universitário CESMAC
belinha_fiamma@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
sarah_freitas_@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a rugosidade superficial e a estabilidade da cor da
resina composta após tratamento de superfície e posterior exposição à
fita clareadora. MÉTODO: Foram confeccionados 20 corpos de prova
do restaurador universal Filtek Z350XT (3M®). Utilizou-se um
rugosímetro de precisão para verificação da rugosidade através de 3
leituras aleatórias no mesmo sentido em cada amostra e para
estabilidade de cor foi utilizado o sistema CIELAB (valores L*, a*, b*),
através do espectofotômetro (MINOLTA CR-321®, Japão). Após a
tabulação final dos dados, as leituras coletadas possibilitaram o cálculo
das médias dos corpos de prova e a média de cada grupo. Em seguida, os
dados foram submetidos a tratamento estatístico pela análise de
variância ANOVA. O nível de significância estabelecido foi de 5% (p ≤
0,05). RESULTADOS: A rugosidade não sofreu grandes variações
numéricas e também não houve diferença estatisticamente significante
entre as médias obtidas em relação a rugosidade superficial da resina
composta com p= 0,44. Contudo, verificou-se que houve diferença
estatisticamente significante entre as médias obtidas em relação à
estabilidade de cor da resina, com p= 0,007. CONCLUSÃO: Após 14
dias de tratamento clareador com fitas pré-contornadas contendo
peróxido de hidrogênio 6% não houve efeito adverso significativo sobre
a rugosidade da resina composta Z350 XT e que a mesma apresenta
escurecimento de sua coloração após o tratamento clareador com
relevância estatística para os valores de estabilidade da cor.

OBJETIVO: Avaliar, in vitro, a microinfiltração marginal de três
resinas bulk fill restauradoras. MÉTODO: Foram realizados preparos
cavitários classe II (slot vertical) em 15 molares humanos hígidos na
face mesial e distal de cada dente, com acesso pela crista marginal,
totalizando 30 preparos cavitários. As dimensões do preparo foram
estabelecidas, com uma distância vestíbulo-lingual de 3 mm de largura
em toda extensão ocluso-cervical a parede de fundo axial com 1,5 mm de
profundidade e a terminação cervical em dentina, sendo estendida além
do limite corono-radicular em todas as cavidades deixando um preparo
com 4mm de extensão ocluso cervical. Os dentes preparados foram
divididos aleatoriamente em três grupos, de acordo com o material
restaurador utilizado: G1- Aura Bulk Fill (SDI); G2 - Filtek Bulk Fill
(3M ESPE) e G3 - X-tra Fill (VOCO). Os materiais restauradores foram
utilizados de acordo com as instruções do fabricante. Após as
restaurações, as amostras passaram por envelhecimento em uma
termocicladora (500 ciclos, 5°-55°C), impermeabilizadas e imersas em
solução de azul de metileno 2 %seccionados no sentido mésio-distal para
avaliação. O grau de microinfiltração foi avaliado de forma qualitativa,
com auxílio de uma lupa estereoscópica 40X de aumento por 03
examinadores calibrados atribuindo escores (0-4). RESULTADOS: Não
houve diferença estatisticamente significante entre os grupos.
CONCLUSÃO: As resinas bulk-fill restauradoras utilizadas,
apresentaram comportamento similar quanto à infiltração marginal.

Financiamento: Programa Semente de iniciação cientifica – PSIC.

Financiamento: CAPES
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MD 17

	
  

MD 18

AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE E ESTABILIDADE DE COR
DE
RESINAS
COMPOSTAS
APÓS
TRATAMENTO
CLAREADOR

AUMENTO DA EFICÁCIA DO PERÓXIDO DE CARBAMIDA
CONCENTRADO NO CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO

Silva* KYS, Santos AMS, Alves DVL, Gonçalves RWN, Mota CCBO,
Gomes ASL

Oliveira IM*, Vaez SC, Correia ACC, Santana MLC, Faria-e-Silva AL

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
kamyllayolanda@hotmail.com

Universidade Federal de Sergipe - UFS
isadoramelo@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a rugosidade e estabilidade de cor de resinas
compostas submetidas ao tratamento clareador, e a influência da técnica
de polimento empregada. MÉTODO: Foram selecionadas três resinas
compostas com diferentes tamanhos de partículas inorgânicas: Filtek
Z100 (3M ESPE, EUA), Filtek Z350XT (3M ESPE, EUA), Tetric NCeram (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). Foram confeccionados dez
discos de cada tipo de resina a partir de uma matriz de teflon com 10
mm de diâmetro e 2 mm de espessura. Em seguida as amostras foram
subdivididas aleatoriamente conforme a técnica de acabamento e
polimento empregada: discos de lixa e pontas de borrachas abrasivas
mais pasta de polimento. A análise colorimétrica do sistema CIELAB e
a avaliação de rugosidade de superfície foram realizadas antes e após o
tratamento clareador, realizado com peróxido de hidrogênio (Whiteness
HP 35%, FGM, Brasil). RESULTADOS: Foram analisadas as médias e
desvio padrão dos grupos e observou-se que a resina composta Tetric
N-Ceram apresentou maior alteração de rugosidade superficial e de cor
após tratamento clareador, todavia o teste ANOVA não apontou
significância estatística. Na análise entre os grupos, pelo teste de Tukey,
também não se verificou diferença estatisticamente significante entre os
grupos. CONCLUSÃO: As alterações de cor e de rugosidade de
superfície das amostras de resinas compostas submetidas ao tratamento
clareador não foram estatisticamente significantes, independente do
tamanho das partículas inorgânicas ou da técnica de acabamento
empregada.

OBJETIVO: Avaliar o efeito de protocolos alternativos na efetividade
do clareamento dental com peróxido de carbamida a 37%. MÉTODO:
Trinta blocos de incisivos bovinos foram pigmentados com solução de
café por uma semana. Após a mensuração inicial de cor com um
espectrofotômetro portátil, os blocos foram clareados com duas
aplicações de 45 minutos de peróxido de carbamida a 35% com um
intervalo de 2 dias entre elas, seguindo os protocolos: Controle –
colocação do agente clareador sobre o esmalte seco; Esmalte úmido –
colocação do agente clareador sobre o esmalte previamente umidificado
com uma gaze úmida por 1 minuto; ou Bola de algodão úmida –
cobrindo o agente clareador com uma bola de algodão úmida durante
todo o procedimento clareador. Dois dias após cada procedimento
clareador, a cor foi mensurada. Dados de ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE foram
individualmente analisados por ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05).
RESULTADOS: Aplicando o agente clareador ao esmalte úmido
resultou em menores valores Δa* e Δb*, e maiores valores de ΔL* e ΔE
que o controle. Nenhuma diferença entre o controle e cobrindo o agente
clareador com uma bola de algodão foi observada. O segundo
procedimento clareador resultou em aumento no ΔL* e ΔE, e redução
no Δa*. Redução no Δb* foi observado apenas para o protocolo usando o
esmalte úmido. CONCLUSÃO: Umidificando o esmalte com uma gaze
previamente à colocação do peróxido de carbamida a 37% foi efetivo em
melhorar a efetividade clareadora.

MD 19

MD 20

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E FORÇA
ATÔMICA EM SUPERFÍCIE NANOCOMPÓSITOS

COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE
PASTAS
ANTIBIÓTICAS
CONTRA
ENTEROCOCCUS
FAECALIS

Caldas ATL*, Andrade AC, Costa GFA, Carvalho LAO, Borges BCD,
Assunção IV

Melo JGA*, Freire AR, Costa EMMB, Nonaka CFW, Cavalcanti YW,
Sousa AS

Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN
Cida.tcharlla@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
gameloj@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência do polimento adicional sobre a
morfologia de dois diferentes tipos de resina composta. Sendo elas:
Filtek Z350 XT (3M) e IPS Empress (IvoclarVivadent). MÉTODO:
Cento e vinte espécimes foram confeccionados em incremento único,
fotoativados por 20 segundos sobre uma tira de poliéster e armazenados
durante 24 horas em água destilada. Os espécimes foram divididos em
12 grupos (n=10), sendo distribuídos de acordo com o tipo de resina
composta e com o protocolo de acabamento e polimento: sem
acabamento e polimento, acabamento e polimento com Sof-lex Pop On,
acabamento e polimento com Sof-lex Pop On mais polimento adicional
com Astropol e ainda com polimento adicional com disco de feltro com
pasta diamantada. Em seguida os espécimes foram submetidos a análises
laboratoriais: rugosidade média (Ra), (avaliada através do rugosímetro
Taylor Hobson), imagem de microscópia eletrônica de varredura
(Hitachi TabletopMicroscope TM-3000), imagem de microscopia de
força atômica (AFM, SPM-9700) e molhabilidade (Goniômetro
adaptado). A análise estatística foi realizada através dos testes de análise
de variância (ANOVA) de dois fatores e o teste de Tukey.
RESULTADOS: Observou-se que não houve diferença estatisticamente
significativa entre as resinas em estudo. CONCLUSÃO: O polimento
adicional é um método aconselhado, pois melhora a lisura superficial e
diminui a molhabilidade das resinas testadas.

OBJETIVO: Comparar a atividade antibacteriana e a solubilidade de
pastas contendo os fitoconstituintes terpineol e cinamaldeído com a
pasta CTZ, frente ao Enterococcus faecalis (ATCC 29212). MÉTODO:
Foram constituídas 5 pastas antibióticas: óxido de zinco+terpineol
(GT),
óxido
de
zinco+cinamaldeído
(GC),
óxido
de
zinco+terpineol+cinamaldeído (GTC), óxido de zinco+clorexidina
(GCHX) e CTZ (óxido de zinco+eugenol+cloranfenicol+tetraciclina). A
concentração inibitória mínima (CIM) de cada fitoconstituinte foi
determinada por técnica de microdiluição em caldo. Para a solubilidade
das pastas, após 48h e 144h, foi avaliada a turbidez da água destilada em
espectrofotômetro. A atividade antibacteriana das pastas foi analisada,
após 24h e 72h, por teste de contato direto. Os dados de solubilidade
foram avaliados por meio de Análise de Variância (ANOVA) a dois
fatores com pós-teste de Tukey (p<0,05). RESULTADOS: As CIMs
para o terpineol e o cinamaldeído foram 2000 µg/mL e 500 µg/mL,
respectivamente. Após 48h e 144h, observou-se maior solubilidade na
pasta GT (p<0,05). Após 48h, a solubilidade das demais pastas não
revelou diferença significativa (p>0,05). Após 144h, a pasta CTZ exibiu
maior solubilidade em comparação aos grupos GC, GTC e GCHX
(p<0,05). Após 24h, apenas a pasta GT não foi capaz de inibir o
crescimento de E. faecalis. Após 72h, todas as pastas inibiram o
crescimento de E. faecalis. CONCLUSÃO: A pasta antibiótica contendo
terpineol e cinamaldeído (GTC) apresentou atividade antibacteriana
semelhante à da pasta CTZ, frente ao E. faecalis, além de menor
solubilidade após 144h.
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MD 22

INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ZIRCÔNIA SOBRE O PMMA
TERMOATIVADO. REVISÃO SISTEMÁTICA

CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO EM ÁGUAS MINERAIS
COMERCIALIZADAS EM MUNICÍPIO DO NORDESTE

Leão RS*, Gomes JML, Lemos CAA, Vasconcelos BCE, Pellizzer EP,
Moraes SLD

Ribeiro TM*, Forte FDS, Sampaio FC, Nunes JMFF

Universidade de Pernambuco - UPE
rafaellaleao90@hotmail.com

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
Thaysmribeiro1@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência da incorporação de partículas de
zircônia (ZrO2) sobre as propriedades mecânicas do PMMA, e
identificar quais características deste material que possam apresentar
influência sobre os resultados, através de uma revisão sistemática.
MÉTODO: Este estudo foi realizado em conformidade com os Itens de
Relatórios Preferidos para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises
(PRISMA) e está cadastrado no PROSPERO, sob n° de
registro:CRD42018095801. As buscas foram realizadas nas bases de
dados PubMed / MEDLINE, Scopus e Cochrane Library para artigos
publicados até abril de 2018. RESULTADOS: Foram identificadas
inicialmente 521 artigos e selecionados 18 artigos para leitura na
íntegra. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade durante a leitura
dos artigos, 8 estudos foram selecionados para análise qualitativas e
quantitativas. Todos estudos selecionados foram in vitro, somando 536
amostras avaliadas. As concentrações de zircônia variaram entre 0,5% a
20% e o tamanho da partícula entre 15 nm e 10 µm. A adição de zircônia
aumentou a resistência à flexão em todos os estudos, exceto em um
artigo. A resistência ao impacto diminuiu quando comparada ao grupo
controle em apenas 1 (um) estudo. CONCLUSÃO: A concentração de
zircônia apresenta influência sobre o PMMA, contudo, o tipo de resina
acrílica, tamanho e silanização das partículas de zircônia não
influenciaram os resultados. Assim, a adição de partículas de zircônia
mostrou influência positiva sobre o PMMA.

OBJETIVO: Verificar a concentração de fluoretos em diferentes marcas
de águas comercializadas no município de João Pessoa - PB e comparar à
informação presente no rótulo. MÉTODO: Foram analisadas 6 marcas
comercializadas em supermercados da cidade sendo três amostras para
cada marca, de lotes diferentes e adquiridas em pontos diferentes. Para
análise, realizou-se a calibração do eletrodo combinado íon-específico
para fluoreto da ORION (9409BN) e eletrodo de referência (900200),
conectados em um analisador de íons 710 A (ORION). As amostras
foram analisadas na proporção 1:1, pipetando-se 0,5 mL de cada padrão
acrescido de 0,5 mL de TISAB II. As soluções padrões entre 0,02 - 3,2
mg/L F foram preparadas a partir de solução estoque-padrão de 100
mg/L F. As leituras foram em milivolts, em triplicata para cada padrão,
comparadas com uma curva padrão de flúor (r²>0,99). RESULTADOS:
As amostras apresentaram teores de flúor entre 0,01 e 0,11mg/L F.
Dentre as marcas analisadas, 4 traziam expressas as concentrações no
rótulo e as outras não apresentavam, entretanto possuíam uma pequena
concentração na análise. Todas as amostras apresentaram baixas
concentrações de fluoreto, não sendo capazes de desenvolver fluorose
dentária ou mesmo algum benefício significativo. Nenhuma marca de
água mineral estudada apresentou concordância entre o valor informado
no rótulo e o encontrado na análise. CONCLUSÃO: É necessário um
sistema de vigilância e monitoramento da qualidade da água para que
possa oferecer a população uma maior segurança através do trabalho da
vigilância sanitária.

Financiamento: CAPES

MD 23

MD 24

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE SISTEMAS
ADESIVOS UNIVERSAIS EM DENTINA HÍGIDA

ADESIVOS UNIVERSAIS TEM CAPACIDADE DE UNIÃO ÀS
CERÂMICAS E COMPÓSITOS DE LABOTATÓRIO?

Santana MLF*, Assis CPP, Annibal H, Mendes C, Oliveira LJR, Silva
Jr RB, Silva GI, Braz R

Ortigoza LS*, Oliveira JE, Lago C, Anníbal H, Albuquerque MS, Silva
Jr RB, Braz R

Universidade de Pernambuco – UPE
maira_leticia12@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
leosanorti@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o comportamento biomecânico de seis sistemas
adesivos universais através de ensaio micromecânico (µTBS).
MÉTODO: Foram utilizados seis sistemas adesivos universais ClearFil
Universal (Kuraray), Scotchbond Universal (3M), Ambar Universal
(FGM), YBOND Universal (Yller), All-Bond Universal (Bisco),
TetricN-Bond Universal (Ivoclar), e o adesivo autocondicionante
ClearFil SE Bond (Kuraray) como grupo controle. 48 terceiros molares
humanos foram divididos em sete grupos, uma smear Layer foi
padrozinada em Politriz mecânica, seguido da aplicação dos sistemas
adesivos através de estratégia adesiva autocondicionante, seguindo as
recomendações dos fabricantes. Um bloco de resina composta foi
confeccionado em dois incrementos e os corpos-de-prova foram
seccionados em palitos (1mm x 1mm) em cortadeira mecânica. Os
espécimes foram armazenados em água destilada por 24 horas e
submetidos a µTBS (0,5 mm/min). Os dados foram analisados pelo teste
de Kruskal-Wallis com comparações múltiplas e a hipótese de
normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Shapiro-Wilk (α =
0,05). RESULTADOS: Todos os adesivos universais apresentaram
valores de resistência de união superiores ao grupo controle (20,77
MPa), bem como apresentaram diferenças significativas entre os
adesivos universais, destacando-se o adesivo Scotchbond Universal
(33,98 MPa) e ClearFil Universal (31,59 MPa). CONCLUSÃO:
Adesivos universais apresentam diferenças entre si quando aplicados na
estratégia de união autocondicionante. Todos os adesivos universais
apresentaram maior resistência de união do que o ClearFil SE Bond.

OBJETIVO: Avaliar a resistência de união da zircônia e do compósito
de laboratório aos sistemas adesivos universais à cerâmica reforçada por
Dissílicato De Lítio, sob dois tratamentos de superfície. MÉTODO:
Foram utilizados os sistemas adesivos universais Single Bond Universal
(3M ESPE) e All Bond Universal (Bisco), e o sistema adesivo
convencional Adper Single Bond 2 (3M ESPE), utilizados para união a
dois materiais: Zircônia estabilizada por Ytrio (IPS e.max ZirCAD/
Ivoclar-Vivadent) e Dissilicato de Lítio (IPS e.max/ Ivoclar-Vivadent
(polidas e jateadas). Para realização do ensaio de microcisalhamento, foi
confeccionado um cilindro de resina composta, Z350 XT, com diâmetro
de 0,8 mm e altura de 1 mm. A superfície dos blocos, polida e póstratamentos (jateada e condicionda por ácido fluorídrico), assim como a
interface adesiva, foi observada em MEV. RESULTADOS: Os sistemas
adesivos universais apresentaram capacidade de reparo no IPS e-max
pós-condicionamento. A resistência de união foi semelhante para todos
os adesivos na cerâmica pós-condicionamento (Dissílicato de Lítio).
CONCLUSÃO: Adesivos universais apresentaram resultados
semelhantes nos dois tratamentos de superfície da resina, o All Bond
Universal apresentou resultados superiores.

Financiamento: CAPES
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MD 26

ADESIVOS UNIVERSAIS: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE
UNIÃO À DENTINA

RESINA BULK FILL: AVALIAÇÃO DA CITOTOXIDADE E
TIPO DE MORTE CELULAR

Silva CGS*, Souza YC, Anníbal H, Mendes C, Assis P, Bernardo LC,
Oliveira LJR, Braz R

Rodrigues Júnior JG*, Cordeiro LRS, Andrade FF, Clemente SMPS,
Nascimento AS, Barros CMB, Lima EA, Silva RB

Universidade de Pernambuco – UPE
claudiageisa@outlook.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
junior_rrodrigues@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar a resistência de união à dentina, dos Sistemas
Adesivos Universais Single Bond Universal (3M/ESPE) e All Bond
Universal (BISCO), empregando diferentes estratégias adesivas, através
do teste de microtração. MÉTODO: 06 terceiros molares humanos
hígidos, extraídos após indicação terapêutica foram armazenados em
timol a 0,1% durante 24h. Os dentes tiveram sua superfície oclusal
removida através de uma máquina de cortes seriados Elsaw (Elquip).
Com auxílio de uma politriz universal (PANTEC), a superfície
dentinária foi abrasonada com lixas sob-refrigeração, para produzir uma
Smear Layer padronizada. Os sistemas adesivos foram divididos de
acordo com a estratégia adesiva. G1: Adper Single Bond – 3M/ESPE
(controle convencional), G2: Clearfil SE – Kuraray (controle
autocondicionante), G3: Single Bond Universal – 3M/ESPE [G3.1 –
estratégia de adesão convencional], [G3.2 – estratégia de adesão
autocondicionante], G4: All Bond Universal – BISCO [G4.1 –
estratégia de adesão convencional], [G4.2: estratégia de adesão
autocondicionante]. Valores finais de resistência de união foram
expressos em MPa para análise de variância – ANOVA (p‹0,05).
RESULTADOS: Os adesivos universais testados neste estudo
apresentaram diferenças estatísticas significantes quando comparados
entre si, independente da técnica utilizada; O G4 quando comparados ao
G1 (controle ácido-condicionante), não apresentaram diferenças
estatísticas significantes quando são trabalhados de forma ácidocondicionante; O G4 mostrou resultados estatísticos superiores à média
de µTSB do grupo controle) CONCLUSÃO: O adesivo All Bond é
otimizado quando utilizado de forma autocondicionante sobre dentina.

OBJETIVO: Avaliar o efeito citotóxico e o tipo de morte celular
causada pelas resinas bulk fill, em cultura de fibroblastos, considerando
diferentes concentrações de extratos e períodos de exposição.
MÉTODO: Onze resinas, sendo nove bulk fill e duas convencionais,
foram avaliadas. Discos com 5x4mm de espessura (n=2) foram
preparados e imersos em meio de cultura RPMI, a 37ºC e 5% de CO2
para obter os extratos. Após 72 horas e 7 dias o extrato obtido foi
aplicado na cultura de fibroblastos (L929), em concentrações de 1:2 e
1:10, durante 24 horas. O metabolismo celular foi avaliado pelo teste de
MTT. Para avaliar o tipo de morte celular foi utilizado o kit de anexina
V e a análise foi feita em microscópio de fluorescência. A análise
estatística, de todos os dados, foi realizada usando o SPSS (Statistical
Package for Social Science, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) software for
Windows, com nível de significância de 0,005. RESULTADOS: Os
materiais apresentaram nenhum ou leve potencial citotóxico em relação
ao controle. A resina Opus foi a que mais reduziu a viabilidade celular na
concentração de 1:2 nos períodos de 72 horas (32%) e 7 dias (43%).
Houve uma predominância de morte celular por necrose em relação a
apoptose. CONCLUSÃO: As resinas bulk fill apresentam propriedades
biológicas aceitáveis, exceto a Opus. Assim, vale ressaltar a importância
de conhecer as características específicas das resinas bulk fill,
especialmente pelo seu caráter inovador.

Financiamento: CAPES

MD 27

MD 28

DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFICIAIS NA ZIRCÔNIA
E SUA INFLUÊNCIA NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO

EFEITO DE DIFERENTES TRATAMENTOS SUPERFÍCIAIS
NA ADESÃO DA ZIRCÔNIA AOS CIMENTOS RESINOSOS

Muniz* MCR, Lira WM, Anníbal H, Mendes C, Assis P, Bernardo LC,
Oliveira LJR, Braz R

Lira WM*, Padilha SPP, Anníbal H, Mendes CL, Assis P, Moraes SLD,
Silva PA, Braz R

Universidade de Pernambuco – UPE
mariaclara.muniz@outlook.com

Universidade de Pernambuco – UPE
willamismitis@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência de diferentes protocolos para
tratamentos superficiais na resistência de união à Y-TZP. MÉTODO:
Cinquenta cilindros de zircônia pré-sinterizados foram confeccionados
pelo sistema CAD/CAM, medindo 4mm de diâmetro e 5mm de altura.
Cinquenta cilindros de resina composta foram confeccionados nas
mesmas dimensões e cimentados com Panavia F 2.0, sendo divididos
aleatoriamente em 05 grupos (n=10), de acordo com o tratamento
recebido: G1(Jateamento + Cimento), G2(Jateamento + Primer +
Cimento), G3(Jateamento + Adesivo + Cimento), G4(Jateamento +
Primer + Adesivo + Cimento) e G5(Cimento). Os espécimes foram
armazenados em água destilada (37ºC, 60 dias) e termociclados por
5000 ciclos (5ºC-55ºC, 30 segundos). O teste de microcisalhamento foi
realizado através de uma máquina de ensaio universal (1,0mm/min). O
modo de fratura foi avaliado por um Microscópio Estéreoscópico, com
aumento de 40 X e observada por MEV, sendo predominante a falha
adesiva. Os dados estatísticos foram analisados através do Teste Exato
de Fisher e de Kruskal-Wallis. RESULTADOS: Houve diferença
estatística significante entre os grupos, onde G3 e G4 apresentaram
maior resistência de união. CONCLUSÃO: A ação do cimento resinoso
nas cimentações de cerâmicas à base de zircônia deve ser potencializada
com um agente de união que aumente capacidade adesiva. Em nosso
estudo esse aumento da capacidade adesiva foi adquirido com o uso de
um sistema adesivo universal.

OBJETIVO: Avaliar por meio de estudo in vitro a resistência de união à
zircônia (Y-TZP) de dois cimentos resinosos, sendo um autocondicionante (Panavia F 2.0) e um auto-adesivo (Rely-x U200), em
função de jateamento com dois tamanhos de partículas revestidas com
sílica (30µm e 110µm), e duas condições de primers (Alloy Primer e
Clearfil Ceramic Primer). MÉTODO: Foram confeccionados sessenta
(60) cilindros em Y-TZP pelo sistema CAD/CAM possuindo as
dimensões de 3,5 mm de diâmetro, 16 mm de altura e 7 mm de base,
onde testaram seis condições de tratamento de superfície e os dois
cimentos resinosos. O teste utilizado foi de cisalhamento e as amostras,
após o ensaio mecânico, foram analisadas em microscopia eletrônica de
varredura (MEV). RESULTADOS: Os jateamentos aumentaram os
valores de resistência de união à zircônia para ambos os cimentos. Para o
cimento Rely-x U200, a união dos jateamentos com o Cleafil Ceramic
Primer mostrou aumento bastante significativo nos valores de
resistência (Jateamento 30µm = 12,916 e jateamento 110µm = 12,164).
Entretanto, para o cimento Panavia F 2.0 algumas condições de primer
reduziram a sua resistência de união em comparação ao controle
(Jateamento: 30µm = 8,486 e 110µm = 9,137). CONCLUSÃO:
Jateamento, aplicação de primers e associação de jateamentos + primers
resultaram em um aumento significativo na resistência de união da
maioria dos cimentos resinosos estudados.
Financiamento: CAPES

Financiamento: CNPq
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MD 30

AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL EM ESMALTE
APÓS ESCOVAÇÃO COM DENTIFRÍCIOS COMERCIAIS

ASSOCIAÇÃO ENTRE O TRAUMA DENTAL E SENSO DE
COERÊNCIA EM ADOLESCENTES BRASILEIROS

Prado* AM, Arruda HS, Monteiro GQM, Santos MCMS

Nascimento JL*, Campos MPMS, Filgueiras LV, Goes PSA, Nunes
DFBC, Cruz LLS, Silva TMS, Carvalho LRR

Universidade de Pernambuco – UPE
amandamaciel1@hotmail.com

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL
Janilma.lauren@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a rugosidade do esmalte após escovação com cinco
dentifrícios comerciais, relacionando-a com o tipo de abrasivo e o pH.
MÉTODO: Foram preparados 125 corpos de prova, utilizando dentes
incisivos bovinos, divididos em 05 grupos submetidos a escovação
simulada com os dentifrícios: ORAL B COMPLETE - limpeza profunda
(LP), ORAL B PRO-SAÚDE - Sensi-alívio (SA), EVEN KIDS (EK),
SORRISO TRIPLA - Limpeza profunda (ST) E PHILLIPS (PL). Para
análise do pH, 5g de cada dentifrício foi diluído e levados ao
peagâmetro. A rugosimetria (Ra-µm) foi realizada em dois tempos:
antes e após a escovação simulada. Para as variáveis quantitativas, o
teste de Normalidade de Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov
foram utilizados. Entre grupos pareados foi realizado o “t Student” e
“Wilcoxon”; para comparação com mais de dois grupos, os testes
ANOVA e Kruskal Wallis. Para o pH, os dados foram tabulados e
apresentados na forma descritiva. RESULTADOS: Foi observado
aumento na rugosidade final do grupo LP (de 0,133 a 0,194 µm), e os
demais indicaram decréscimo. Valores de pH, variaram entre 5,47 e
9,67. CONCLUSÃO: A maioria dos dentifrícios analisados, são seguros
por possuírem pH superior a 7,0 e que o dentifrício do grupo LP, cujo
abrasivo presente na formulação é a Sílica, apresentou a maior
rugosidade final. Os demais dentifrícios apresentaram decréscimo da
rugosidade, atuando como agentes polidores da superfície do esmalte.

OBJETIVO: Avaliar a associação entre o trauma dental e senso de
coerência em adolescentes brasileiros. MÉTODO: O estudo foi
realizado na cidade de São Lourenço da Mata, em Pernambuco-Brasil,
no período entre 2010 e 2012. Trata-se de um estudo transversal com
fontes de dados primários com base para estudo de coorte. A amostra foi
composta por 1656 adolescentes entre 14 e 19 anos e matriculados na
rede pública de ensino, sendo excluídos aqueles portadores de doenças
sistêmicas que comprometeriam sua participação na pesquisa. A coleta
de dados foi realizada nas escolas por cinco examinadores calibrados e
treinados para o exame clínico, e para os dados não clínicos foram
utilizados questionário. RESULTADOS: A prevalência de trauma
dental na população estudada foi de 21,5%. O total dos elementos
dentários fraturados examinados variou entre fraturas de esmalte,
fratura de coroa sem exposição pulpar e fratura de coroa com exposição
pulpar. A distribuição dos adolescentes que foram classificados com
trauma dentário e senso de coerência mostrou que indivíduos com baixo
senso de coerência possuía maior prevalência de trauma dentário.
CONCLUSÃO: Os resultados desta pesquisa revelaram que o senso de
coerência está relacionado com o trauma dental em adolescentes
escolares. Neste estudo, houve associação estatisticamente significante
entre adolescentes com trauma dental e um baixo senso de coerência.

MD 31

MD 32

AVALIAÇÃO IN VITRO DO PODER REMINERALIZADOR DE
DENTIFRÍCIOS COM CÁLCIO EM SUA COMPOSIÇÃO

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE RUGOSIDADE DO
ESMALTE DENTAL SUBMETIDO A CLAREAMENTO
DENTAL

Abrantes ALD*, Almeida IWP, Medeiros CLSG

Abrantes ALD*, Almeida IWP, Pinheiro GS, Fernandes Neto JA, Catão
MHCV, Medeiros CLSG

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
abrantes.luluiza@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
abrantes.luluiza@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito remineralizador de dentifrícios contendo
cálcio em sua composição após sofrerem lesões abrasivas no esmalte
causada por creme dental clareador. MÉTODO: cinco amostras obtidas
de incisivos bovinos advindos do mesmo animal foram analisadas em
microscopia eletrônica de varredura (MEV) para avaliação da superfície
do esmalte dentário, e então submetidas à escovação com dentifrício
clareador por três minutos diários, durante 14 dias. Após segunda
análise de MEV, as amostras passaram pelo mesmo protocolo de
escovação com dentifrícios comercializados como remineralizadores,
quatro deles com cálcio em sua composição, e um sem cálcio. Após
escovação com os cremes dentais remineralizadores, foi realizada uma
terceira análise de MEV para análise final do esmalte. As amostras
foram mantidas em saliva artificial durante todo o processo.
RESULTADOS: todas as amostras apresentaram lesões em esmalte,
com exposição de microporos do esmalte, após escovação com o
dentifrício clareador, comprovando a alta abrasividade de tais produtos.
Os dentifrícios remineralizadores com cálcio em sua composição
mostraram-se com melhor capacidade de recuperar a estrutura do
esmalte comparados ao dentifrício sem cálcio, ainda que o mesmo
também tenha apresentado efeito remineralizador. CONCLUSÃO: A
presença do cálcio na composição de dentifrícios faz diferença no
processo de remineralização, e podem auxiliar o cirurgião-dentista com
uma recuperação mais eficiente da estrutura dentária após processos que
lesionam o esmalte dentário, especialmente em casos em que o paciente
apresenta sensibilidade.

OBJETIVO: Avaliar os parâmetros de rugosidade do esmalte dental
submetido a clareamento dental. MÉTODO: Trata-se de um estudo
experimental, in vitro, descritivo e analítico, do tipo transversal
realizado no Departamentos de Odontologia e Farmácia, da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde (CCBS) e no Laboratório de Síntese de Materiais
Cerâmicos, do Curso de Engenharia de Materiais da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG). Foram utilizados 7 dentes
bovinos, cada dente seccionado, originando 2 amostras, totalizando 14
amostras para posterior realização do procedimento de clareamento,
utilizando do Peróxido de Hidrogênio com concentração de 35%
(Clareador Whiteness HP 35% - FGM). Sendo as amostras submetidas a
análises de Microscopia Óptica (MO), antes e após ao procedimento
clínico, permitindo um comparativo. RESULTADOS: Nos parâmetros
de rugosidade foram observadas alterações nos valores de Ra e Ry em
todos os grupos experimentais, com exceção do grupo controle. Onde a
realização do Teste T com valor de p < 0,05 sugere este aumento da
média nas amostras compatível com modificação da rugosidade inicial e
aumento desta do esmalte bovino, independentemente da abordagem
escolhida, fotoativado ou não. CONCLUSÃO: O clareamento dental é
responsável por alterações de rugosidade do esmalte dental exposto aos
géis clareadores. Sendo os desvios dos padrões de rugosidade iniciais
sutis, em vista da exposição das amostras a saliva artificial durante todo
o desenvolvimento, atuando esta, como meio remineralizador,
semelhante às condições in vivo.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

55	
  

MD 33

	
  

MD 34

AVALIAÇÃO COLORIMÉTRICA DAS RESINAS COMPOSTAS
IMPREGNADAS POR PARTÍCULAS DE CERÂMICAS
Dias TJCD*, Fernandes LO, Soares CG, Rocha KMUT

AVALIAÇÃO
DA
FLUORESCÊNCIA
DE
CERÂMICOS TIPO “LENTE DE CONTATO”

LAMINADOS

Dias TJC*, Mota CCBO, Fernandes LO, Pires NSM, Melo LSA, Silva
PFC, Lins ECCC, Gomes ASL

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
terezacostadias@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
terezacostadias@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar possíveis modificações de cor em resinas
compostas impregnadas com partículas de cerâmica. MÉTODO: As
amostras foram confeccionadas em formato quadrado de 5x5 mm, na
cor A1 esmalte, de acordo com as seguintes marcas de resina composta:
1- Vittra APS (FGM, Brasil); 2-Zirconfill (Technew, Brasil); 3- Forma
(Ultradent, EUA); 4-Admira Fusion (VOCO, Alemanha) com n=15.
Para averiguação inicial de cor, utilizou-se o colorímetro Konica
Minolta (Japão). Em seguida, as amostras foram submetidas à ciclagem
térmica (Nova Ética, São Paulo, Brasil), por 500 ciclos, temperatura 5ºC
a 55ºC +/- 2ºC, com duração de 15 segundos cada banho.
Posteriormente, as amostras foram divididas em três subgrupos (n=5) e
armazenadas em líquidos corantes: refrigerante à base de cola, cerveja e
água destilada. Nesta etapa, houve imersão das mesmas nos líquidos por
20 minutos com intervalo de 24h entre eles, durante 30 dias, na qual o
líquido foi renovado ao início de cada banho. Após 72h do final da
ciclagem de cor, averiguou-se a coloração. RESULTADOS: Aplicou-se
o Teste ANOVA e T-Student para variância de 2 fatores com intervalo
de significância de 5% (p= 0,05). O grupo da resina Forma apresentou
maior modificação de cor em todos os meios de imersão.
CONCLUSÃO: Todas as resinas apresentaram mudança de coloração.
A adição de partículas de cerâmica não foi suficiente para estabilizar a
coloração. Faz-se necessário mais estudos nas fases orgânicas e
inorgânicas para estabilização prolongada da coloração nas resinas
compostas.

OBJETIVO: Averiguar a fluorescência de laminados do tipo lente de
contato e sua interação com os cimentos resinosos e esmalte dentário.
MÉTODO: 30 dentes bovinos foram lixados e cortados em formato
quadrado com dimensões de 5x5 mm e incluídos em canos de PVC e
resina acrílica. As lentes de contato foram confeccionadas em cerâmica
de dissilicato de lítio (EMAX, IvoclarVivadent) na cor A1 HT e o glaze
Fluo (Ivoclar Vivadent) foi aplicado. As cerâmicas apresentam as
mesmas dimensões dos dentes e espessura de 0,5mm. Os grupos foram
divididos em (n=10): G1, amostras cimentadas com cimento translúcido
All Cem Veneer (FGM); G2,cimentação com Relyx Veneer (3M), cor
A1; G3, cimentação com NX3, cor clear. Para medir a fluorescência
utilizou-se uma fonte de luz negra (400 nm) para excitar as amostras, e
um espectrômetro Red Tide (Ocean Optics) acoplado a fibra óptica para
captação do sinal. Foi mensurada a fluorescência das amostras de
esmalte antes da cimentação e, em seguida, o conjunto
dente/cimento/laminado cerâmico. RESULTADOS: Houve perda
significativa de fluorescência após a cimentação dos laminados para
todos os grupos, apesar a interação dos laminados com a estrutura de
esmalte bovino. Os valores percentuais de redução de fluorescência
foram 84%, 86% e 88% para G1, G2 e G3, respectivamente.
CONCLUSÃO: O laminado, mesmo com o glaze específico, não
apresenta fluorescência suficiente para se igualar à estrutura dentária
sadia no comprimento de onda testado.
Financiamento:
PRONEX.FACEPE/CNPqAPQ-0504-1.05/14
CAPES/MEC 88881068505/2014-01.

MD 35

e

MD 36

RESISTÊNCIA DE UNIÃO DOS SISTEMAS
UNIVERSAIS EM DENTINA HÍGIDA

ADESIVOS

Silva PA*, Nascimento VL, Anníbal H, Mendes C, Assis CPP,
Albuquerque MS, Oliveira LJR, Braz R

ADESIVO DUAL EM CAVIDADE DE 4 MM: EFEITO SOBRE
PROPRIEDADES FÍSICAS DE INTERFACES ADESIVAS
Galvão CS*, Melo AMS, Ribeiro AKC, Alves ARL, Rodrigues NS,
Saboia VPA, Borges BCD, Assunção IV

Universidade de Pernambuco – UPE
paulianealbuquerque@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
ceciliasgalvao@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a resistência de união à dentina hígida dos
adesivos universais. MÉTODO: Foram utilizados dezesseis molares
humanos hígidos, que tiveram suas superfícies oclusais removidas até
expor a dentina superficial. Após padronização da smear layer, os dentes
foram divididos de forma aleatória em grupos de acordo com o sistema
adesivo universal utilizado: ClearFil Universal [CFU] (Kuraray),
Scotch Bond Universal [SBU] (3M ESPE), Ambar Universal [AMU]
(FGM), YBOND Universal [YBU] (Yller), All-Bond Universal [ABU]
(Bisco), Tetric N-Bond Universal [TNU] (Ivoclar Vivadente), Prime &
Bond Universal [PBU] (Dentsply Sirona) e um adesivo
autocondicionante ClearFil SE Bond [CSB] (Kuraray) como grupo
controle. Após a aplicação do adesivo universal os dentes foram
restaurados com resina composta e seccionados para obtenção dos
palitos (1,0mm2 + 0,2mm2). O teste de microtração foi realizado em
uma máquina de ensaio universal a uma velocidade de 0,5 mm/min até
ocorrer a fratura do espécime. A análise estatística foi realizada através
do teste de Kruskal-Wallis. A margem de erro utilizada nas decisões do
teste estatístico foi de 5%. RESULTADOS: As médias obtidas (Mpa)
para resistência de união foram as seguintes: 24h – SBU (33,98), CFU
(31,59), PBU (29,73), TNU (29,63), AMU (26,07), ABU (24,73), CSB
(20,77). O grupo YBU apresentou falha pré-teste sendo excluído da
análise de dadoss. CONCLUSÃO: O adesivo Scotch Bond Universal
apresentou numericamente o maior valor em RU entre os adesivos
universais, e todos foram superiores ao grupo controle Clearfil SE Bond
(autocondicionante).

OBJETIVO: Avaliar a influência de estratégias adesivas no grau de
conversão da camada híbrida (GC), resistência de união (RU) e padrão
de falha (PF) na interface adesiva de cavidades dentinárias. MÉTODO:
153 incisivos bovinos (n=17) foram preparados gerando cavidades com 4
mm de profundidade e fator C de magnitude 2.2, restauradas utilizando
Filtek Z250 XT [XT], Filtek Bulk Fill [BF] e Filtek Bulk Fill Flow
[FW] com adesivos Single Bond Universal [SB] e Adper™
Scotchbond™ Multi-Purpose Plus fotoativado [MPf] ou sem
fotoativação [MPd]. O GC utilizou espectroscopia micro-Raman em
topo e base, a RU utilizou push-out em Máquina de Ensaios Universal,
observando PF em microscópio. Dados do GC e RU foram submetidos à
análise de variância (ANOVA), respectivamente, três e dois fatores com
pós-teste de Tukey (p<0,05). O PF foi submetido a estatística descritiva.
RESULTADOS: Não houve diferença estatisticamente significativa
entre topo e base entre resinas e entre adesivos para GC. Houve
diferença estatisticamente significativa entre os adesivos (p<0,05) para
GC e RU, assim como entre as resinas (p<0,05) para o GC e RU. O
padrão de falha coesiva foi registrado em maior quantidade.
CONCLUSÃO: As estratégias com e sem fotoativação do Adper™
Scotchbond™ Multi-Purpose Plus aumentaram grau de conversão e
resistência de união quando comparado ao Single Bond Universal.
Ademais, a eficaz polimerização da base, independentemente da resina,
assegura a boa polimerização dos sistemas adesivos na parede de fundo
de cavidades profundas indicadas para resinas Bulk Fill.
Financiamento: CAPES
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AVALIAÇÃO DA INTERFACE ADESIVA E PROFUNDIDADE
DE POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS

AVALIAÇÃO DA CERÂMICA REFORÇADA POR DISSILICATO
DE LÍTIO APÓS PROTOCOLOS DE POLIMENTO

Cavalcanti HN*, Melo AMS, Lima RXS, Guimarães LKC, Caldas
MRGR, Souza ROA, Borges BCD, Assunção IV

Dornelas SKL*, Barbalho RA, Andrade AKM, Batista AUD, Silva
FDSCM, Duarte RM, Dantas RVF, Bento PM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
heloísa_nelson@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
sheyla12dornelas@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar microdureza (MD), adaptação marginal (AM),
resistência de união (RU) e padrão de falha (PF) na interface adesiva de
compósitos tradicionais e Bulk Fill. MÉTODO: Foram utilizados 78
incisivos bovinos (n=13) preparados com broca Maxicut acoplada a uma
máquina padronizadora de preparos para gerar cavidades de 4 mm de
profundidade e fator C de magnitude 2,2, posteriormente restauradas
utilizando as resinas: Filtek Z250 XT [XT], Filtek Bulk Fill [FB] e
Filtek Bulk Fill Flow [FF] com adesivo Single Bond Universal [SB] e
Llis [LL], Opus Bulk Fill [OB] e Opus Bulk Fill Flow [OF] com
adesivo Ambar Universal [AB]. A MD Vickers foi analisada em
microdurômetro, a AM com o produto Caries Detector, a RU compushout em Máquina de Ensaios Universal observando PF em microscópio.
Dados da MD e RU foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
um fator com pós-teste de Tukey (p<0,05), e AM submetido à ANOVA
dois fatores com pós-teste de Tukey (p<0,05). O PF foi submetido à
estatística descritiva. RESULTADOS: Na MD, não houve diferença
estatisticamente significativa entre resinas na razão topo/base (p>0,05).
Na RU, OF apresentou maior valor (11.7 ± 0.42) e FB, menor valor
(2.61 ± 0.80). O PF predominante foi de falha adesiva. Já para AM,
destacam-se os menores valores apresentados pela OF e FB na base.
CONCLUSÃO: As resinas estudadas apresentam excelente
profundidade de polimerização, porém apresentam deficiências nas
propriedades da interface adesiva.

OBJETIVO: Avaliar a influência de diferentes protocolos de polimento
na cerâmica de uso odontológico reforçada por dissilicato de lítio.
MÉTODO: Foi realizado um estudo laboratorial, com abordagem
indutiva, procedimento estatístico e comparativo. Foram confeccionados
21 corpos de prova a partir da Cerâmica Odontológica IPS e.max Press,
que tiveram suas superfícies planificadas e glazeadas. Dividiu-se as
amostras em 3 grupos (n=7) e fez-se uma análise inicial da rugosidade
superficial com auxílio de um perfilômetro. Após análises iniciais, os
grupos receberam os seguintes tratamentos de superfície: G I- Cerâmica
após simulação do ajuste oclusal com ponta diamantada 4219F; G IICerâmica após acabamento e polimento com Kit Exa-Cerapol (kit 1);G
III- Cerâmica após acabamento e polimento com Kit Pk6 Dh-pro (kit 2).
Após tratamento de superfície, foram novamente analisados os valores
de rugosidade. Os dados foram analisados estatisticamente, através dos
testes de Kruskal Wallis, Mann Whitney e Wilcoxon (p<0,05).
RESULTADOS: Observou-se que apenas o Grupo I no início possuía
diferença estatisticamente significativa de rugosidade dos outros grupos
(p=0,002). Após o polimento, todos os grupos apresentaram diferenças
estatisticamente significativas, tanto entre si (p<0,001), como entre os
valores iniciais e finais dentro do mesmo grupo (p= 0,018). O grupo I
obteve a maior média de rugosidade, já o Grupo II obteve a menor
média. CONCLUSÃO: A cerâmica aumentou a rugosidade após todos os
tratamentos e nenhum dos grupos foi capaz de reestabelecer a
rugosidade produzida pelo glazeamento.

MD 39

MD 40

ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE PRÓPOLIS VERMELHA
EM CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

ANÁLISE DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO
MARGINAL ATRAVÉS DA PENETRAÇÃO DE CORANTES

Silva MAB*, Lima ALAS, Pita CMJ, Silva MC, Oliveira HLQ, Porto
ICCM, Fragoso WS, Nascimento TG

Oliveira HLQ*, Lima DANLL, Aguiar FHB, Albuquerque CLM,
Fragoso LSM

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
marcosbomfim21@hotmail.com

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
helena_leticia@hotmail.com

OBJETIVO: Desenvolver um novo tipo de cimento de ionômero de
vidro modificado por resina (CIVMR) associado com Própolis Vermelha
de Alagoas (PVA). MÉTODO: O projeto englobou desde a preparação
das concentrações, análise de dureza de superfície, rugosidade e
liberação de íons do novo composto. Foram preparados
microencapsulados a partir do extrato alcoólico hexânico e acetato de
PVA nas concentrações de 0,5%, 1% e 2%, de forma a não apresentar
interferência na reação de presa do CIVMR para formação dos grupos
com CIVMR+PVA. Foram produzidos corpos de prova de CIVMRV e
CIVMR+PVA em formato de disco (10mm de diâmetro x 2 mm de
espessura), sendo analisados quanto a dureza superficial, com
endentador do tipo Knoop, rugosidade superficial e posteriormente
foram submersos em volumes definidos de saliva artificial (10ml) em
banho-maria, sendo coletadas amostras da saliva em períodos definidos
de forma a investigar a cinética de liberação. RESULTADOS: Os
resultados de dureza superficial para o CIVMR sem própolis (53,53),
mostraram que não foi observada diferença significante entre os
materiais com associação de própolis. Os materiais que possuem adição
de PVA apresentaram aumento da rugosidade de superfície,
apresentando diferença estatísticas entre si. A análise de absorbância,
realizada no espectrofotômetro, mostrou a liberação dos compostos nos
períodos de 24h, 48h, 8 e 10 dias respectivamente. CONCLUSÃO:
Verificamos a viabilidade desta associação neste novo composto. Não
foram observados redução de dureza superficial, mas aumento de
rugosidade superficial e liberação de íons da própolis.

OBJETIVO: Comparar dois métodos de avaliação da infiltração
marginal através da penetração de corantes. MÉTODO: Utilizou-se 45
fragmentos de dentes bovinos. Foram realizados preparos cavitários
sendo restaurados com resina composta Z250. Após os procedimentos
de acabamento e polimento, as restaurações foram divididas
aleatoriamente em três grupos: grupo I – controle (sem selamento);
grupo II – selante Fortify (Bisco); grupo III – selante Biscover (Bisco).
Para a avaliação qualitativa da infiltração marginal, as restaurações
foram imersas em azul de metileno 2%. Por meio de Estereomicroscópio
três observadores calibrados avaliaram o nível de infiltração do corante
na interface dente/material restaurador em uma escala de 0 à 3. Os
dados foram submetidos à análise estatística (Testes de Kappa e
Kruskal-Wallis). RESULTADOS: Os grupos II e III apresentaram as
menores médias de infiltração marginal, diferindo estatisticamente do
grupo controle. Em seguida, os corpos de prova foram submetidos à
avaliação quantitativa da infiltração do corante. Os corpos de prova
foram triturados e o pó obtido de cada amostra foi imerso
separadamente, em tubo de ensaio, contendo 4 ml de álcool absoluto
pró-análise – PA, para dissolver o corante infiltrado na interface
dente/restauração. A solução obtida pelas amostras foi centrifugada. O
sobrenadante da solução foi submetido à análise quantitativa do corante
presente na solução, pelo aparelho de espectrofotometria. Os selantes de
supefície Fortify e Biscover apresentaram as menores médias de
infiltração marginal, diferindo estatisticamente do grupo controle.
CONCLUSÃO: Não houve diferença entre os dois métodos de avaliação
da infiltração marginal.
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ESTUDO IN VITRO DA MICRODUREZA DAS RESINAS
COMPOSTAS BULK FILL

CIMENTOS RESINOSOS: AVALIAÇÃO DE CITOTOXICIDADE
E ANÁLISES TERMOFÍSICAS

Santos-Filho JM*, Sobral-Souza DF, Nascimento PML, Dias MF, Melo
LSA, Silva WSAS, Nascimento ABL, Teixeira HM

Lago MA*, Alves E, Tavares A, Silva C, Aníbal H, Correia T, Mendes
C, Braz R

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
santosfilho.jm@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
catarina.alago@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a microdureza no topo e na base de quatro resinas
compostas. MÉTODO: Foram confeccionados 20 corpos-de-prova,
utilizando as seguintes resinas compostas: Filtek™ Z350XT (3M
ESPE) (G1) para o grupo controle, Filtek™ Bulk Fill (3M ESPE) (G2),
Aura Bulk Fill (SDI) (G3), Tetric®EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar
Vivadent) (G4). Todos os materiais foram fotopolimerizados através do
aparelho fotopolimerizador VALO® Cordless (Ultradent), com o tempo
recomendado pelos fabricantes. Em cada superfície foram realizadas
vinte indentações aplicando-se uma carga de 50gf, durante 45s,
utilizando o microdurômetro (DuraScan 70). Os dados foram analisados
descritivamente através das estatísticas média, desvio padrão e
coeficiente de variação, analisados inferencialmente pelos testes tStudent-pareado na comparação entre faces e F (ANOVA) e Tukey. A
margem de erro utilizada nos testes estatísticos foi de 5%.
RESULTADOS: As médias foram mais elevadas no G1 (controle),
seguida do G2, e, através dos testes de comparações múltiplas de Tukey
se comprova diferença significativa: exceto entre os grupos G3 e G4 no
topo e entre os grupos G1 e G2 no topo e exceto entre o G2 e G3 na
base. CONCLUSÃO: O grupo G1 (controle) que foi utilizado resina
convencional apresentou os valores mais altos de microdureza; Os
grupos G2 e G3 não apresentaram diferença significativa na
microdureza entre as faces de topo e base; O grupo G4 apresentou
diferença significativa da microdureza entre as faces de topo e base,
como também, o menor valor de média entre os grupos.

OBJETIVO: Avaliar citotoxicidade em cultura de macrófagos e
fibroblastos,
atividade
antimicrobiana,
grau
de
conversão,
microdureza(VH), perda de massa e resíduos, temperatura de
decomposição inicial, estabilidade térmica e composição inorgânica dos
cimentos resinosos. MÉTODO: Cimentos avaliados: eCement, Allcem
core, Allcem veneer, Panávia F e RelyX Ultimate. Para avaliar a
citotoxicidade, discos com 5x2mm de espessura (n=3) foram preparados
e imersos em cultura RPMI e/ou DMEM sem vermelho de fenol a 37ºC
e 5% de CO2 para obter os extratos. Após 24h o extrato obtido foi
aplicado em fibroblastos(L929), e macrófagos por 24, 48 e 72 horas. O
metabolismo celular e dano da membrana foram avaliados pelos testes
MTT. Para o CD(%) e HV, discos de 2 mm de espessura (n=3) foram
preparados e armazenados em água destilada por 24h a 37 ° C. A % de
CD foi determinada por espectroscopia FTIR e HV pela média de três
medições, os valores de perda de massa e de resíduos inicial por análise
termogravimétrica e temperatura de decomposição através da
dilatometria, e a composição inorgânica via EDS. RESULTADOS:
Todos apresentaram potencial citotóxico em ambas as células e não
demonstraram atividade antimicrobiana. Não houve diferenças
significativas no grau de conversão e microdureza. Valores de
temperatura de decomposição, perda de massa e resíduos dependeram do
material, mas sem diferenças estatísticas. CONCLUSÃO: Os materiais
apresentaram características biológicas esperadas comparadas à
literatura. Propriedades termofísicas foram satisfatórias, porém há
necessidade do emprego de diferentes metodologias na avaliação das
propriedades destes materiais.

MD 43

MD 44

POTENCIAL ANTICÁRIE DOS RESERVATÓRIOS
FLUORETO DO BIOFILME DENTAL

DE

Nóbrega DF*, Del Bel Cury AA, Cury JA, Tenuta LMA

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO ÁCIDO
POLIÁTICO EMPREGADO NA MANUFATURA ADITIVA
Argôlo IFT*, Diniz AMP, Arruda MJALLA, Brito NMSO, Soares RSC,
Cavalcanti AL, Ribeiro AIAM

Centro Universitário CESMAC
diego_duke@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
isa__fta@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito da liberação de fluoreto, a partir de
reservatórios bacterianos ou minerais (fluoreto de cálcio precipitado CaF2), para o fluido do biofilme e seu efeito anticárie. MÉTODO: Foi
realizado um estudo in situ de curta duração, cruzado, duplo-cego e
boca-dividida, no qual doze voluntários utilizaram dispositivos palatinos
contendo blocos de esmalte dental bovino, montados em dois holders
em contato com pellets de S. mutans, simulando placas-teste contendo
diferentes tipos de reservatórios: G1) Placa-teste sem reservatórios de F
(controle negativo); G2) Placa-teste contendo apenas reservatórios de F
ligados a bactérias; e G3) Placa-teste contendo apenas CaF2 (controle
ativo); G4) Placa-teste contendo reservatórios bacterianos e de CaF2.
Os voluntários utilizaram os aparelhos por 30 min, quando metade das
placas-teste foram coletadas para análise de fluoreto. Quarenta e cinco
minutos após a realização de um bochecho com solução de sacarose a
20%, a outra metade das placas-teste e os blocos de esmalte foram
coletadas para análises de fluoreto nas porções fluida e sólida do
biofilme e da % de perda de dureza de superfície (%PDS).
RESULTADOS: Apenas os grupos contendo CaF2 (G3 e G4)
mantiveram concentrações elevadas de fluoreto nas porções fluida e
sólida do biofilme durante todo o experimento (p<0,05; ANOVA).
Consequentemente, nestes grupos a %PDS foi significativamente menor
(p<0,05; ANOVA). CONCLUSÃO: Os reservatórios de CaF2 são
capazes de manter concentrações elevadas de fluoreto no biofilme,
reduzindo a desmineralização do esmalte dental.

OBJETIVO: Analisar as propriedades mecânicas do Ácido Poliático
(PLA) utilizado na manufatura aditiva para fins médico/odontológicos.
MÉTODO: Realizou-se um estudo laboratorial, onde os 20 corpos de
prova foram confeccionados com PLA através da impressora 3D
Makerbot Replicator2x, sendo 10 destes para um grupo com taxa de
deposição de preenchimento 50% e outro grupo 100%. Foram realizados
ensaios mecânicos de tração e flexão três pontos, seguindo as normas da
ASTM D638 e D790. As médias e desvios padrões das amostras para
cada tipo de ensaio foram calculadas no software TrapeziumX.
RESULTADOS: Os valores para os ensaios de flexão com taxa de
preenchimento a 50% e 100% respectivamente, foram: Máxima Força
46.57 ± 4.17 / 59.55 ± 8.81 N, Máximo Deslocamento 15.2 ± 0.49 /
18.01 ± 9.90 mm, Elástica Força 44.53 ± 4.56 / 52.47 ± 9.90 N, Elástico
Deslocamento 12.13 ± 0.43 / 11.60 ± 0.60 mm. Os resultados dos
ensaios de tração com 50% e 100% de preenchimento, respectivamente,
foram: Máxima Força 852.26 ± 47.09 / 1327.84 ± 155.70 N, Máximo
Deslocamento 1.182 ± 0.052 / 1.161 ± 0.041 mm, Ruptura_Força
757.12 ± 46.80 / 1155.39 ± 136.57 N, Ruptura_Deslocameto 1.739 ±
0.262 / 1.953 ± 0.385 mm. CONCLUSÃO: Verificou-se que quanto
maior a taxa de deposição maior a força máxima necessária para ruptura
do material. Entretanto, apesar do material impresso a 50% de
preenchimento apresentar características mecânicas inferiores, seria
possível usá-lo para fins médico/odontológicos.
Financiamento: UEPB/CNPq – PIBIC 2018/2018.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

58	
  

MD 45

	
  

MD 46

AVALIAÇÃO
IN
VITRO
DA
MICROINFILTRAÇÃO
MARGINAL EM CAVIDADES CLASSE V

O FLUXO ELETROCINÉTICO COMO ALTERNATIVA DE
HIBRIDIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO

Abreu NMR*, Nunes LLP, Batista AU, Andrade AKM, Leite PKBS,
Dantas RVF, Montenegro RV

Gadelha GA*, Moura MFL, Monteiro GQM, Carvalho FG, Sousa FB,
Carlo HL

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Abreu.nathalie@yahoo.com.br

Universidade de Pernambuco – UPE
gabrielle.abrantes@gmail.com

OBJETIVO: Avaliação da microinfiltração das resinas compostas Bulk
Fill comparadas a uma resina híbrida. MÉTODO: Cavidades classe V
com 4 mm de largura, 4 mm de altura e profundidade axial de 2 mm
foram preparadas na junção cemento-esmalte na superfície vestibular de
30 incisivos bovinos que foram divididos aleatoriamente em 3 grupos e
posteriormente restaurados com resina composta nanoparticulada (G1)
e resinas Bulk Fill convencional (G2) e Bulk Fill Flow (G3). Após
impermeabilização com esmalte cosmético estes foram imersos em
solução de azul de metileno 2% por 24 horas. Foram seccionados em 3
segmentos e avaliados em software de imagem, sendo atribuído a
porcentagem de infiltração do corante nas margens oclusal e cervical
dos segmentos mesial, médio e distal das restaurações por grupo.
RESULTADOS: O teste ANOVA mostrou que p = 0,248 desta forma
não há diferença entre os grupos estudados, quando o substrato é o
esmalte. Já quando o substrato é dentina há diferença entre os grupos
estudados (p = 0,013). Foi realizado o teste de Bonferroni e foi
verificado que existe diferença estatisticamente relevante apenas no
grupo 2. CONCLUSÃO: Resinas Bulk Fill convencionais possuem
menos microinfiltração em dentina comparada com resinas Bulk Fill
Flow e resinas híbridas. No entanto, ainda com o comportamento
semelhante com resinas convencionais quanto à microinfiltração, as
resinas Bulk Fill Flow se destacam quanto a escolha, pois podem ser
aplicadas em maiores incrementos facilitando a clínica diária.

OBJETIVO: Infiltrar in vitro a resina infiltrante Icon (DGM,
Hamburgo, Alemanha) no esmalte de dentes humanos utilizando Fluxo
Eletrocinético (FEC) e caracterizar mecanicamente o tecido.
MÉTODO: Trinta terceiros molares foram utilizados. Para a
microdureza Vickers, dez dentes foram seccionados no sentido mésiodistal. As hemicoroas foram divididas em grupos (n=10) de acordo com
a presença ou não do FEC: Grupo Infiltrado Microdureza (GIM) e
Grupo Não Infiltrado Microdureza (GNIM). A microdureza de cada
grupo foi analisada a partir da superfície. Para a resistência coesiva do
esmalte foram utilizados vinte dentes, divididos em dois grupos (n=10):
Grupo Infiltrado Tração (GIT) e Grupo Não Infiltrado Tração (GNIT).
Cada grupo foi subdividido (n=10) de acordo com a disposição dos
prismas de esmalte (paralela ou perpendicular). RESULTADOS: Os
dados da microdureza Vickers foram submetidos aos testes T Pareado
(50, 100, 250 e 500µm da superfície) e Wilcoxon (200µm). GIM
apresentou maiores valores que GNIM. A análise de microtração deu-se
pela correlação de Pearson entre os dados obtidos dos espécimes do
GNIT e GIT. Forte correlação foi obtida entre os grupos, indicando o
efeito da hibridização do esmalte pelo FEC na resistência coesiva do
tecido na orientação paralela (GNIT – 30,81±10,90; GIT –
34,75±11,45) ou perpendicular (GNIT – 19,93±7,14; GIT – 20,42±9,10)
aos prismas. CONCLUSÃO: A infiltração da resina no esmalte pelo
FEC foi efetiva, permitindo a formação de camada híbrida e aumentando
a dureza do tecido sem, contudo, interferir na resistência coesiva do
esmalte, independente da orientação dos prismas.

MD 47
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AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE
UNIVERSAIS: ESTUDO IN VITRO

DOS

ADESIVOS

Sousa YC*, Barros HS, Sarmento CMA

SISTEMAS ADESIVOS AUTOCONDICIONANTES EM LCNC:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
Assis CPP*, Lemos CAA, Gomes JML, Moraes SLD, Vasconcelos BCE,
Braz R, Pellizzer E

Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP
haybarros@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
cppassis@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o potencial citotóxico dos adesivos universais
entre si e entre os tempos de avaliação e analisar a viabilidade celular
sobre a linhagem de macrófagos. MÉTODO: A linhagem de células
macrófagos,foi mantida a 37°C em uma atmosfera umidificada com 5%
de CO2. As células foram lavadas com tampão fosfato-salino(PBS),
tripsinizadas, centrifugadas por 10 min à 1.200 rmp, então contadas na
câmara de Neubauer após a diluição em azul de Tripan. As células na
concentração de 2x105 cels/ ml de DMEM por poço foram distribuídas
em placas de 96 poços. Os corpos de prova foram padronizados
utilizando matrizes bipartidas de aço inoxidável, medindo 4mm de
diâmetro por 2 mm de espessura. Os matérias foram manipulados
seguindo a orientação do fabricante.S obre a placa de vidro foi
posicionada uma tira matriz de poliéster para impedir a adesão do
material e, sobre esta, a matriz de aço, que será preenchida com os
adesivos. A citotoxicidade destes meios de cultura foi avaliada
utilizando o ensaio MTT. RESULTADOS: As médias da toxicidade
variaram de 0,07 a 0,81; na avaliação com 24 horas as médias variaram
de 0,07 a 0,15. Na avaliação com 48 horas a média menos elevada
ocorreu no adesivo Clearfil Universal (CLU) (0,07), foi mais elevada no
Controle (0,81)e variou de 0,34 a 0,48 nos outros adesivos na avaliação
com 72 horas a média menos elevada ocorreu no adesivo (CLU) (0,08),
foi mais elevada no adesivo All Bond Universal (ABU) (0,77), seguida
do Controle (0,62) e variou de 0,32 a 0,49 nos outros adesivos.
CONCLUSÃO: A citotoxicidade variou de baixa citotoxicidade (All
Bond) até severamente citotóxico (Clearfil Universal).

OBJETIVO: Avaliar se os sistemas adesivos autocondicionantes de 1
passo são tão efetivos quanto os autocondicionantes de 2 passos em
Lesões Cervicais Não-Cariosas (LCNCs). MÉTODO: Esta revisão
sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA e
registrada no PROSPERO (CRD42018096747). A pergunta PICO foi
"Os sistemas adesivos autocondicionantes de passo único são tão eficazes
quanto os autocondicionantes de dois passos?". Uma busca eletrônica foi
realizada até julho de 2018, nas seguintes bases de dados: PubMed /
MEDLINE, Scopus e Cochrane Library. Usando os seguintes termos:
"Adhesive dental AND one-step AND two-step”. RESULTADOS: A
busca resultou em 476 estudos, após a aplicação dos critérios de
elegibilidade foram selecionados 7 trabalhos. 1008 restaurações em
LCNCs foram distribuídas em 300 pacientes. Os resultados mostraram
que não houve diferença estatística entre os adesivos de 1 passo e 2
passos em relação à Retenção (p = 0,07; RR: 1,75; IC95%: 0,95; 3,23),
Sensibilidade pós-operatória (p = 0.95, RR: 1.05, 95% CI: 0.19, 5.92),
cárie secundária (p = 0,58, RR: 0,64, IC95%: 0,13, 3,11), manutenção de
cor (P = 0,48, RR: 0,66, IC 95%: 0,20, 2,10), descoloração marginal (p =
0,43, RR: 1,18, IC 95%: 0,78, 1,79) Adaptação marginal (P = 0,26, RR =
1,53, IC95%: 0,93, 2,47) e forma anatômica (p = 0,26, RR: 1,61, IC 95%:
0,71, 3,67). CONCLUSÃO: Os sistemas adesivos autocondicionantes de
1 passo são tão eficazes quanto os adesivos 2 passos.
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RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE COMPÓSITOS BULK FILL: A
INFLUÊNCIA DO PREPARO E ARMAZENAMENTO

ANÁLISE
DA
LUZ
EMITIDA
FOTOPOLIMERIZADORES

Carvalho LGA*, Charamba CF, Duarte RM, Meireles SS, Dantas RVF,
Montenegro RVM, Andrade AKM

Melo LSA*, Ribeiro, RAO, Rodrigues BAL, Santos-Filho JM, Dias MF,
Nascimento ABL, Guimarães RP, Teixeira HM

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
laisgac@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Faculdade de Odontologia de Araraquara - FOAr/UNESP
leticia.melo41@gmail.com

OBJETIVO: Comparar a resistência de união à dentina das caixas
proximais em cavidades classe II restauradas com compósito do tipo
Bulk Fill frente ao processo de envelhecimento em água/etanol 75%. As
hipóteses nulas a serem testadas são: 1) não há diferença significativa na
resistência de união de compósitos Bulk Fill em diferentes preparos
cavitários; 2) não há diferença na resistência de união de compósitos
Bulk Fill após o envelhecimento em água/etanol 75%. MÉTODO:
Utilizou-se molares humanos preparados no formato de classe II,
divididos de acordo com o tamanho da abertura vestíbulo-lingual. Em
seguida foram restaurados e subdivididos de acordo com o compósito
utilizado, a saber: Filtek Bulk Fill, Tetric N Ceram Bulk Fill e Z100
(controle). As caixas proximais das amostras foram cortadas em palitos
para análise da microtração imediata e após o armazenamento em
água/álcool 75% durante 30 dias. As fraturas foram analisadas em
microscópio óptico. Os dados foram analisados através da Análise de
Variância (ANOVA), do teste de Bonferroni e do teste t. A análise das
fraturas se deu por meio da estatística descritiva. RESULTADOS: Não
houve diferença estatística (p>0,05) quanto ao tipo de preparo e
desempenho no armazenamento entre os tipos de compósitos. Houve
diminuição da resistência de união após o armazenamento (p<0,05) no
grupo do compósito Z100 e do Filtek Bulk Fill de preparo extenso.
CONCLUSÃO: Compósitos Bulk Fill apresentaram um desempenho
comparável ao compósito convencional no quesito tipo de preparo e
resposta ao envelhecimento.

OBJETIVO: Analisar a influência do nível de bateria e da distância da
fonte sobre a intensidade de luz dos aparelhos fotopolimerizadores.
MÉTODO: Foram analisados 11 fotopolimerizadores Optilight Max –
Gnatus utilizados nas clínicas escola de uma instituição pública na
cidade do Recife. Inicialmente foi observado que os aparelhos realizavam
um total aproximado de 310 ciclos de polimerização de 20 segundos no
modo constante, dessa forma, 155 ciclos eram necessários para atingir
50% do nível de bateria. Em seguida, foram realizadas as aferições da
intensidade de luz emitida pelos aparelhos em 100% e 50% do nível de
bateria nas distâncias de D1: 0mm; D2: 2mm; D3: 4mm; D4: 6mm e D5:
8mm, padronizadas por uma matriz de acrílico. RESULTADOS:
Através dos resultados foi possível observar a diminuição da intensidade
de luz de aproximadamente 24,09% quando o aparelho estava com sua
bateria em 50%, além disso, foi observado a diminuição gradual da
intensidade de luz com a variação da distância da ponta do aparelho até
o radiômetro. Essa diminuição variou de 49,15% até 76,99% com nível
de bateria em 100% e 49,67% até 78,15% com nível de bateria em 50%.
CONCLUSÃO: Observou-se que o nível de bateria e a distância até o
sensor do radiômetro influenciou a intensidade de luz emitida por
aparelhos fotopolimerizadores o que pode comprometer o grau de
conversão polimérica dos materiais restauradores.

MD 51
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ESTRESSE OXIDATIVO GENGIVAL EM CONSUMIDORES DE
VINHO TINTO DURANTE O CLAREAMENTO CASEIRO

AVALIAÇÃO IN VIVO DE LAMINADOS
TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA

Meneses LL*, Linares LS, Mendes SJF, Araújo MC, Fernandez E,
Vercelino CRMP, Tavarez RRJ

POR

APARELHOS

UTILIZANDO

Fernandes LO*, Graça NDRL, Dias TJC, Melo LA, Silva CHV, Gomes
ASL

UNICEUMA
lucasmslg@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
luanaosoriof@gmail.com

OBJETIVO: Determinar o efeito do clareamento dental caseiro, com
peróxido de carbamida a 10%, na geração de estresse oxidativo
(processo inflamatório) em pacientes expostos ao vinho tinto durante o
tratamento. MÉTODO: Foram selecionados para este estudo 80
voluntários de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, e distribuídos em
2 grupos: controle e experimental. Os voluntários foram submetidos a
clareamento caseiro com peróxido de carbamida a 10% uma vez por dia,
por 4 horas, durante 21 dias corridos. No grupo experimental, os
voluntários realizaram 4 bochechos diários de 50 ml com vinho tinto,
neste grupo foram alocados indivíduos consumidores de vinho tinto. O
fluido crevicular foi coletado antes de iniciar o clareamento e a cada 07
dias, durante as 3 semanas de aplicação do gel clareador, para análise do
estresse oxidativo. RESULTADOS: A análise de marcadores de
estresse oxidativo no fluido crevicular monstraram uma diminuição das
concentrações de óxido nítrico nas amostras coletadas dos voluntários
do grupo experimental quando comparados com os resultados do grupo
controle. Observou-se que o agente clareador promoveu migração de
neutrófilos para o fluido crevicular, indicando a ocorrência de um
processo inflamatório pós-clareamento que se estendeu por todo o
período de avaliação. CONCLUSÃO: O clareamento com peróxido de
carbamida a 10% resulta, quando o consumo do vinho tinto foi agregado
ao tratamento, em uma redução nos marcadores de estresse oxidativo
gengival.

OBJETIVO: Avaliar a integridade e adaptação in vivo de laminados em
cerâmica e resina, utilizando a Tomografia por Coerência Óptica (OCT).
MÉTODO: Foram avaliadas 84 áreas em lâminas de cerâmica
(Dissilacato de Lítio. E.max, Ivoclar Vivadent, Lichtenstein) e 18 sítios
nos laminados pré-fabricados de resina (Componeer Brilliant, Coltene),
fixados aos dentes anteriores. Foi utilizado o SS-OCT, operando a
1325nm (Swept Source, Thorlabs), para aquisição de imagens
bidimensionais, geradas a partir da varredura dos terços (mesial, central
e distal) da face vestibular dos dentes anteriores. Todas as imagens
obtidas foram analisadas qualitativamente. RESULTADOS: Foram
observados defeitos como falta de adaptação, falhas, bolhas e depósito de
biofilme. Na linha de união dos laminados de resina, as bolhas e o
excesso de material de cimentação foram as alterações mais observadas.
Nos laminados cerâmicos, foi identificado fendas, espaço entre o dente e
o laminado, a presença de uma área luminosa mais ampla indicativa de
estresse no corpo do laminado e áreas de provável inclusão de ar. As
áreas acompanhadas por um ano permitiram acompanhar a propagação
de mudanças na linha de cimentação, incluindo o momento de sua
identificação clínica. Os laminados cerâmicos não mostraram defeitos no
seu corpo, apenas áreas indicativas de tensão. O comportamento óptico
dos laminados de resina permitiram identificar a presença de bolha e
depressão na porção superficial. CONCLUSÃO: O OCT permite o
controle da qualidade da camada de cimentação, integridade e adaptação
do laminado, seja em cerâmica ou em resina.
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EFEITO DE SUPLEMENTOS PROTEICOS
LUMINOSIDADE DO ESMALTE BOVINO

SOBRE

A

Borges MHS*, Rodrigues NC, Silva RO, Bezerra IM, Brito ACM,
Almeida LFD

CLAREAMENTO DENTAL COM LUZ VIOLETA ASSOCIADA
OU NÃO AO PH 35%: ESTUDO COMPARATIVO
Aguiar JPAS*, Neves WJB, Pontes MVL, Souza JM, Pereira SMMS,
Sandres BC, Costa DPTS, Silva CHV

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
heloisaboorges@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
jp.aguiar.alves@gmail.com

OBJETIVO: Avaliou-se a alteração da luminosidade em esmalte bovino
imersos em suplementos proteicos após clareamento dental e o pH dos
suplementos. MÉTODO: A luminosidade inicial dos blocos de esmalte
foi determinada por espectrofotometria, seguido do clareamento das
superfícies com peróxido de hidrogênio a 35%. Os suplementos
proteicos avaliados foram: Whey Protein sabor morango (marca 1),
Whey Protein sabor chocolate, Whey Protein sabor baunilha e Whey
Protein sabor morango (marca 2). Utilizou-se solução salina (controle
positivo) e Coca-Cola® (negativo). Os blocos (n=6/grupo) foram
imersos durante 10 min, por 7 dias e após cada exposição,
permaneceram em saliva artificial a 37oC. Passados 7 dias, a
luminosidade foi determinada. O pH dos suplementos foi analisado
utilizando-se pHmetro. Os dados foram analisados pelo teste de
Wilcoxon, considerando a luminosidade após o clareamento e final, já o
pH foi determinado descritivamente. RESULTADOS: Verificou-se que
não houve efeito na luminosidade do esmalte exposto a solução salina,
Whey Protein sabor chocolate vegetal e Whey Protein sabor baunilha.
Entretanto a luminosidade foi diminuída para os grupos com CocaCola®, Whey Protein sabor morango marca 1 e Whey Protein sabor
morango marca 2 (p< 0,05). A mensuração do pH determinou maior
valor para o Whey Protein sabor chocolate (8.18) e menor para a CocaCola® (2.83). CONCLUSÃO: Os suplementos proteicos Whey Protein
sabor morango marca 1, Whey Protein sabor morango marca 2 e a
Coca-Cola® diminuíram a luminosidade do esmalte. O pH da Coca-Cola
foi o menor entre os produtos avaliados.

OBJETIVO: Comparar a efetividade da técnica de clareamento dental
com luz violeta associada, ou não, ao emprego de peróxido de hidrogênio
35%. MÉTODO: Foram selecionados 10 pacientes jovens, divididos
aleatoriamente em 2 grupos: G1: LED violeta (MMO); G2: LED violeta
+ Peróxido de Hidrogênio 35% (Whiteness HP/FGM). O protocolo
clínico clareador seguiu as orientações dos fabricantes. Os registros de
cor foram obtidos com espectrofotômetro digital portátil (EasyShade –
VITA), posicionado no terço médio da face vestibular dos dentes, com o
auxilio da moldeira guia, nos seguintes momentos: T0: após profilaxia e
antes do início do clareamento; T1: após a primeira sessão; T2: após a
segunda sessão; T3: após a terceira sessão; T4: 1 semana após o fim do
clareamento; e T5: 1 mês após o fim do clareamento. Os valores obtidos
com o espectrofotômetro, baseados na escala VITATM Clássica, foram
convertidos para uma escala numérica (L*, a* e b*), sendo obtido o ∆E
(diferença de cor entre duas medidas espectrofotométricas) a partir da
seguinte fórmula: ∆E = √ (∆L)²+(∆a)² +(∆b)². Os dados foram
submetidos à análise estatística. RESULTADOS: T0 x T2 = 0.063; T0
x T3 = 0,011; T0 x T4 = 0,001 (comparação entre os grupos em cada
variação de tempo, através do teste Kruskal-Wallis para p>0,05).
CONCLUSÃO: A técnica de clareamento dental apenas com luz violeta
foi menos efetiva que a técnica com a associação da luz violeta ao
Peróxido de hidrogênio 35%.

MD 55
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CLAREAMENTO DENTAL COM PC 16% X COR DO SORRISO:
ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DO PACIENTE

LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA NA SENSIBILIDADE
DENTAL INDUZIDA POR CLAREAMENTO DENTÁRIO

Neves WJB*, Souza JM, Aguiar JPAS, Pontes MVL, Pereira SMMS,
Silva EJ, Costa DPTS, Silva CHV

Silva BD*, Santos KS, Henriques DPP, Silva FA, Barbosa DN

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
washgneves@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
dans.bruna@gmail.com

OBJETIVO: Analisar o grau de satisfação, com a cor do sorriso, de
pacientes submetidos a tratamento dental clareador supervisionado
(caseiro), empregando peróxido de carbamida a 16%. MÉTODO: Esta
pesquisa foi realizada nas clínicas do Curso de Graduação em
Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), após
aprovação do Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos da
UFPE (CAAE 74943717.0.0000.5208). Foram entrevistados sete
pacientes, de ambos os sexos, com idade média de 23anos e 06 meses,
quanto ao grau de satisfação com a cor do seu sorriso nos tempos: T0 =
inicial (base line); T1 = após 07 dias de tratamento clareador; T2 = após
15 dias de tratamento clareador; T3 = final, empregando escala
analógica visual de satisfação, categorizada em: 1- Muito satisfeito; 2 –
Satisfeito; 3 – Indiferente; 4 – Insatisfeito; 6- Muito insatisfeito. O
tratamento clareador foi realizado utilizando a técnica supervisionada
(caseira), com uso, por 04hs/dia, de moldeiras personalizadas (acetato
0,2mm), abastecidas com 01 gota de peróxido de carbamida 16% por
dente. Os dados obtidos foram tabulados para análise estatística
descritiva. RESULTADOS: Para T0 = 85,7% mostraram-se
insatisfeitos com a cor do sorriso e 14,3% indiferentes; T1 = 14,3%
insatisfeitos, 14,3% indiferentes, 57,1% satisfeitos e 14,3% muito
satisfeitos; T2 = 28,6% indiferentes, 42,9% satisfeitos e 28,6% muito
satisfeitos; T3 = 14,3% satisfeitos e 85,7% muito satisfeitos.
CONCLUSÃO: A realização do tratamento clareador dental com
peróxido de carbamida 16% evidenciou aumento no grau de satisfação
com a cor do sorriso.

OBJETIVO: Analisar e comparar a eficácia da terapia com laser de
baixa potência e um dessensibilizante comercial na redução da
intensidade da sensibilidade dental, nos pacientes submetidos ao
clareamento dentário em consultório. MÉTODO: Realizou-se um
estudo do tipo ensaio clínico, prospectivo, analítico, controlado,
aleatorizado e randomizado. Em uma amostra de 60 pacientes foi
realizado o clareamento dental em consultório com peróxido de
hidrogênio a 35%. Em seguida, os participantes foram divididos
aleatoriamente em três grupos. O grupo 1 não recebeu terapêutica com o
dessensibilize e/ou laser. No grupo 2, foi aplicado o agente
dessensibilizante (Desensibilize KF2%®) durante 10 minutos. Enquanto
que, o grupo 3, recebeu irradiação do laser de baixa potência
infravermelho (808 nm, 40 mW, 20 s, 20 J / cm2, 0,4 J). Os níveis de
sensibilidade foram aferidos com a Escala Visual Numérica (EVN),
durante seis dias. Aplicou-se os testes estatísticos de Kruskal-Wallis e
Friedman com nível de significância de α<0,05. RESULTADOS:
Verificou-se nos primeiros dois dias de avaliação o grupo laser
apresentou menor nível de sensibilidade (3.10; 0,15) quando comparado
ao grupo controle (5,15; 1,85) e o grupo dessensibilize (3,35; 0,65). Do
terceiro ao sexto dia, as médias de sensibilidade foram reduzindo até
ficarem nulas. CONCLUSÃO: Tanto o nitrato de potássio a 5%
associado ao fluoreto de sódio a 2% como laser de baixa potência
infravermelho podem ser recursos importantes para minimizar a
sensibilidade do clareamento dental profissional.
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AVALIAÇÃO ATRAVÉS DA MICROSCOPIA ÓPTICA POR
COERÊNCIA DA ADESÃO MARGINAL EM DENTINA

NOVOS AGENTES CIMENTANTES: PRÉ-TRATAMENTO DE
DENTINA INTRA-RADICULAR EM UNIÃO

Dias MF*, Lira AIRV, Filho JMS, Melo LSA, Filho PCL, Mesquita
FCBS, Nascimento ABL, Teixeira HM

Silva YCL*, Ribeiro YAT, Ramos AC, Santos MABS, Silva MSA,
Figueirôa AFA

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
marlondias03@gmail.com

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins - FACOL
yuricassio1010@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a adesão através da Tomografia por Óptica
Coerência (OCT) de restaurações classe V utilizando diferentes sistemas
adesivos. MÉTODO: Os dentes foram divididos em três grupos: G1=
Adesivo Stae (SDI), G2= Adesivo Ambar Universal (FGM), G3=
Adesivo Single Bond Universal (3M ESPE). As amostras foram
avaliadas no OCT. Os dados foram submetidos aos testes estatísticos. A
margem de erro dos testes estatísticos foi de 5%. RESULTADOS: A
concordância entre todas as avaliações foi 97,8% e média dos kappas foi
0,93 para a presença de infiltração em dentina. A concordância entre
todas as avaliações foi 91,1% e média dos kappas foi 0,77 para a
presença de infiltração em esmalte. A frequência percentual de
microinfiltração em dentina foi maior que em esmalte. A presença de
microinfiltração em dentina foi mais elevada no G3, seguida do G1 e
G2, e, com diferença significativa entre os grupos. A presença de
microinfiltração em esmalte foi mais elevada no G1, seguida do G3 e
G2, entretanto sem diferença significativa entre os grupos. A
profundidade da microinfiltração em dentina foi mais elevada no G2 e
menos elevada no G1, entretanto sem diferença significativa entre os
grupos. A profundidade da microinfiltração em esmalte foi menos
elevada no G2, mais elevada no G1. CONCLUSÃO: A maior frequência
de microinfiltração foi encontrada em dentina. O melhor selamento
marginal foi no grupo G2. A profundidade da microinfiltração foi menos
elevada no G2, mais elevada no G3.

OBJETIVO: Avaliar “in vitro”, a influência de diferentes prétratamentos, previamente ao emprego de diferentes protocolos de
cimentação adesiva, na resistência de união à dentina intrarradicular.
MÉTODO: As raízes foram aleatoriamente divididas em 12 grupos
(n=8), de acordo com o tipo de agente cimentante e pré-tratamento
dentinário sendo os grupos (G1, G2 e G3), os grupos-controle, onde os
canais radiculares foram saturados com água destilada G1 (Rely X
ARC+ SU), G2 (Rely X U200), G3 (Rely X Ultimate). Os Grupos; G4
(Rely X ARC+SU);G5 (Rely X U200),G6 (Rely X Ultimate), saturados
em etanol a 100%. Os Grupos G7 (RelyX ARC+SU),G8 (Rely X
U200),G9 (RelyX Ultimate), foram saturados em Clorexidina a 2% e os
Grupos G10 ( Rely X ARC+ SU), G11 (Rely X U200), G12 (Rely X
Ultimate), saturados em Ácido Acético. RESULTADOS: Os maiores
valores de resistência de união foram obtidos pelo cimento Rely-X
U200, no terço cervical (Água destilada), cimento Rely-X Ultimate, no
terço apical (etanol 100%), Cimento Rely X ARC e Rely X U200, no
terço cervical,respectivamente para Clorexidina 2% e Ácido Acético.
CONCLUSÃO: O pré-tratamento da dentina Intra-radicular com o
etanol na concentração de 100%, resultou em valores de adesão
significativamente menores, independente do tipo de cimento e da
substância empregada. O pré-tratamento da dentina intrarradicular com
Clorexidina a 2%, não apresentou diferença significativa, com valores de
adesão relativamente menores, exceto quando associada ao Cimento
Resinoso Convencional Rely X ARC.
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RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE ADESIVOS
ATRAVÉS DE ENSAIO DE MICROTRAÇÃO

UNIVERSAIS

Lins Filho PC*, De Carvalho DMCF, Ferreira PC, Manta FF, SantosFilho JM, De Melo LSA, Barbosa FS, Guimarães RP

EFEITO DO TRATAMENTO DO BIOFILME ORAL NA SUA
VIRULÊNCIA EM MODELO DE CÁRIE DENTINÁRIA
Ferreira LF*, Mendonça ACG, Dantas ELA, Dantas HV, Cavalcanti
YW, Sousa FB

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
paulocardoso09@hotmail.com

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
leoffferreira@gmail.com

OBJETIVO: Avaliou-se a resistência de união de adesivos universais
em dentina, comparados a sistemas convencionais, através de ensaio
mecânico de microtração (RAµT) em dentes humanos extraídos.
MÉTODO: Foram selecionados 36 terceiros molares humanos. Os
critérios de inclusão foram: estar íntegro, com mais de 2/3 da porção
radicular formada. Foram excluídos os dentes que apresentaram lesões
cariosas, trincas de esmalte, restaurações, lesões cervicais não cariosas
ou outras lesões estruturais. Os dentes tiveram a dentina oclusal
exposta, sendo distribuídos em 06 grupos: SB (Adper Single Bond /
3MESPE); SBUa (Single Bond Universal / 3MESPE), técnica
autocondicionante; SBUc - (Single Bond Universal / 3MESPE), técnica
convencional; AM (Ambar convencional / FGM); AMUa (Ambar
Universal / FGM), técnica autocondicionante; AMUc (Ambar
Universal / FGM), técnica convencional. Para os testes de RAµT foram
obtidos 9 corpos de prova por dentes, com área de interface adesiva de
0,8mm2 (± 0,2), os quais foram submetidos ao ensaio mecânico de
RAµT à velocidade de 0,5mm/min. RESULTADOS: Os valores médios
de tensão, submetidos aos Testes FANOVA e Comparações múltiplas
de Tamanhe (α=5%) foram em Mpa (letras iguais = similaridade
estatística): SB=56,03 (A); SBUa=39,25 (AB); SBUc=44,73 (A);
AM=46,02 (A); AMUa=27,49 (B); AMUc=37,67 (AB). CONCLUSÃO:
Os adesivos convencionais e universais de cada fabricante, não
revelaram diferenças entre si. Com exceção, do Âmbar universal, na
técnica autocondicionante, o qual apresentou menor resistência a
microtração comparado aos grupos SB, SBUc e AM.

OBJETIVO: Avaliar o efeito do tratamento do biofilme oral de S.
mutans UA159 (com soluções com e sem fluoretos) na sua
cariogenicidade em modelo in vitro de cárie dentinária artificial.
MÉTODO: Blocos (2x2 mm) polidos de dentina bovina hígida foram
submetidos a indução de cárie, por 7 dias, usando um modelo com
biofilme de S. mutans UA159, com os seguintes tratamentos (n =
17/grupo): glicose (G1); glicose + NaF (8 ppm de F) (G2); glicose +
sacarose a 1% (G3); e glicose + sacarose a 1% + NaF (8 ppm de F) (G4).
Durante e ao final da indução de cárie, analisamos o pH dos biofilmes e,
ao final, quantificamos polissacarídeos extracelulares solúveis (PECS) e
insolúveis (PECI). RESULTADOS: O pH do biofilme variou de 6,7 a
3,99, com apenas um caso com pH > 6. O tratamento do biofilme afetou
tanto as quantidades de PECS como de PECI (p < 0,05; baixas
magnitudes de efeito; poder > 80%). O grupo 1 apresentou as menores
quantidades de PECS e PECI, tendo uma diferença de alta magnitude de
efeito (p < 0,05; poder > 80%) com grupos com sacarose para PECS (G1
x G4) e PECI (G1 x G3 e G2 X G3). CONCLUSÃO: O tratamento do
biofilme oral afetou a formação de PECS e PECI, com baixa magnitude
de efeito. Grupos com apenas glicose apresentaram menos quantidades
de PECS e PECI, tendo alta diferença em relação aos grupos com
sacarose.
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AVALIAÇÃO DA TEXTURA DO ESMALTE DENTAL APÓS
MICROABRASÃO E POLIMENTO

AVALIAÇÃO DA TERAPIA FOTODINÂMICA ASSOCIADA À
CURCUMINA EM MICRORGANISMOS CARIOGÊNICOS

Marques CLA*, Oliveira HLQ, Lima DANL, Alexandre RS, Aguiar
FHB, Fragoso LSM

Nascimento SVB*, Silva EVS, Melo EL, Miranda JM, Silva HHS,
Brasilino NC, Moreno LMM, Gerbi MEMM

Universidade Federal de Alagoas - FOUFAL
ccamilamarques@outlook.com

Universidade de Pernambuco – UPE
sinvalvinicius@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar, in vitro, o efeito da microabrasão sobre a
rugosidade do esmalte dental bovino e a ação do polimento no esmalte
abrasionado. MÉTODO: Foram utilizados 72 blocos dentais (6,0 x 6,0
mm) extraídos da superfície vestibular de incisivos bovinos e
distribuídos de forma aleatória em 3 grupos (n=24): I - tratamento com
ácido fosfórico a 37% e pedra pomes, II - tratamento com Opalustre
(Ultradent), III - tratamento com Whiteness RM (FGM). Foram
realizadas 10 aplicações por 10 segundos de cada material
microabrasivo, seguida de lavagem do corpo de prova por 20 segundos.
Posteriormente, os grupos foram divididos em 3 subgrupos (n=8), de
acordo com os seguintes polimentos: a) pasta diamantada (Diamond
Excell – FGM); b) pasta profilática fluoretada (Vigodent) e c) sem
polimento (Grupo controle). Foram realizados ensaios de rugosidade
antes e após microabrasão e polimento. Ainda, 2 amostras de cada
grupo foram selecionadas de forma aleatória para avaliação morfológica
da superfície do esmalte através da Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV). Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística ANOVA “dois fatores” e teste de Tukey (5%).
RESULTADOS: Os microabrasivos testados não diferiram entre si
quanto a rugosidade; todos os sistemas microabrasivos seguidos de
polimento apresentaram maior lisura superficial quando comparados
aos grupos sem polimento. CONCLUSÃO: Foi demonstrado que a
microabrasão seguida de polimento proporcionou maior lisura de
superfície no esmalte dental.

OBJETIVO: Avaliar a susceptibilidade à terapia fotodinâmica (PDT,
Photodynamic therapy), associada à curcumina, dos Streptococcus
mutans e Lactobacillus acidophilus em biofilmes e em lesões de cárie.
MÉTODO: Uma solução indutora de cárie (1% de glicose, 2% de
sacarose, 1% L. acidophillus e S. mutans 108 UFC) promoveu o
desenvolvimento dos biofilmes e das lesões de cárie em dentina. Cinco
concentrações de curcumina foram utilizadas (0,75 g/L; 1,5 g/L; 3,0
g/L; 4,0 g/L e 5,0 g/L). Um LED azul, com uma intensidade de 19
mW/cm², fluência de 5,7 J/cm² e comprimento de onda central de 450
nm foi utilizado como fonte de luz. Quatro grupos foram formados: G1
(grupo controle); G2 (grupo luz); G3 (grupo curcumina) e G4 (grupo
luz/curcumina). Foi utilizado na análise estatística ANOVA 1 fator e
teste de Tukey. RESULTADOS: Foi observado uma diminuição na
viabilidade bacteriana no G4 em biofilmes e curcumina nas diversas
concentrações. Enquanto que na dentina cariada, foi necessário 5,0 g/L
de curcumina para uma redução bacteriana expressiva. No grupo G3, em
nenhuma circunstância, houve uma importante redução bacteriana,
demonstrando a ausência de toxicidade no escuro da droga.
CONCLUSÃO: S. mutans e L. acidophilus foram sensíveis à PDT com o
fotossensibilizador curcumina associada à luz azul. Porém, foram menos
afetados pela PDT nas lesões de cárie do que na fase de biofilme. A
estrutura orgânica desorganizada do tecido cariado interferiu
negativamente na penetração da luz e difusão da droga pelos túbulos
dentinários.
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AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ALÚMEM DE POTÁSSIO E DA
PÚNICA GRANATUM SOBRE BACTÉRIAS BUCAIS

A ABLAÇÃO DENTAL À LASER-FS É LIMITADA À
TEMPERATURA E FORNECE DADOS DOS TECIDOS
REMOVIDOS

Morais IPS*, Lira AECM, Silva GG, Alves JH, Santos LMR, Correa IS,
Costa MRM

Silva HSS*, Menezes RF, Wachsmann-Hogiu S, Miranda JM, Melo EL,
Moreno LMM, Brasilino NC, Gerbi MEMM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
isaac_8787@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
henriqueheber.146@gmail.com

OBJETIVO: Investigar a ação antimicrobiana do Alúmen de potássio e
da Púnica granatum – sobre as espécies bacterianas Streptococcus
mutans e Streptococcus mitis, na sua forma planctônica, de acordo com
o uso de forma tradicional na cidade de São Tomé – RN. MÉTODO:
Consistiu na aplicação de um questionário à vinte e duas pessoas, sendo
20 moradores e 2 dois vendedores de fitoterápicos, todos da região. A
atividade antimicrobiana das substâncias foi determinada por difusão em
meio sólido em placas de Petri, preparadas em meio nutritivo Agar
Muller Hinton, em duplicata de cada linhagem selecionada, repetindo-se
o mesmo procedimento para controle positivo, com o digluconato de
clorexidina a 0,12% (Periogard®). RESULTADOS: A Punica
granatum exerceu sensibilidade sobre as espécies bacterianas
Streptococcus mitis e Streptococcus mutans, com halos de inibição de
18/25mm - 25/30mm, respectivamente, ao passo que o Alúmen de
potássio também obteve efeito, com halos de inibição de 24/25mm para
S. mitins e 20/20mm para S. mutans. Tais resultados mostraram-se
significativos, porém inferiores quando comparados ao padrão ouro
utilizado – Clorexidina à 0,12% –, cujos resultados para S. mitis e S.
mutans foram de 30mm e 35mm, respectivamente. CONCLUSÃO: A
Punica granatum e o Alúmen de Potássio configuram-se como
potenciais antimicrobianos, sobretudo em comparação ao digliconato de
clorexidina – 0,12% –, cuja disponibilidade de obtenção e praticidade de
preparo, permitem a população seu uso consciente. No entanto, esses
estudos demandam pesquisas mais específicas, que envolvam outras
cepas bacterianas da microbiota oral.

OBJETIVO: Avaliar o efeito térmico do laser de Femtossegundos (FsLaser) na ablação de tecidos dentais através da câmara infravermelha,
MEV e modelo matemático. MÉTODO: Foram utilizados: Fs-Laser de
1030nm (320fs, 50µJ/pulso) com uma taxa de repetição de 5KHz,
10KHz, 50KHz e 200 KHz, uma câmara infravermelha para registro de
temperatura, um computador e um total de 12 dentes, divididos em 3
grupos. Grupo 1: investigou a maior temperatura adquirida durante a
irradiação das amostras, o tempo de dissipação dessa temperatura e o
espalhamento da temperatura no tecido alvo, utilizando uma câmera
infravermelha. Grupo 2: analisou a morfologia dos tecidos dentários,
através do MEV, após a irradiação. Grupo 3: reproduziu os
experimentos in vitro em um modelo matemático e comparou os
resultados. RESULTADOS: Todas as taxas de repetição aumentaram
as temperaturas dos tecidos. A uma taxa de 10 KHz, após 50 segundos, a
temperatura média dos tecidos alvos foi de, aproximadamente, 40°C. Já a
uma taxa de 200 KHz, após 50 segundos, essa temperatura foi de,
aproximadamente 100°C para o dente inteiro e 200°C para a dentina. O
MEV ilustrou efeitos morfológicos mínimos quando utilizadas taxas de
repetição abaixo do limiar de carbonização. Temperaturas semelhantes
aos resultados do trabalho in vitro foram estimadas pelo modelo
matemático. CONCLUSÃO: O Fs-Laser pode ser utilizado para
remoção de tecidos dentais com segurança, quando observados os
padrões adequados. O modelo matemático foi capaz de estimar as
medições do experimento laboratorial.
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FORMAÇÃO DE CÁLCULO EM BIOFILME CARIOGÊNICO
TRATADO: EXTENSÃO DA CÁRIE E VOLUME DE CÁLCULO
Mendonça ACG*, Ferreira LF, Dantas ELA, Dantas HV, Cavalcanti
YW, Sousa FB

ESTUDO IN VITRO DA LIBERAÇÃO DE FLÚOR
CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOATIVADOS

DE

Cabral Neto JA*, Clemente SMPS, Alencar ASM, Formiga AVM, Silva
JRC, Dantas DCRE, Freire WP

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
alicecgm@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
neto-cabral@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito do tratamento do biofilme (com e sem
fluoretos) em modelo microbiológico de cárie dentinária artificial na
formação de cálculo dental. MÉTODO: Blocos (2 x 2 mm) polidos de
dentina bovina hígida submetidos a indução de cárie (7 dias) com
biofilme de S. mutans (UA159), saliva artificial, receberam os
tratamentos (n = 17/grupo): glicose (G1); glicose + NaF (8 ppm de F)
(G2); glicose + sacarose a 1% (G3); e glicose + sacarose a 1% + NaF (8
ppm de F) (G4). Posteriormente, analisados, por microtomografia
computadorizada 3D de raios X, o volume de cálculo dental livre no
biofilme (VCDL) e profundidade de lesão cariosa dentinária (PLC).
RESULTADOS: Todas as amostras formaram concomitantemente
cálculo livre no biofilme e lesão cariosa; os tratamentos explicaram 4,6%
das variâncias de VDCL, poder baixo (28,4%) e p > 5% e 88,7% das
variâncias de PLC, poder alto (> 99,9%) e p < 5%; grupos sem flúor
apresentaram PLC maior que os grupos com flúor, p < 5%, alta
magnitude de efeito (G de Hedge > 5) e poder > 99,9%; correlação
negativa entre PLC e VCDL, p > 5%, baixa magnitude de efeito (-0,167)
e poder (27%). CONCLUSÃO: Os tratamentos tiveram forte efeito
sobre a PLC, porém baixo efeito e poder estatístico no VCDL no
biofilme, e correlação negativa entre VCDL e PLC foi de baixa
intensidade e poder estatístico.

OBJETIVO: Avaliar a concentração de fluoretos liberados de três tipos
de Cimentos de Ionômero de Vidro fotoativados, em diferentes
intervalos de tempo após polimerização. MÉTODO: Foram utilizados
neste estudo os cimentos ionoméricos: VITRO FIL LC (DFL), RIVA
LC (SDI) e o cimento Ionoseal (VOCO). Foram confeccionados 28
corpos de prova para cada grupo, metade das amostras de cada grupo
receberam proteção de superfície com verniz cavitário. Após
manipulação, os cimentos foram inseridos em matrizes poliméricas de
6,00mm de diâmetro por 3,00mm de espessura. Após polimerização de
40 segundos, foram removidos e colocados em recipientes com 8ml de
água destilada. Para análise de liberação de flúor, a água foi coletada
após 1h e no 1°, 3°, 7°, 14°, 21° e 28° dia; e a quantidade de flúor foi
aferida através do eletrodo sensível de íons flúor (Orion, Modelo 94-09).
Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva.
RESULTADOS: O material com maior liberação de fluoretos nas
primeiras 24 horas foi o CIV Vitro FIL LC sem verniz e após 28 dias foi
o CIV Riva LC sem verniz. O CIV Ionoseal foi o material que
apresentou a menor taxa de liberação de flúor. CONCLUSÃO: A
liberação de flúor dos Cimentos de Ionômero de Vidro fotoativados
analisados foi crescente em todo o período, sendo esta liberação mais
relacionada aos materiais sem a proteção do verniz.

Financiamento: CNPQ (Código:18804).
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ANÁLISE DO ESMALTE DENTAL BOVINO SOB A AÇÃO DE
PASTA CONTENDO CPP-ACP APÓS DESAFIO EROSIVO

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE DIFERENTES
TRATAMENTOS
SUPERFICIAIS
DA
CERAMICA
DE
ZIRCÔNIA

Cezário LR*, Barros FV, Alves IS, Silva ACA, Lobo BMC, Ricardo
AKQS, Albuquerque SAV, Santos NB

Oliveira LJR*, Bernardo LC, Mendes CL, Assis CPP, Albuquerque MS,
Anníbal H, Braz H

Centro Universitário CESMAC / Universidade Federal de Alagoas
laysrenata.almeida@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
leooliveira555@gmail.com

OBJETIVO: Analisar, in vitro, a ação mecânica de uma pasta contendo
CPP-ACP+flúor, na superfície do esmalte dental bovino, após um
desafio erosivo curto. MÉTODO: Foram selecionados 40 corpos de
provas de esmalte dental bovino e expostas a um desafio erosivo, com
refrigerante a base de cola, por 5 minutos e posteriormente submetidas
a 7.500 ciclos de escovação, durante 4 meses, em uma máquina com
temperatura, força e velocidade que simulavam a escovação dental. Os
corpos de prova foram divididos em 4 grupos: MI Paste Plus (CPP
ACP+flúor), Colgate Total 12®, Tandy® e água destilada e deionizada.
Como forma de avaliar o potencial de remineralização foram realizadas
análises de rugosidade e microdureza, além da análise de EDX para
avaliar o percentual de cálcio e fósforo. RESULTADOS: Após 7500
ciclos de escovação foi observada uma semelhança na rugosidade
superficial do esmalte das amostras submetidas a MI Paste Plus (CPPACP + flúor) e água destilada (ANOVA, p>0,05). O esmalte dental
bovino submetido a pasta contendo CPP-ACP + flúor apresentou maior
percentual de cálcio e maior proporção de cálcio e fósforo na sua
superfície. CONCLUSÃO: A MI Paste Plus (CPP-ACP + flúor)
mostrou resultados promissores na remineralização do esmalte dental
bovino exposto a desafios erosivos curtos e proporcionou uma menor
rugosidade superficial ao final de uma simulação de escovação de 4
meses mesmo contendo abrasivos.

OBJETIVO: Avaliar a influência de diferentes protocolos de tratamento
superficial da zircônia tetragonal policristalina estabilizada por γtria na
resistência de união ao cisalhamento. MÉTODO: Cem cilindros de
zircônia foram confeccionados pelo sistema CAD/CAM e divididos em
10 grupos, de acordo com o tratamento: G1 - Controle - Nenhum
tratamento; G2 - Clearfil Ceramic Primer; G3 - Scotchbond Universal;
G4 - Clearfil Ceramic Primer + Scotchbond Universal; G5 - Ácido
Fluorídrico a 50% + Scotchbond Universal; G6 - Jateamento (50µmAl2O3); G7 - Jateamento + Clearfil Ceramic Primer; G8 - Jateamento +
Scotchbond Universal; G9 - Jateamento + Clearfil Ceramic Primer +
Scotchbond Universal; G10 - Jateamento + Ácido Fluorídrico a 50% +
Scotchbond Universal. Todos os espécimes foram cimentados com o
Panavia F 2.0 e termociclados (5000 ciclos; 5º a 55ºC). O teste de
resistência ao cisalhamento foi realizado em uma máquina de ensaio
universal (1mm/min) e a análise da superfície da zircônia foi feita em
MEV. RESULTADOS: Maiores valores de resistência ao cisalhamento
foram observados em G10 com 14,09 MPa, seguidos pelos grupos G5
com 12,65 MPa, G8 com 11,02 MPa e G9 com 9,72 Mpa. Menores
valores foram observados nos grupos G1, G3 e G2 com valores de 4,12,
4,69 e 5,87, respectivamente. No G4, todos os espécimes tiveram falhas
pré-teste. CONCLUSÃO: O ácido fluorídrico a 50% associado ao
adesivo Scotchbond Universal oferece maiores valores de resistência ao
cisalhamento para zircônia, independentemente de jateamento.
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MENSURAÇÃO DA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE
RESINAS BULK FILL ATRAVÉS DE OCT

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO SALIVAR DE GLICOSE
SOBRE BIOFILMES DE STREPTOCOCCUS MUTANS

Souza AF*, Palmeira PTSS*, Catão MHCV, Maciel WV, Gomes ASL,
Mota CCBO

Lins LSS*, Brito ACM, Morais IB, Almeida LFD, Cavalcanti YW

Centro Universitário Tabosa de Almeida - ASCES-UNITA
pettely@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
larissassl@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a contração linear da polimerização de resinas
compostas de incremento único (bulk fill) através da tomografia por
coerência óptica (OCT) e comparar seus resultados com uma resina
convencional. MÉTODO: Os grupos (n=10) foram compostos por três
resinas: G1, Surefil SDR (Dentsply); G2, Filtek Bulk Fill Flow (3M
ESPE); G3 (controle), Filtek Z100 (3M ESPE). O sistema de OCT
usado (Callisto SD OCT, Thorlabs Inc) opera no domínio espectral com
930 nm de comprimento de onda central, resolução axial no ar/água de
7 µm /5,3 µm, 8 µm de resolução lateral e 1,2 kHz de taxa de repetição.
Os corpos de prova foram confeccionados com uma matriz de teflon
pré-fabricada com 500 µm de espessura e 7 mm de diâmetro e
fotoativados de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes.
Foram capturadas imagens de OCT da matriz vazia, e também antes e
15 minutos após a fotoativação dos espécimes. Cada imagem de OCT
constitui uma matriz com 2000 colunas e 512 linhas. As mensurações
foram feitas através do software Image J, a partir de três pontos prédeterminados nas imagens, e calculadas as diferenças entre elas.
RESULTADOS: G2 apresentou o maior percentual de contração linear
(0,15%), seguido por G1 (0,10%). O grupo controle G3, por sua vez,
teve o melhor desempenho (0,08%), considerando p<0,05.
CONCLUSÃO: As resinas bulk fill apresentaram maiores taxas de
contração linear de polimerização, se comparados ao compósito
convencional.

OBJETIVO: Avaliar o efeito da concentração salivar de glicose na
quantidade de polissarídeos extracelulares de biofilmes de S. mutans,
acidogenicidade, e na desmineralização de dentina. MÉTODO: Blocos
de dentina radicular bovina foram pré-condicionados com película de
saliva artificial, e utilizados para desenvolvimento de biofilmes de S.
mutans (1×108 UFC/mL). Os biofilmes foram cultivados em meio TYE
(triptona e extrato de levedura), na presença constante de quatro
concentrações de glicose (0; 0,2; 0,6 e 1 mM). Três desafios cariogênicos
diários (sacarose 10%, 5 min) foram realizados ao longo de 80 h, sendo o
meio de cultura renovado 2×/dia. Após 96 h, as amostras foram
analisadas quanto a quantidade de polissacarídeos extracelulares
(ugPEC/mL), acidogenicidade (pH) do meio de cultura, e perda de
dureza de superfície (%PDS). Os dados foram analisados por
ANOVA/Tukey (α<0,05). RESULTADOS: A dureza de superfície dos
blocos de dentina não variou significativamente (p=0,56) e a média do
%PDS foi 14,8%. Biofilmes desenvolvidos na presença de 0,2; 0,6 e 1
mM de glicose não diferiram significativamente em relação à quantidade
de polissacarídeos extracelulares (p>0,05), nem quanto a sua
acidogenicidade (p>0,05). CONCLUSÃO: Concentrações salivares de
glicose não interferem na cariogenicidade de biofilmes de S. mutans
desenvolvidos sobre a superfície de dentina radicular, em modelo de
biofilme in vitro.

Financiamento: PRONEX (FACEPE/CNPq–APQ-0504-1.05/14),
INCT-INFO (CNPq/MCT–465.763/2014-6)

MD 71

MD 72

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO POTENCIAL CLAREADOR DE
CREMES DENTAIS

EXPRESSÃO DO TNF-ALFA E COX-2 EM DENTES HUMANOS
RESTAURADOS COM RESINA AUTOADESIVA

Arreguy IMS*, Silva LA, Lima MBA, Guimarães RP, Souza FB

Lima ASLC*, Oliveira NG, Silveira MT, Araújo PRS, Silva LP, Barros
KMA, Carvalho MV

Departamento de Prótese e Cirurgia Bucofacial – UFPE
ingridarreguy@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
alessandra_costalima@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliou-se o potencial de clareamento de dois cremes
dentais através de ensaio clínico. MÉTODO: Quarenta e cinco
voluntários foram aleatoriamente alocados em três grupos (n=15), GP:
Controle – Clareamento supervisionado com Peróxido de Carbamida
10% (Whiteness Perfect/FGM), GC: Creme dental Luminous White
(Instant/Colgate) e GR: Creme dental Rembrandt (Johnson &
Johnson). As leituras das modificações cromáticas foram realizadas
antes do tratamento, após 1 semana, ao final, 15 e 30 dias após
finalização do tratamento com espectrofotômetro (EasyShade – Vita),
tomando como referência a média dos valores de L, a e b e cálculo do
ΔE. RESULTADOS: O teste de Mann-Whitney revelou diferenças
estatisticamente significantes entres os grupos P e R, no tempo 1
(U=49, U-crit=64.00, p<0,05), e também entre os grupos C e R, no
tempo 2 (U=56, U-crit=64.00, p<0,05). Em todos os grupos ocorreu
sensibilidade restrita ao período do tratamento com os seguintes
percentuais: GP(20%), GC(13,3%), GR(33,3%). Apenas 3 participantes
apresentaram alteração gengival (1 para GC e 2 para GR). Os GC e GR
exibiram uma tendência de diminuição do efeito clareador 15 e 30 após
o final do tratamento. Todos os participantes do GP se mostraram
satisfeitos, diferentemente dos grupos C e R, os quais exibiram 8 e 5
voluntários insatisfeitos. CONCLUSÃO: O creme dental Rembrandt®
foi capaz de produzir efeito clareador semelhante ao clareamento
supervisionado, diferentemente do Luminous White. Os dentifrícios
estudados não foram capazes de manter o efeito clareador dos dentes
após a descontinuidade do uso.

OBJETIVO: Analisar a morfologia tecidual e expressão imunohistoquímica de proteínas inflamatórias, cicloxigenase 2 (COX-2) e fator
de necrose tumoral (TNF-alfa), no complexo dentino-pulpar em dentes
humanos hígidos, após restaurações com resina composta autoadesiva
(Vertise flow, Kerr) e sistema adesivo autocondicionante (Clearfil SE
Bond, Kuraray), associado a resina Filtek Z250 (3M). MÉTODO: Uma
amostra de quarenta terceiros molares, com indicação de exodontia
foram submetidos ao procedimento restaurador e posteriormente
extraídos, em diferentes tempos de avaliação (1,15 ou 30 dias). Os dados
foram submetidos ao tratamento estatístico, usando o teste exato de
Fisher (p <0,05). RESULTADOS: Uma maior desorganização da
camada odontoblástica foi observada, a partir da análise morfológica,
nos grupos dos materiais restauradores quando comparado ao grupo
controle, em todos os tempos de avaliação. A partir da análise semiquantitativa à porcentagem de células positivas presentes, foi
demonstrado uma maior imunoexpressão de TNF-alfa, no complexo
dentino-pulpar, quando comparado a COX-2, em todos os tempos
experimentais, porém com baixa intensidade de marcação. A camada
odontoblástica foi a localização mais frequente e o padrão de distribuição
tecidual de imunomarcação foi difusa. CONCLUSÃO: Foi demonstrado
que os materiais provocaram danos leves a polpa, confirmado pela
presença de poucas células inflamatórias e baixa intensidade de
expressão de TNF-alfa e COX-2 no complexo dentino-pulpar entre a
Vertise flow e o Clearfil SE Bond.
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COMPARAÇÃO DE CLAREAMENTO DENTAL COM LUZ
VIOLETA USANDO OU NÃO PH 35% E PC 10%

COMPARAÇÃO DE CLAREAMENTO DENTAL COM LUZ
VIOLETA ASSOCIADA OU NÃO AO USO DE PC 10%

Souza JM*, Aguiar JPAS, Neves WJB, Pontes MVL, Pereira SMMS,
Sandres BC, Costa DPTS, Silva CHV

Souza JM*, Aguiar JPAS, Neves WJB, Pontes MVL, Pereira SMMS,
Sandres BC, Costa DPTS, Silva CHV

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
drajamilemenezes@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
drajamilemenezes@gmail.com

OBJETIVO: Comparar a efetividade da técnica de clareamento dental
com luz violeta associada ou não ao emprego combinado de peróxido de
hidrogênio 35% e de carbamida 10%. MÉTODO: foram selecionados 15
pacientes jovens, divididos aleatoriamente em 3 grupos: G1: Peróxido
de Hidrogênio 35%+LED azul+Peróxido de Carbamida 10%; G2: LED
violeta; G3: Peróxido de Hidrogênio 35%+LED violeta+Peróxido de
Carbamida 10%; O protocolo clínico seguiu orientações dos fabricantes.
Os registros de cor foram obtidos com espectrofotômetro digital
portátil (EasyShade–VITA), nos seguintes momentos: T0:após
profilaxia e antes do início do clareamento; T1, T2 e T3:após cada
sessão; T4:após 1 semana; e T5:1 mês após o fim do clareamento. Os
valores obtidos com o espectrofotômetro, baseados na escala VITATM
Clássica, foram convertidos para uma escala numérica (L*, a* e b*),
sendo obtido o ∆E (diferença de cor entre duas medidas
espectrofotométricas) a partir da seguinte fórmula: ∆E = √
(∆L)²+(∆a)²+(∆b)². Foi realizada a análise estatística. RESULTADOS:
T0xT2 = 0.166 (G1xG2), 0,118 (G1xG3), 0,414 (G2xG3); T0xT3 =
0,465 (G1xG2), 0,273 (G1xG3), 0,303 (G2xG3); T0xT4 = 0,072
(G1xG2), 0,232 (G1xG3), 0,232 (G2xG3) (comparação entre os grupos
em cada variação de tempo, através do teste Kruskal-Wallis para
p>0,05). CONCLUSÃO: A técnica de clareamento dental com luz
violeta associada a peróxidos de hidrogênio 35% e carbamida 10%
mostrou-se tão efetiva quanto a técnica que emprega LED azul
associado à combinação dos mesmos peróxidos, as quais foram
superiores aos resultados alcançados pela técnica que empregou apenas
da luz violeta.

OBJETIVO: Comparar a efetividade da técnica de clareamento dental
com luz violeta associada ou não ao emprego combinado de peróxido de
carbamida 10%. MÉTODO: foram selecionados 10 pacientes jovens,
divididos aleatoriamente em 2 grupos: G1: LED violeta (Bright Max
Whitening / MMO); G2: Peróxido de Carbamida 10% (Whiteness
Perfect/FGM) + luz violeta (Bright Max Whitening / MMO). O
protocolo clínico clareador seguiu as orientações dos fabricantes. Os
registros de cor foram obtidos com espectrofotômetro digital portátil
(EasyShade – VITA), posicionado no terço médio da face vestibular dos
dentes, com o auxílio da moldeira guia, nos seguintes momentos: T0:
após profilaxia e antes do início do clareamento; T1: após a primeira
sessão; T2: após a segunda sessão; T3: após a terceira sessão; T4: 1
semana após o fim do clareamento; e T5: 1 mês após o fim do
clareamento. Os valores obtidos com o espectrofotômetro, baseados na
escala VITATM Clássica, foram convertidos para uma escala numérica
(L*, a* e b*), sendo obtido o ∆E (diferença de cor entre duas medidas
espectrofotométricas) a partir da seguinte fórmula: ∆E =√(∆L)²+(∆a)²
+(∆b)². Os dados foram submetidos à análise estatística.
RESULTADOS: T0 x T2 = 0,002; T0 x T3 = 0,021; T0 x T4 = 0,011
(comparação entre os grupos em cada variação de tempo, através do
teste Kruskal-Wallis para p>0,05). CONCLUSÃO: A técnica de
clareamento dental com luz violeta associada ao emprego combinado do
peróxido de hidrogênio 10% mostrou-se mais efetiva.

MD 75

MD 76

EFEITOS DO CLAREAMENTO DENTAL COM OZÔNIO:
REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

AVALIAÇÃO DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA EM
RESTAURAÇÕES COM RESINA AUTOADESIVA

Pombo SQR*, Lemos CAA, SoutoMaior JR, Moraes SLD, Vasconcelos
BCE, Pellizzer EP, Carvalho MV

Oliveira NG*, Lima ASLC, Silveira MT, Araujo PRS, Carvalho MV

Universidade de Pernambuco – FOP/UPE
stephanie_quintans@hotmail.com

Universidade de Pernambuco- FOP/UPE
nataliagomes04@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar os efeitos do ozônio no clareamento dental,
quando utilizado sozinho ou associado aos géis de peróxido, em
comparação ao uso somente dos géis. MÉTODO: Esta revisão
sistemática foi estruturada com base no Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) e registrada no
PROSPERO (CRD42018095433). Dois autores independentes
realizaram uma busca sistemática nas bases de dados
PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, e The Cochrane Library
até maio de 2018. A pergunta condutora foi: “Qual o efeito do ozônio no
clareamento dental no que se refere a alteração de cor e sensibilidade
dentária quando utilizado em associação ou não com géis de peróxido
comparado ao uso apenas dos géis?”. RESULTADOS: 9 estudos (3
ensaios clínicos randomizados e 6 estudos in vitro) foram incluídos. As
análises qualitativa e quantitativa foram utilizadas em 9 e 6 estudos,
respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas na
eficácia do clareamento entre o ozônio sozinho e os géis de peróxido,
mas diferenças significativas em favor do ozônio foram observadas entre
o ozônio quando associado aos géis de peróxido e o uso somente dos
géis. A aplicação de ozônio após o HP não resultou em sensibilidade
dentária, mas a aplicação de ozônio antes do HP causou sintomatologia
dolorosa. CONCLUSÃO: O ozônio associado aos géis de peróxido
promove um clareamento significativo, e o ozônio sozinho produz um
efeito clareador semelhante ao do HP. Além disso, o uso do ozônio após
o HP não resulta em sensibilidade.

OBJETIVO: Avaliar a sensibilidade pós-operatória em restaurações
com resina composta autoadesiva (Vertise flow, KerrTM, USA) em
relação às restaurações através da técnica convencional (Filtek Z250,
3M ESPE, USA) com sistema adesivo autocondicionante de 2 passos
(CSEBrfil SE Bond, Kuraray, Japan). MÉTODO: Foi realizado um
ensaio clínico randomizado, controlado, duplo-cego, do tipo boca
dividida, com 2 braços. Cinquenta terceiros molares, em 25 voluntários,
com indicação de exodontia foram submetidos ao procedimento
restaurador, em diferentes tempos de avaliação (1, 15 ou 30 dias) e
posteriormente analisados quanto a ocorrência de sensibilidade pósoperatória, a partir da escala visual analógica (VAS). Também foram
registradas outras características, como o aparecimento da dor, duração
e localização. Os dados foram submetidos ao tratamento estatístico,
usando o teste de Mc-Nemar (p < 0.05). RESULTADOS: Independente
dos intervalos de tempo, a sensibilidade pós-operatória foi observada em
39.1% e 30.4% em CSEB e VERT, respectivamente (p= 1,000). De
acordo com os dias de avaliação, o 15ª dia foi o que apresentou maior
ocorrência de dor, porém de intensidade leve, nos dois grupos. Todos os
pacientes que apresentaram sensibilidade, relataram que a dor foi do tipo
localizada e de curta duração. CONCLUSÃO: Com a vantagem de
facilidade da técnica operatória, os compostos autoadesivos podem ser
utilizados efetivamente em restaurações com pequena quantidade de
remanescente dentinário, sem promover o aumento da sensibilidade pósoperatória, devido a não necessidade de condicionamento ácido prévio e
utilização de sistema adesivo.
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ADESIVOS UNIVERSAIS: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
DE UNIÃO À DENTINA DOS ADESIVOS UNIVERSAIS
Souza YC*, Sarmento CMA, Barros HS
Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP
clara_mariasarmento@hotmail.com
OBJETIVO: Fornecer evidência cientifica acerca das propriedades
físicas da resistência de união dente-material restaurador por meio da
microtração,dos adesivos universais. MÉTODO: Este é um estudo
do tipo experimental em laboratório,orientados pelos ensaios de
microtração.Foram utilizados nesta pesquisa terceiros molares
humanos hígidos,extraídos após indicação terapêutica.Os espécimes
foram armazenados em solução aquosa por 24 horas para desinfecção
e em seguida, lavados em água corrente e limpos com curetas
periodontais para posterior profilaxia.Posteriormente,os dentes
foram armazenados,pelo período máximo de seis meses.Após esta
etapa,foi feita a exposição da dentina superficial.Os corpos-de-prova
foram divididos em 4,sendo 2 subgrupos para os adesivos
universais:G1:Single Bond Universal(3M/ESPE),G2:All Bond
Universal(BISCO),G3:controle convencional Adper Single Bond
(3M/ESPE),G4:controle
autocondicionante
Clearfil
SE
Plus(Kuraray). RESULTADOS: Na análise dos dados foram obtidas
as medidas estatísticas:média,desvio padrão coeficiente de variação e
mediana e foram utilizados os testes estatísticos F (ANOVA) com
três fatores e interações e t-Student com variâncias iguais ou
desiguais.A margem de erro utilizada nas decisões dos testes
estatísticos foi de 5%. CONCLUSÃO: Os sistemas adesivos testados
apresentaram bons desempenhos de estabilidade de união após
degradação hidrolítica.A primeira hipótese nulas testada foi
rejeitada,uma vez que o sistema adesivo All Bond Universal mostrou
um leve declínio na sua resistência de união,entretanto esta queda
não mostrou diferença estatística significativa,sendo ainda
recomendada sua utilização na estratégia adesiva autocondicionante
para um melhor desempenho clínico.
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MB 02

TOXICIDEZ DO EXTRATO DE BYRSONIMA GARDNERIANA
(A. JUSS)

FOTOBIOMODULAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO PULPARES
CULTIVADAS EM ARCABOUÇOS NANOFIBROSOS DE PLA

Souza-Melo WO*, Macêdo RB, Figueiredo-Júnior EC, Costa BP, Freire
JCP, Lira AB, Pessôa HLF, Pereira JV

Soares DM*, Ginani F, Sabino VG, Moura CEB, Rocha HAO, Silva TN,
Picciani PHS, Barboza CAG

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
waleska.ohana@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
diegomsoares@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a toxicidez do extrato etanólico de folhas de
Byrsonima gardneriana (A. Juss). MÉTODO: O espécime vegetal de B.
gardneriana encontra-se depositado na Coleção do Herbário Professor
Lauro Pires Xavier e identificado com o número de voucher AGRA 947.
O extrato etanólico foi obtido pelo método de maceração das folhas da
planta. Os ensaios de toxicidez sobre eritrócitos humanos dos quatro
tipos sanguíneos foram realizados através da atividade hemolítica e
fragilidade osmótica. O extrato etanólico nas concentrações de 31, 62,
120, 250 e 500µg/mL foi incubado em tubos contendo suspensão de
eritrócitos por 1hora sob agitação lenta e constante de 100 rpm, em
seguida, as preparações foram centrifugadas a 2500 rpm por cinco
minutos e o sobrenadante descartado. Para avaliação da fragilidade
osmótica os eritrócitos foram ressuspensos em uma solução hipotônica
de cloreto de sódio (0,24 %) e agitadas a 100 rpm, por 20 minutos. As
leituras foram realizadas através de espectrofotômetro com absorbância
de 540nm. Os dados foram avaliados através do teste ANOVA one-way
seguido pelo pós-teste de Dunnett, admitindo-se um valor α=0,05. Este
estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa e
aprovado sob parecer CAAE: 74035417.4.0000.5187. RESULTADOS:
O extrato etanólico apresentou baixa atividade hemolítica para todos os
tipos sanguíneos testados, entretanto não foi capaz de protegê-los frente
ao estresse osmótico causado por solução hipotônica. CONCLUSÃO: O
extrato etanólico de B. gardneriana apresenta baixa atividade
hemolítica.

OBJETIVO: Avaliar o efeito do laser de baixa intensidade na
proliferação de células-tronco da polpa de dentes decíduos humanos
(SHEDs) cultivadas sobre nanofibras de ácido poli-L-lático (PLA)
produzidas por eletrofiação. MÉTODO: As nanofibras foram obtidas
através da dissolução de pellets de PLA em solução de clorofórmio e
dimetilformamida que foi posteriormente submetida à um processo de
eletrofiação, já as SHEDs foram isoladas de três dentes decíduos
humanos com pelo menos 1/3 de rizólise fisiológica e cultivadas nos
arcabouços. Após cultivo as células foram dividas em três grupos
experimentais: I – não irradiado; II – irradiado com 0,5 J/cm²; e III –
irradiado com 1,0 J/cm² (laser de diodo InGaAIP com comprimento de
onda 660 nm; potência 30 mW). A viabilidade e proliferação celular
foram analisados nos intervalos de 24, 48 e 72 h após a irradiação, pelos
ensaios Alamar blue e Live/Dead, e a morfologia celular foi avaliada por
MEV. RESULTADOS: As nanofibras de PLA não são citotóxicos para
as SHEDs, que apresentaram tendência proliferativa em todos os grupos
no decorrer do experimento. Os grupos irradiados (II e III) exibiram
crescimento celular significativamente maior do que o grupo não
irradiado (I) em 48 e 72h, com maior proliferação (p<0,05) e maior
densidade celular observadas no grupo III em 72h. CONCLUSÃO: As
nanofibras de PLA são arcabouços favoráveis para o cultivo de SHEDs e
que a irradiação nos parâmetros estudados promove efeitos
bioestimulatórios em células cultivadas sobre este arcabouço.
Financiamento: CAPES (Código de Financiamento 001)

Fontes de Financiamento: FAPESQ/CAPES

MB 03

MB 04

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS SOBRE
ACUPUNTURA APRESENTADOS NAS REUNIÕES DA SBPQO

ATIVIDADE CICATRIZANTE DO CREME DE EXTRATO
AQUOSO DE FOLHAS DE RHIZOPHORA MANGLE

Fernandes Neto JA*, Lacerda-Santos JT, Lira AMM, Menezes KS,
Silva MGB, Medeiros CLSG, Catão MHCV

Lopes CMI*, Sá JGA, Santana MAN, Souza IA, Neto PPM, Menezes
VA, Vieira JRC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
jneto411@hotmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
carol_igrejas@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a produção científica brasileira dos estudos
experimentais sobre a acupuntura na Odontologia, por meio dos
trabalhos apresentados nas Reuniões da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica (SBPqO). MÉTODO: Tratou-se de um estudo
transversal, com abordagem quantitativa, a partir de dados secundários.
Foi realizada uma análise de todos os resumos apresentados nas últimas
dez Reuniões da SBPqO (2009-2018) publicados nos anais do evento.
Para pesquisa dos trabalhos realizou-se a localização eletrônica dos
termos “acupuntura” ou “acupuncture” entre os resumos. Nos estudos
selecionados, foram colhidas as seguintes informações: tipo de
instituição (pública ou privada), recebimento de auxílio financeiro,
amostra (humanos ou animais), região brasileira onde a pesquisa foi
realizada e especialidade na Odontologia. RESULTADOS: Dos 26.514
resumos publicados em anais, 35 continham os termos em questão.
Após análise, apenas 27 trabalhos foram incluídos no estudo, por se
tratarem de estudos experimentais com a temática. Desses, 23 (85,2%)
foram desenvolvidos em instituições públicas, 15 (55,6%) não receberam
auxílio financeiro, 20 (74,1%) foram realizados em humanos e 13
(48,2%) desenvolvidos na região Sudeste do Brasil. Com relação a
especialidade odontológica, a maioria (70,4%) pesquisou sobre a
acupuntura dentro da “Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial”.
CONCLUSÃO: Poucas pesquisas com acupuntura na Odontologia
foram desenvolvidas nos últimos dez anos no Brasil, de acordo com os
trabalhos apresentados nas Reuniões da SBPqO. Diante disso, sugere-se
que estudos experimentais sobre a temática sejam realizados e
amplamente divulgados entre o meio acadêmico e profissional.

OBJETIVO: Avaliar o potencial cicatrizante de creme do extrato
aquoso de folhas de Rhizophora mangle nas feridas cutâneas em ratos.
MÉTODO: A ação cicatrizante foi avaliada utilizando 45 ratos Wistar
divididos em três grupos (n=15) tratados durante 5,10 e 15 dias com
creme de R. mangle a 5%, soro fisiológico a 0,9% e creme de
dexpantenol, aplicados sobre a região dorsal previamente tricotomizada
e lesionada. Foram realizadas mensurações iniciais e finais de cada ferida
para calcular o índice de cicatrização das úlceras, assim como a análise
histomorfométrica das secções histológicas das feridas cirúrgicas nos
diferentes grupos e intervalos de tempo. RESULTADOS: Na análise
morfométrica verificou-se que o percentual de contração das feridas,
após 10 dias, foi mais elevado no grupo do dexpantenol (93,76%) e o da
R. mangle L (90,65%), apresentando diferença estatisticamente
significante com o soro fisiológico (80,72%), sendo p = 0,003. No tempo
de 15 dias, não foi visto diferença estatística entre os três grupos
analisados. O estudo histomorfométrico demonstrou que todos os
animais tratados com o creme de R. mangle apresentaram reepitelização
completa no 15o dia de pós-operatório, já o grupo do Dexpantenol
apresentou 582,21µm e do soro fisiológico 968,89 µm de distância entre
os epitélios. CONCLUSÃO: O uso tópico do creme de R. mangle a 5%
diminui a área da ferida e estimula a reepitelização de feridas cirúrgicas
em ratos, podendo tornar-se um tratamento de uso tópico no processo
de reparação tecidual.

	
  

Financiamento: CAPES
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MB 06

CIRURGIA BARIÁTRICA E SUA RELAÇÃO COM SAÚDE
BUCAL E QUALIDADE DE VIDA

AUTOPERCEPÇÃO
DE
SAÚDE
BUCAL
E
MEDO
ODONTOLÓGICO ENTRE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA

Andrade SSD*, Soares LS, Spessato D, Romam F, Grenzel RAR,
Mozzini CB, Stefenon L, Oliveira AHA

Rolim AKA*, Lourenço DT, Lima TLMA, Bernardino IM, Cavalcanti
SDLB

Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do Sul
sarahdsoaresandrade@outlook.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
k_rolim19@hotmail.com

OBJETIVO: Relacionar cirurgia bariátrica com a saúde bucal e a
qualidade de vida em pacientes de uma clínica privada em um município
do interior do Rio Grande do Sul. MÉTODO: Para este estudo foram
avaliados através de exame bucal simples e aplicação de questionários
(OHIP-14 e WHOQOL) 18 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica
em diferentes tempos. RESULTADOS: Foram obtidas nesta pesquisa
índices de CPOD médio de 19,18, a placa dental foi visível em 27,8%
dos pacientes, já tártaro foi observável em 33,3%. Quanto aos aspectos
relacionados mais especificamente à cirurgia bariátrica, pode-se
observar que os vômitos ocorrem em 44,4% dos avaliados. O estresse
devido a problemas com boca, dentes ou dentaduras ocorre em 44,4%. Já
55,6% sentem vergonha dos seus aspectos bucais. Acompanhamento
com nutricionista é realizado por 38,9%, e o psicológico por 38,9%.
Apesar de 94,4% realizarem acompanhamento médico, nenhum deles
frequenta reuniões de grupos de acompanhamento. Quanto às mudanças
ocorridas em relação à qualidade de vida após a cirurgia bariátrica,
55,6% dos pacientes dizem estar muito satisfeitos. Nenhum dos
pacientes refere ter acompanhamento com cirurgião dentista na equipe
multidisciplinar, ou ter recebido orientação específica. CONCLUSÃO:
É importante a conscientização da equipe multiprofissional e pacientes,
sobre o papel do cirurgião dentista, avaliando e tratando problemas
bucais antes e após a cirurgia, evitando desgastes dentários devido aos
vômitos, orientando sobre a cárie e alimentação saudável, resultando em
saúde e melhora na qualidade de vida.

OBJETIVO: Investigar o relato de medo odontológico e autopercepção
de saúde bucal entre estudantes universitários de Odontologia.
MÉTODO: Tratou-se de um estudo transversal envolvendo uma
amostra de 130 acadêmicos de Odontologia regularmente matriculados
em uma Universidade Pública do Nordeste do Brasil. As variáveis
estudadas foram relacionadas às características sociodemográficas, ao
medo de ir ao consultório do dentista e à autopercepção de saúde bucal.
A análise dos dados incluiu estatística descritiva, bivariada e cálculo de
razão de prevalência (RP) com respectivos intervalos de confiança (IC)
de 95%. RESULTADOS: A maioria era do sexo feminino (n = 85;
65,4%) e da faixa etária de 20 a 24 anos (n = 77; 59,2%). A prevalência
de medo odontológico foi de 35,4% (n = 46). Além disso, a maior parte
assinalou que considerava boa a sua saúde bucal (n = 61; 46,9%).
Diferenças significativas não foram observadas ao comparar a
prevalência de medo odontológico entre acadêmicos do sexo masculino
(n = 16; 35,6%) e do sexo feminino (n = 30; 35,3%), sendo elevada para
ambos (p = 0,976). Em termos proporcionais, também não foram
evidenciadas diferenças significativas de acordo com a faixa etária (p =
0,287) e a autopercepção de saúde bucal (p = 0,569). CONCLUSÃO:
Aprevalência de medo odontológico entre os estudantes de odontologia
foi elevada e que a maioria destes considera boa a sua saúde.

MB 07

MB 08

SINTOMAS
OSTEOMUSCULARES
DENTISTAS: UM ESTUDO PILOTO

EM

CIRURGIÕES-

Andrade SSD*, Soares LS, Chaves MNO, Lopes EHR, Neto JDS,
Almeida MN, Oliveira AHA

ASSOCIAÇÃO ENTRE ANSIEDADE AO ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO E A CONDIÇÃO DENTAL
Argolo N*,Wanderley A, Penteado L

Centro Universitário Dr. Leão Sampaio do Juazeiro do Norte
sarahdsoaresandrade@outlook.com

Centro universitário CESMAC
nathaliargolo@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência dos sintomas osteomusculares
relacionados à atividade profissional dos cirurgiões-dentistas dos
Centro de Especialidades Odontológicas- CEO das cidades de Crato,
Juazeiro do Norte e Mauriti, no estado do Ceará. Trata-se de um estudo
transversal de abordagem quantitativa. MÉTODO: Foi realizado uma
coleta de dados no CEO nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e
Mauriti no estado do Ceará, no mês de março e abril de 2016.
RESULTADOS: Na coleta de dados, foram utilizados um roteiro de
entrevista e o questionário nórdico – NMQ – adaptado. O estudo foi
previamente enviado ao comitê de ética em pesquisa (CEP) do Centro
Universitário DR. Leão Sampaio e aprovado com o parecer de
nº1.400.865. Os profissionais em estudos trabalham em média 8,4 horas
por dia. Quanto a prevalência de sintomas osteomusculares, verificou-se
que 83,33% dos profissionais entrevistados relataram dor nos últimos
12 meses; 46,66% relataram alguma dor nos últimos 7 dias; 36,66%
alegaram que a dor foi motivo de impedimento para exercer seu
trabalho; 53,33% procuraram algum profissional de saúde para consulta
relacionada às dores nos últimos 12 meses; e 90% correlacionaram as
dores sentidas com o trabalho. As regiões anatômicas que os
profissionais mais relataram dor foram a lombar, pescoço, mãos, ombros
e região dorsal. CONCLUSÃO: Diante da gravidade dos sintomas
osteomusculares e de suas consequências sobre a saúde dos cirurgiõesdentistas, torna-se fundamental a adoção de práticas que objetivem
prevenir o seu aparecimento.

OBJETIVO: Avaliar o nível de ansiedade ao atendimento odontológico
(AAO) e investigar se a ocorrência deste sentimento tem associação com
a condição dental de usuários de serviços odontológicos. MÉTODO:
Um estudo observacional foi realizado, no período de julho a outubro de
2016, com amostra censitária. Determinou-se os níveis de AAO por
meio do questionário MDAS, a condição dental foi efetuada por meio do
cálculo do índice CPO-D, contabilizando-se o número de dentes
permanentes cariados, perdidos e obturados por indivíduo. Coletou-se
ainda dados socioeconômicos e histórico de experiências odontológicas
traumáticas prévias (EOTP). RESULTADOS: Participaram 241
sujeitos, com uma média de idade de 45,94±15,59 anos e uma renda
média de R$ 1.112,61±787,96, sem associação estatisticamente
significativa com a AAO (p>0,05); sendo 70,5% do gênero feminino.
Foram considerados com ansiedade moderada ou extrema 55,2% dos
participantes. EOTP foram significativas em relação à AAO (p<0,05). O
gênero feminino e a escolaridade baixa mostraram associação
estatisticamente significante em relação à ansiedade (p<0,05).
CONCLUSÃO: Os níveis de AAO foram observados em parcela
expressiva dos entrevistados, sendo em indivíduos do gênero feminino e
indivíduos com menor escolaridade mais elevada a frequência da
ansiedade. Experiência traumática prévia foi relacionada a altos níveis
desse sentimento. A presença da ansiedade ou a elevação do seu nível
não foi associada com uma piora na condição de saúde bucal dos
indivíduos.
Financiamento: PSIC (Processo: 2016/2017)
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MB 10

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO (+)-α-PINENO ISOLADO E
ASSOCIADO A (+)-β-PINENO SOBRE CANDIDA SPP

IMPACTO DO MEDO E ANSIEDADE NA CONDIÇÃO BUCAL E
O REFLEXO NA QUALIDADE DE VIDA

Andrade ACM*, Castro RD

Argolo N*,Wanderley A, Penteado R, Penteado L

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
anaclaudia2008@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
nathaliargolo@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a ação antifúngica do enantiômero (+)-α-pineno
isolado e associado ao (+)-β-pineno sobre espécies de Candida.
MÉTODO: Foram usadas 25 cepas de Candida, de origem clínica e de
referência, sensíveis e resistentes a agentes antifúngicos licenciados,
para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM),
Concentração Fungicida Mínima (CFM) e o índice de Concentração
Inibitória Fracionada (ICIF). Foi realizada análise estatística descritiva
e inferencial, considerando α=5%. RESULTADOS: Os valores de CIM
variaram de 114,06 µM a 7300 µM (15,6 µg/mL a 1000 µg/mL) para
(+)-α-pineno. O (+)-α-pineno mostrou uma CIM67% de 3650 µM (500
µg/mL) . Os valores de CFM variaram de 114,06 µM a > 7300 µM
(15,6 µg/mL a > 1000 µg/mL). O controle positivo utilizado foi a
nistatina, seus valores de CIM variaram de 3µM a 12µM (3µg/mL a
12µg/mL) e para CFM variou de 3 µM a > 12 µM (3 µg/mL a 12
µg/mL). O veículo utilizado na emulsão da substância (água destilada e
Tween80) não afetou o crescimento da levedura. A relação CFM/CIM
indicou que o (+)-α-pineno teve um efeito fungicida em todas as estirpes
testadas. Após a associação dos produtos avaliados, foram observadas
aditividade (ICIF = 0,5) e indiferença (ICIF = 1,125) de efeitos, quando
avaliados sobre cepas de C. albicans e C. glabrata, respectivamente.
CONCLUSÃO: O (+)-α-pineno apresentou atividade antifúngica e,
quando combinado ao (+)-β-pineno, apresentaram efeito de aditividade
da ação.

OBJETIVO: Investigar os níveis de ansiedade e medo ao atendimento
odontológico em um grupo de indivíduos, determinar o impacto desses
níveis sobre a condição bucal e o seu reflexo na percepção da qualidade
de vida. MÉTODO: Um estudo observacional transversal realizado, no
período de agosto a dezembro de 2017, com amostra censitária composta
pelo total de sujeitos atendidos na Instituição de Ensino Superior.
Coletou-se os dados socioeconômicos e histórico de experiências
odontológicas traumáticas prévias. Determinou-se os níveis de
ansiedade por meio do questionário MDAS e o medo através da Escala
de Gatchel. Investigou-se a condição de saúde bucal pelos dados
extraídos de prontuário: CPO-D e diagnóstico periodontal, e o reflexo
da condição bucal na percepção da qualidade de vida por meio da
aplicação do questionário OHIP-14. RESULTADOS: Participaram do
estudo 244 sujeitos, com idade média de 46 anos; 70,5% do gênero
feminino, renda média de R$1.123,23; 40,2% com o ensino fundamental;
77% sem experiência traumática prévia. Os dados mostraram ainda que,
38,6% apresentaram medo e 32% ansiedade. Quanto à condição bucal,
96,7% dos sujeitos tinham CPOD acima de 6,5; quanto condição
periodontal 48,8% apresentaram gengivite e 42,2% com periodontite.
Dos participantes 38,5% foram classificados com percepção de impacto.
CONCLUSÃO: O medo e a ansiedade não influenciaram na condição de
saúde bucal, entretanto, o impacto da condição bucal sobre a qualidade
de vida foi evidenciado com percepção na sua qualidade de vida.
Financiamento: Santander (Processo: 2017/2018)

Financiamento: CNPQ / CAPES

MB 11

MB 12

HABILITAÇÃO EM TERAPIA FLORAL PARA DENTISTAS:
ANÁLISE POR ESTADOS E REGIÕES BRASILEIRAS

DESCARTE DE RESÍDUOS EM ODONTOLOGIA E SEU
IMPACTO AMBIENTAL E FINANCEIRO

Lira AMM*, Fernandes Neto JA, Simões TMS, Lacerda-Santos JT,
Palmeira PTSS, Batista ALA, Catão MHCV

Soares LS*, Lopes EHR, Andrade SSD, Chaves MNO, Sousa CAS, Silva
AS, Oliveira AHA

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
allysonmartimbio@gmail.com

Centro Universitário Leão Sampaio – UNILEÃO
leonardosoaresind@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a quantidade de cirurgiões-dentistas habilitados
em terapia floral e número de cursos já oferecidos dessa habilitação por
estados e regiões do Brasil. MÉTODO: Os dados referentes aos
números totais de cirurgiões-dentistas e as informações sobre os cursos
de habilitação já ministrados no país foram coletados diretamente do
site do Conselho Federal de Odontologia (CFO), assim como a
distribuição geográfica desses de acordo com os estados brasileiros. O
número total de profissionais habilitados em terapia floral por estado foi
requisitado via e-mail ao CFO por um dos autores do estudo. Todos os
dados utilizados nesta pesquisa são de acesso público. RESULTADOS:
São Paulo detém o maior número de cirurgiões-dentistas habilitados em
terapia floral (n=16) e é o estado brasileiro, onde o único curso de
habilitação foi ministrado. Por regiões, o Sudeste apresentou o maior
número de profissionais habilitados no país (56,8%). No Sul, para cada
habilitado existem 5.586,6 cirurgiões-dentistas, enquanto que no
Nordeste este número cresce para 16.425. CONCLUSÃO: Há poucos
cirurgiões-dentistas habilitados e cursos de habilitação em terapia floral
em todo o país, tendo maior concentração na região Sudeste,
principalmente no estado de São Paulo. A abertura de novos cursos de
habilitação em terapia floral, sobretudo nas regiões que nunca os
disponibilizaram, poderia difundir essa técnica e viabilizar a habilitação
de novos profissionais, proporcionando aos pacientes o acesso a esse
tratamento.

OBJETIVO: Avaliar o descarte dos RSS (resíduos dos serviços de
saúde) produzidos na clínica de uma Faculdade de Odontologia,
estimando se o descarte está sendo feito de maneira adequada e entender
o impacto ambiental e financeiro que é ocasionado quando há o descarte
indevido destes materiais. MÉTODO: Para a análise do conteúdo foram
realizados três tipos de pesagens de materiais infectados e comuns
produzidos em 12 dias: A primeira pesagem para analisar o volume total
dos resíduos; a segunda, onde foram pesados os artigos descartados
incorretamente; a terceira para os resíduos que não se enquadraram de
forma precisa na classificação comum ou infectado. Os resíduos perfuro
cortantes e químicos, foram avaliados quanto ao volume produzido no
período. RESULTADOS: Os atendimentos geraram um total de
50,14kg. Deste, 26,42kg (52,6%) foram descartes em lixo infectado, onde
teve 2,00kg (7,5%) de lixo comum descartado erroneamente no lixo
infectado e 2,22kg (8,4%) de resíduos indeterminados; 23,71kg foram de
lixo comum, onde teve 8,39kg (35,40%) de resíduos infectantes
descartados erroneamente e 6,18kg (26,07%) de resíduo indeterminado.
Os dados obtidos mostram a geração de 2,41kg de resíduos perfuro
cortantes; 2,87L e 2,47L de resíduos referentes a revelador e fixador
radiográficos respectivamente. CONCLUSÃO: Os descartes feitos pelos
estudantes, é falho. É necessária a implementação de metodologias que
reforcem o conhecimento técnico-científico dos alunos de graduação.
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MB 14

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DOS
ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA

SMARTPHONES

DE

Soares LS*, Lopes EHR, Andrade SSD, Chaves MNO, Couto CMQ,
Lima CMG, Oliveira AHA

HOMEOPATAS NA ODONTOLOGIA E MEDICINA: UMA
ANÁLISE POR REGIÕES BRASILEIRAS
Batista ALA*, Ferreira ACD, Fernandes-Neto JA, Simões TMS, Lira
AMM, Silva MGB, Catão JSSB, Catão MHCV

Centro Universitário Leão Sampaio – UNILEÃO
leonardosoaresind@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
analuziabatista@globo.com

OBJETIVO: Avaliar a contaminação dos smartphones dos acadêmicos
de Odontologia. MÉTODO: Foram colhidas com o auxílio de um swab
estéril embebido em solução fisiológica 0,9%, 40 amostras de
smartphones de acadêmicos de Odontologia. As amostras foram
encubadas e semeadas e a leitura realizada logo após 24hrs. Os
resultados obtidos foram separados por meios de cultura específicos.
RESULTADOS: Houve 100% de crescimento no cultivo das amostras
em BHI. Nos meios ágar sangue e manitol, houve uma maior
prevalência de Staphylococcus aureaus no grupo A, e de Staphylococus
sp no grupo B. Nos meios MacConkey e EMB, a Citrobacter Freundii
foi mais prevalente no grupo B, e a Serratia Marcescens no grupo A.
Após foi feito antibiograma para obter perfil de resistência e
sensibilidade para cada bactéria, onde este foi positivo para os
patógenos dos smartphones dos acadêmicos do grupo A, especialmente
aos antibióticos Ciprofloxacina e Tetraciclina. CONCLUSÃO: Os
smartphones dos acadêmicos de odontologia, possuem contaminação
por microrganismos que podem trazer algum tipo de infecção com
potencial de resistência.

OBJETIVO: Avaliar quantitativamente a distribuição e proporção de
Cirurgiões-Dentistas (CDs) habilitados e Médicos especialistas em
Homeopatia, de acordo com os Estados e regiões do país. MÉTODO:
Foi realizada um busca nos sites do Conselho Federal de Odontologia e
do Conselho Federal de Medicina, de acesso público, para obtenção do
número total de profissionais cadastrados e em atividade, assim como a
distribuição geográfica no Brasil. RESULTADOS: Existem 224 CDs
habilitados, numa relação de 1/1.367,8 com o total de CDs e 2.159
médicos especialistas, numa relação de 1/209,9 com o total de médicos.
A relação entre CDs habilitados e médicos especialista em Homeopatia é
de 1/9,6, sendo a menor relação (1/3) encontrada na Região Norte. A
Região Nordeste apresentou a menor porcentagem de CD habilitado
(1,3%) e a Região Norte, a menor porcentagem de Médicos especialista
(1,1%). A região Sudeste apresenta o maior número de profissionais nas
duas áreas, embora apresente a maior relação entre as profissões
(1/78,6). Com relação à distribuição por Unidade Federativa, 15 Estados
não possuem CD habilitados, incluindo a Paraíba, e 2 Estados não
possuem Médicos Especialistas. CONCLUSÃO: A Homeopatia ainda
representa uma área com pouca atuação na Medicina e mais ainda na
Odontologia, o que pode ser evidenciado pelo pequeno número de
profissionais. No entanto, com a busca pelo uso de práticas
complementares, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da
população, acredita-se que haverá um maior incentivo e procura por essa
área de atuação.

MB 15

MB 16

CONHECIMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA DA
UFPE ACERCA DO DESCARTE DE RESÍDUOS EM SAÚDE

CONHECIMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES SOBRE O
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS ODONTOLÓGICOS

Oliveira HAG*, Soares CBRB, Ribas BR, Costa MB, Porto LPA,
Pontual MLA, Ramos-Perez FMM, Pontual AA

Oliveira HAG*, Magalhães JMI, Soares CBRB, Porto LPA, Pontual
MLA, Ramos-Perez FMM, Pontual AA

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
angelohugo@hotmail.com.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
angelohugo@hotmail.com.br

OBJETIVO: Verificar o conhecimento dos funcionários responsáveis
pela limpeza das clínicas do curso de Odontologia da UFPE sobre o
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS). MÉTODO: A
amostra foi composta por dez funcionários e a coleta de dados foi
realizada através da aplicação de questionários estruturados contendo
dezessete perguntas relacionadas ao manejo e segregação dos RSS.
RESULTADOS: A maioria dos funcionários (80%) afirmou que teve
capacitação ou treinamento relacionado à manipulação dos RSS, apesar
de não utilizar avental impermeável (90%) ou gorro (10%) para esse fim.
Foi observado que 30% dos funcionários afirmaram desconhecer o
procedimento correto para o descarte de restos de amálgama. Quando
questionados sobre o descarte das soluções de revelador e fixador,
apenas 20% afirmou conhecer o correto destino dessas soluções. Com
relação ao descarte de material perfurocortante, 90% dos entrevistados
acertou o correto local de descarte, mas apenas 40% soube responder
corretamente o que se deve fazer em caso de acidente com esse material.
No que diz respeito aos sacos e recipientes utilizados na coleta dos
resíduos odontológicos, 90% dos funcionários respondeu que esses não
precisam ser identificados com símbolos específicos para cada tipo de
resíduo. CONCLUSÃO: Diante do conhecimento mediano dos
funcionários com relação à manipulação dos RSS gerados nas clínicas
odontológicas, faz-se necessário um melhor controle de qualidade dos
serviços prestados pelos mesmos por parte da Universidade, uma vez
que RSS como, por exemplo, o amálgama, representa um considerável
risco à saúde.

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de alunos e professores do curso
de Odontologia da UFPE a respeito da classificação e destinação dos
resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados por clínicas odontológicas.
MÉTODO: A coleta de dados foi realizada através da aplicação de
questionários estruturados em 262 alunos e 46 professores.
RESULTADOS: A maioria dos alunos e professores acertou a
classificação da liga de amálgama (87,4 e 97,8%), hipoclorito (91,2 e
100%), solução reveladora e fixadora (91,6 e 89,1%), rolete de algodão e
gaze com sangue (96,6 e 97,8%), agulha, bisturi e limas (97,7 e 97,8%),
luvas e outros EPIs (88,5 e 95,6%) e papéis de receituário (95 e 95,5%).
Houve diferença significativa entre alunos e professores em relação à
classificação do hipoclorito (p=0,03). Menos da metade dos alunos e
professores classificou corretamente o invólucro da película radiográfica
e gesso, havendo diferenças significativas na classificação do primeiro
(p=0,003). A maioria dos alunos e professores acertou o local de descarte
de resíduos comuns. No entanto, a minoria demonstrou conhecer a
forma correta de descarte de resíduos biológicos, liga de amálgama,
soluções reveladora e fixadora, invólucros de películas radiográficas e
lâminas de chumbo. Diferenças significativas foram encontradas nas
respostas referentes aos resíduos biológicos, solução reveladora e
fixadora, invólucros de películas radiográficas. CONCLUSÃO: Diante
do conhecimento insatisfatóriodos alunos e professores com relação à
classificação e destinação dos RSS gerados nas clínicas odontológicas,
faz-se necessário uma intervenção mais aprofundada com relação ao
assunto.
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FITOTERAPIA
EM
ODONTOLOGIA:
ANÁLISE
DAS
HABILITAÇÕES POR ESTADOS E REGIÕES BRASILEIRAS

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE
EXTRATOS VEGETAIS DA CAATINGA EM PATÓGENOS
ORAIS

Palmeira PTSS*, Fernandes Neto JA, Simões TMS, Batista ALA,
Santos JTL, Lira AMM, Catão MHCV

Santos, NRS*, Câmara, AC, Higino, JS, Lima, GMS

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
pettely@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
sociodontonai@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a quantidade de cirurgiões-dentistas habilitados
em fitoterapia e o número de cursos já oferecidos da habilitação por
estados e regiões brasileiras. MÉTODO: Buscou-se o número de
profissionais habilitados e a quantidade de cursos de habilitação em
fitoterapia ministrados no Brasil no site do CFO (Conselho Federal de
Odontologia), assim como a distribuição geográfica desses no Brasil,
registrados até julho de 2018. Todos os dados utilizados nesta pesquisa
são de acesso público. RESULTADOS: Diversos estados não possuem
profissionais com habilitação em fitoterapia, tais como: Alagoas, Amapá,
Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Foi visto que São Paulo detém
o maior número de profissionais habilitados em fitoterapia (n = 12). A
análise por regiões brasileiras, demonstrou que a maioria dos
profissionais habilitados estão localizados na região Sudeste (15%).
Verificou-se ainda que no Nordeste, para cada habilitado, existem
14.807 cirurgiões-dentistas, enquanto que no Sudeste a relação é de
1:10.295 e no Sul esse número decresce para 6.684. Foi visto que não há
cursos de habilitação em fitoterapia ministrados registrados no CFO.
CONCLUSÃO: Percebe-se ainda uma baixíssima quantidade de
profissionais habilitados e a necessidade de cursos de capacitação em
fitoterapia em todo o Brasil, uma vez que todas as regiões equivalem-se
quanto a precariedade de oferta do mesmo.

OBJETIVO: Identificar a atividade antimicrobiana in vitro dos
extratos brutos das plantas: A. Polycephala (Benth) Kilip, L. ferrea, L.
grata Shauer, M. urundeuva e X. americana L. frente a patógenos orais.
MÉTODO: A atividade antimicrobiana foi determinada através da
concentração inibitória mínima (CIM) realizada pelo método de difusão
em poço e os inóculos das cepas foram padronizados de acordo com a
escala de McFarland 0,5 e posterior leitura no espectrofotômetro
(Bioespectro SP-220). No ensaio de toxicidade dos extratos foram
utilizados náuplios da Artemia salina L. e análise da CL50.
RESULTADOS: A L. ferrea obteve atividade antimicrobiana nas
espécies C. albicans (CIM = 62,5 µg/mL), C. glabrata (CIM = 125
µg/mL) e S. aureus (CIM = 125 µg/mL). O extrato bruto da L. grata
Shauer obteve atividade para S.mutans (CIM = 125 µg/mL). C. albicans
e S. aureus foram sensíveis à M.urundeuva com CIM de 62,5 µg/mL e
125 µg/mL, respectivamente. S. aureus foi sensível à X. americana L.
(CIM = 125 µg/mL) como também o E. faecalis (CIM de 250 µg/Ml).
No ensaio de toxicidade frente a A. salina L., o extrato bruto da M.
urundeuva foi atóxico, com uma CL50 de 1203 µg/mL, seguido do
extrato bruto da A. polycephala (Benth) Killip com CL50 de 801,7
µg/mL (pouco tóxico). CONCLUSÃO: O estudo revelou que plantas
provenientes e adaptadas ao semiárido do Nordeste brasileiro possuem
atividade antimicrobiana contra a maioria das espécies de microorganismos avaliadas, com exceção da C. tropicalis.

MB 19

MB 20

AVALIAÇÃO RADIOQUÍMICA DE DENTES E OSSOS EM
ÁREA INFLUENCIADA POR RADIONUCLÍDEOS NATURAIS

IMPACTO
DA
ANSIEDADE,
MEDO
E
CONDIÇÃO
PERIODONTAL NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES

Araújo EEN*, Santos Júnior JA, Carvalho AT, Leão JC, Fernández ZH,
Nascimento JR, Santos JMN, Gueiros LAM

Lima MES*, Penteado LAM, Pinho RCM, Santos NB, Vajgel BCF,
Cimões R

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
eduardo.eudes@ufpe.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
dudamellimaesoares@hotmail.com

OBJETIVO: Investigar possível contaminação por urânio (U) e tório
(Th) em dentes e ossos alveolares de habitantes de área influenciada por
jazida uranífera. MÉTODO: 87 dentes e 8 espículas ósseas foram
extraídas de habitantes com idade a partir dos 30 anos, de municípios do
Sertão e Borborema paraibana, região caracterizada como anômala em
urânio, tório e descendentes. Os espécimes foram armazenados em
solução fisiológica 0,9% e então pulverizados e pesados. Foram
utilizados 200mg de cada amostra que após homogeneização foram
digeridas em solução de ácido nítrico 10% em banho ultrassônico por
1,5 hora e analisadas por espectrometria de massa com fonte de plasma
acoplada (ICP-MS). RESULTADOS: Foram positivos para o U os
resultados de 85 amostras de dentes (97,7%), bem como de 8 amostras
de ossos (100%) e para o Th, 59 amostras de dentes (67,8%) e 8
amostras de ossos (100%). Os resultados apontaram presença de U na
faixa entre 1,5 µg/kg e 145,0 µg/kg, com média de 8,77 µg/kg e de Th
(1,00 µg/kg a 13,7 µg/kg, com média de 3,45 µg/kg). Dos municípios
analisados, São José do Sabugí obteve os maiores valores para dentes
(média de 31,5 µg/kg para U e 4,99 µg/kg para Th) e Santa Luzia para
ossos (378,4 µg/kg a 1.451,2 µg/kg). CONCLUSÃO: Moradores de
regiões anômalas em U podem apresentar deposição de radionuclídeos
em dentes e ossos, sugerindo contaminação através de exposição
ambiental e consumo de água e alimentos locais.

OBJETIVO: Investigar o nível de medo dentário (MD) e a ansiedade
dentária (AD) de indivíduos atendidos em dois cursos de graduação em
Odontologia e determinar o impacto na condição bucal e qualidade de
vida. MÉTODO: Estudo observacional com amostra censitária, com
indivíduos adultos, de ambos os sexos. Os níveis de MD e AD e seu
impacto na percepção de qualidade de vida foram determinados por meio
de questionários (socioeconômicos, MDAS, Gatchel e OHIP-14), e os
dados odontológicos foram registrados. RESULTADOS: Dos 287
sujeitos, 71,4% eram do sexo feminino. 7,3% estavam muito ansiosos e
16% ansiosos. O sexo (p = 0,001) apresentou diferenças estatisticamente
significantes em relação à ansiedade, os ansiosos em mulheres
representam 20%. O medo moderado e extremo teve uma frequência de
42,9% e nenhuma correlação estatisticamente significante com o gênero
(p = 0,071). A condição bucal com impacto negativo na qualidade de
vida, na escala OHIP-14, foi prevalente em 38,3% e a variável renda
apresentou diferenças estatisticamente significantes (p = 0,000).
CONCLUSÃO: O nível de ansiedade odontológica e medo odontológico
foi destaque entre os pesquisados, sendo as mulheres com menor
escolaridade mais suscetíveis à ansiedade. Esses sentimentos de angústia
aumentam a evasividade dos pacientes. Atrasos na demanda por
cuidados tendem a promover pior condição bucal com potencial
influência na qualidade de vida. O medo dentário e a ansiedade dentária
não foram associados a diferenças na condição periodontal e impacto na
qualidade de vida.

Financiamento: FACEPE (Processo: IBPG-1450-4.02/14)
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HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

DE

CRIANÇAS

E

Sousa TT*, Lacerda MC, Lacerda RP, Fragoso KT, Guimarães,
Galdino JS, Araújo TP, Cardoso AMR

INVESTIGAÇÃO DA INSTABILIDADE GENÔMICA CAUSADA
PELA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO MERCÚRIO
Souza TGS*, Chagas CA, Silva AC, Silva MA, Gomes AV, Almeida AC,
Dellalibera E

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
thaysitorquato@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
talitagiselly@hotmail.com

OBJETIVO: Descrever os hábitos de higiene bucal realizados em
crianças e adolescentes com deficiência. MÉTODO: Estudo transversal
e quantitativo, realizado na clínica escola de Pacientes Especiais do
curso de odontologia do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ.
A população do estudo foi constituída por cuidadores de crianças e
adolescentes com deficiência, de 1 a 19 anos que realizam atendimento
na referida clínica. Participaram do estudo 11 cuidadores. Foram
coletados dados de higiene bucal por meio de entrevista com o
responsável pela criança ou adolescente. A avaliação dos hábitos de
higiene bucal incluiu instrumentos, frequência de escovação e
dificuldades para a realização. A análise de dados foi feita de forma
descritiva, no SPSS, versão 20. RESULTADOS: Os cuidadores foram
com maior frequência mães (72,7%), com idade entre 29 e 61 anos e até
9 anos de estudo (54,5%). Quanto aos hábitos de higiene bucal, 54,5%
dos cuidadores relataram que não tinham recebido orientação. A
frequência de escovação relatada foi de 3 vezes ao dia (36,4%),
utilizando escova e dentifrício com flúor (72,7%) e 45,5% dos cuidadores
relataram ter dificuldade para realizar a higiene bucal nos pacientes.
CONCLUSÃO: Grande parte dos cuidadores não tinham recebido
orientação sobre como realizar a higiene bucal nos pacientes. A
frequência de escovação relatada foi alta e os equipamentos utilizados
foram escova de dente e dentifrício com flúor, porém grande parte dos
cuidadores relataram sentir dificuldades para realizar a higiene bucal.

OBJETIVO: Avaliar a relação entre o polimorfismo C677T no gene
para MTHFR e a instabilidade genômica causada pela exposição
ocupacional ao mercúrio do amálgama dentário. MÉTODO: Corte
transversal com comparação entre grupos, no período de agosto de 2016
a agosto 2017. O grupo G1 foi composto por 10 profissionais da área de
saúde bucal de Unidades de Saúde da Prefeitura do Recife/PE, expostos
ocupacionalmente ao mercúrio (Hg) do amálgama dentário. O grupo G2
abrigou 10 indivíduos não expostos ao Hg e selecionados
aleatoriamente, de acordo com critérios de inclusão. Amostras de sangue
periférico foram coletadas para identificação do polimorfismo C677T do
gene que codifica a enzima metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR)
e para estudo citogenético. A genotipagem foi feita pela técnica de
Reação em Cadeia da Polimerase com análise dos Fragmentos de
Restrição (PCR/RFLP) produzidos pela enzima Hinf I. Os testes
citogenéticos do micronúcleo em eritrócitos e ensaio cometa em
linfócitos foram utilizados nesta investigação para avaliar danos
genéticos. RESULTADOS: A mutagenicidade do mercúrio não foi
confirmada pelo teste do micronúcleo. Através do ensaio cometa,
entretanto, resultados estatisticamente significativos (p< 0,05)
demonstraram que indivíduos expostos, e dentre esses os com genótipo
677TT MTHFR, apresentaram maior instabilidade genômica que as
demais amostras analisadas. CONCLUSÃO: A exposição ocupacional ao
mercúrio do amálgama dentário pode ser responsável pela ocorrência de
instabilidades genômicas, com influência do polimorfismo genético
C677T MTHFR.

MB 23

MB 24

VALIDAÇÃO
DE
MÉTODO
ANALÍTICO
QUANTIFICAÇÃO
DE
CLOREXIDINA
PARA
ENDODÔNTICO

PARA
USO

Santana Neto MC*, Lopes GLN, Figueiredo KA, Carvalho ALM

FREQUÊNCIA DE FISSURAS LABIOPALATINAS NO SERTÃO
É DIFERENTE DO LITORAL?

Lacerda RHW*, Filgueiras VM, Lacerda Filho VV, Machado CG,
Vieira AR

Universidade Federal do Piauí – UFPI
marcondescsn@gmail.com

Universidade Federal da Paraiba / University of Pittsburgh School of
Dental Medicine
rhelenawanderley@msn.com

OBJETIVO: Validar um método analítico por espectroscopia no
ultravioleta para quantificação de digluconato de clorexidina em
nanocarregadores para uso endodôntico. MÉTODO: O método
analítico foi validado pela análise dos parâmetros de especificidade,
linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão,
exatidão e robustez de acordo com a Resolução 166/2017 da ANVISA e
o guia Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs and
Biologics do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
(FDA). RESULTADOS: O comprimento de onda selecionado foi a
maior absorção (265,8 nm). A equação da linha foi y = 0,0363x +
0,0339, onde o maior CV% foi de 2,06, r2 = 0,998, a curva foi linear,
LoD = 0,47µg, LoQ = 0,71µg, o método foi preciso, onde a
repetibilidade teve DPR% = 3,71%, e a precisão intermediária não
apresentou diferença significativa para p <0,05, apresentou exatidão,
com recuperação de 103,37 em baixa concentração, 105,62 em normal e
100,728 em alta concentração, e DPR% = 5,33, 4,17 e 3,64
respectivamente. O método foi robusto para alterações nas marcas de
solvente. As amostras apresentaram estabilidade com ausência e
presença de luz em um intervalo de 24h. CONCLUSÃO: O método foi
linear, específico, preciso, exato e robusto para os parâmetros avaliados
na legislação vigente. A validação deste método poderá subsidiar a
pesquisa e o desenvolvimento de novos sistemas de liberação controlada
para a clorexidina, visto que pode ser utilizado no controle de qualidade
de formulações desenvolvidas.

OBJETIVO: Avaliar a frequência das fissuras labiopalatinas
dependendo da região geográfica. MÉTODO: Foram coletados dados
de 994 pacientes portadores de fissuras labiopalatinas cadastrados no
período de 2005 a 2017 no serviço de fissuras labiopalatinas do hospital
Universitário Lauro Wanderley; as regiões do estado foram divididas
em litoral e demais regiões (cariri, curimataú e sertão); os tipos de
fissura foram classificados como labial, palatina isolada e labiopalatina,
os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e cruzados
pelo teste qui quadrado. RESULTADOS: Dos 994 casos, 514 (51,7%)
eram provenientes das regiões geográficas mais afetadas pela seca, sendo
46,1% do sexo feminino e 53,9% masculino. Quanto aos tipos de fissura,
22% eram casos de fissuras labiais, 44% fissuras labiopalatinas e 33,5%
de fissuras palatinas. Houve uma diferença significativa entre os tipos de
fissura e as regiões geográficas (p=0,03%), sendo a fissura labiopalatina
mais frequente nas regiões de cariri, curimataú e sertão, enquanto a
fissura palatina isolada foi mais comum no literal. Cruzando as variáveis
sexo e tipo de fissuras em relação à região, em ambas os grupos de
regiões as fissuras labiopalatinas foram mais frequentes no sexo
masculino e fissuras palatinas isoladas no sexo feminino, havendo uma
frequência maior do sexo feminino nas regiões do interior.
CONCLUSÃO: Os resultados sugerem haver mecanismos diferentes
relacionados às características das fissuras labiopalatinas em relação às
regiões geográficas com formas mais graves em regiões do interior,
afetadas pela seca, indicando a necessidade de novas investigações.
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AVALIAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ANTICANDIDA
ANTIOXIDANTE DA SYZYGIUM AROMATICUM

E

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO
SERTÃO BRASILEIRO

Silva PG*, Almeida CM, Silva JPR, Vasconcelos VM, Pereira JV,
Cavalcanti YW, Costa EMMB

DE

PLANTAS

DO

Amaral BB*, Nascimento RMN, Sette-de-Souza PH

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
priscillags@hotmail.com.br

Universidade de Pernambuco - UPE
bruna.amaraal@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar, in vitro, a atividade inibitória do óleo essencial da
Syzygium aromaticum frente a Candida albicans e seu potencial
antioxidante. MÉTODO: O óleo essencial dos botões florais secos da S.
aromaticum foi obtido por meio de hidrodestilação em sistema extrator
do tipo clevenger. A atividade antimicrobiana do óleo essencial foi
avaliada frente as cepas de C. albicans ATCC 90028, C. albicans ATCC
60480 e dois isolados clínicos da cavidade oral, através da técnica de
microdiluição em caldo, para estabelecimento da Concentração
Inibitória Mínima (CIM) e Concentração fungicida mínima (CFM), para
tal utilizou-se como controle positivo a Nistatina. A atividade
antioxidante foi estabelecida pelo método de captura do radical livre
DPPH (2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl), utilizando como controle
positivo o ácido gálico. RESULTADOS: O óleo essencial da S.
aromaticum inibiu o crescimento de todas as cepas de C. albicans
testadas, obtendo-se a CIM de 250µg/mL e CFM de 500 µg/mL à
1000µg/mL. A partir da razão CFM/CIM, verificou-se perfil
fungistático frente às cepas de C. albicans (CFM/CIM < 4), com
exceção da uma cepa clínica que apresentou perfil fungicida
(CFM/CIM< 4). O óleo essencial apresentou atividade antioxidante
quando comparado ao controle positivo. CONCLUSÃO: O óleo
essencial da S. aromaticum apresentou atividade antifúngica, frente a
todas as cepas de C. albicans testadas, assim como potencial
antioxidante quando comparado ao controle positivo.
Financiamento: CNPq - Processo 422275/2016-6

OBJETIVO: Realizar um levantamento etnobotânico das plantas
medicinais utilizadas e comercializadas pelos raizeiros atuantes nas
feiras livres do município de Arcoverde/PE com fins odontológicos.
MÉTODO: Estudo analítico, observacional, transversal cujo sujeito foi
individuado, realizada no município de Arcoverde/PE. A população do
estudo foi composta pelos raizeiros atuantes nas feiras livres do
município. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um
questionário construído especificamente para esta pesquisa. O mesmo
incluiu variáveis que avaliaram o conhecimento sobre a temática
abordada, plantas utilizadas e indicadas, modo de preparo das plantas,
como também informações do indivíduo. A análise das entrevistas com
os raizeiros foi realizada a partir dos dados coletados. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Pernambuco sob protocolo número 68529617.8.0000.5207 – parecer
número 2.247.673. RESULTADOS: Foram entrevistados quatro
raizeiros e identificadas 15 plantas medicinais utilizadas para fins
odontológicos entre a população estudada. Foi relatado que
principalmente a casca destas plantas são vendidas para se fazer chá para
dor de dente ou infecções bucais. CONCLUSÃO: O saber popular é rico
em informações que podem alicerçar as pesquisas em busca de
alternativas terapêuticas para o tratamento de problemas bucais. O uso
de plantas medicinais reflete a realidade de parte da população brasileira,
cujo limitado acesso aos programas de saúde pública levou ao
desenvolvimento e conservação de um conhecimento etnobotânico
repleto de informações.

MB 27

MB 28

FOTOBIOMODULAÇÃO LASER NA PROLIFERAÇÃO E
DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS

ANALISANDO AS PROVAS DO ENADE-ODONTOLOGIA À
LUZ DA TAXONOMIA DE BLOOM

Nascimento SVB*, Silva EVS, Melo EL, Miranda JM, Gaião WDC,
Silva MB, Moreno LMM, Gerbi MEMM

Britto YC*, Sette-de-Souza PH

Universidade de Pernambuco – UPE
sinvalvinicius@outlook.com

Universidade de Pernambuco - UPE
yasmincbritto@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito da Fotobiomodulação (FBM) Laser na
proliferação e diferenciação osteogênica das células-tronco
mesenquimais (CTMs) derivadas de cordão umbilical humano.
MÉTODO: CTMs de cordão umbilical humano, na terceira passagem,
foram divididas em quatro grupos: G1 – meio regular; G2 – meio
regular + FBM; G3 – meio osteogênico; G4 - meio osteogênico + FBM.
Os parâmetros da FBM usado foram: 660nm; 30mW; 1,0 J/cm². O
ensaio azul de tripan foi utilizado para a avaliação da viabilidade celular
obtendo curva de proliferação em 1, 3, 5 e 7 dias. A análise morfológica
foi realizada pela coloração Alizarina Red nos períodos de 7 e 14 dias.
RESULTADOS: A imunofenotipagem por citometria de fluxo
demonstrou que as células foram positivas para as moléculas de adesão
(CD44 – 51,3%), marcadores de integrina (CD29 – 54,4%) e proteínas
da matriz extracelular (CD90 – 84,1%). A maior proliferação aconteceu
no G1. O G4 demonstrou maior proliferação quando comparado com o
G3. A atividade osteogênica foi maior no G3 seguido pelo G4 nos
períodos analisados. CONCLUSÃO: A proliferação das CTMs foi maior
nas células submetidas ao meio regular e a FBM apresentou efeito
positivo em células associadas ao meio osteogênico; O potencial de
diferenciação osteogênico foi maior nas células submetidas ao meio
osteogênico e o uso da FBM foi benéfico nas células crescidas em meio
regular. Outros estudos são necessários para testar outros parâmetros
da FBM, visando melhorar o rendimento das CTMs em cultura.

OBJETIVO: Analisar as provas (2007, 2010, 2013) do ENADE em
Odontologia à luz da classificação da taxonomia de Bloom. MÉTODO:
Estudo documental das provas do ENADE. Inicialmente, os
pesquisadores resgataram as provas dos quatro anos do ENADE do sítio
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio
Teixeira (INEP). A partir de então, iniciaram a leitura e classificação das
questões conforme o enunciado delas, separando-as por ano, número da
questão, verbo do comando da questão, classificação do verbo segundo
taxonomia de Bloom e percentual de acerto dos estudantes. Após
montar o banco de dados, fez-se uma análise descritiva dos resultados,
agrupando por domínio cognitivo/grau de taxonomia os acertos dos
estudantes. RESULTADOS: No ano de 2007, 35% das questões eram
de baixa taxonomia, classificados como domínio do “conhecimento”,
tendo um total de 62,36% de acertos dos estudantes do Brasil. Esse
percentual variou nos outros dois anos 75,20 (em 2010, com três
questões) e 48,90 (em 2013, com cinco questões). Em 2010, 50% das
questões foram de média taxonomia, tendo um total de 54,10% de
acertos, enquanto em 2007 e 2013 o percentual de acerto foi de 59,72 e
39,40%, respectivamente. Por fim, em 2013, 50% das questões foram de
alta taxonomia, em que 47,56% dos estudantes acertaram-nas, enquanto
em 2007 e 2010 o percentual foi de 62,02 e 56,55, respectivamente.
CONCLUSÃO: As questões de média taxonomia foram as que tiveram
menores percentuais de acerto, independente do ano em análise.

Financiamento: FACEPE (Processo: APQ 0886.4-02/10)
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AÇÃO DO EXTRATO DE MORMODIDA CHARANTIA
CONTRA PATÓGENOS PRESENTES NA CAVIDADE ORAL

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DO EXTRATO DE PUNICA
GRANATUM ENCONTRADA NO AGRESTE PERNAMBUCANO

Maciel AL*, Andrade TI, Souza NMFA, Pontes Júnior JAA, Lins NAE,
Lins MCO, Carneiro VSM, Nascimento PLA

Maciel AL*, Andrade TI, Souza NMFA, Pontes Júnior JAA, Lins NAE,
Moreira KA, Mota CCBO, Nascimento PLA

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
adriany_maciel@hotmail.com

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
adriany_maciel@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar atividade antimicrobiana in vitro do extrato
etanólico da Momordida charantia frente bactérias Gram-positivas,
Gram-negativas e leveduras de interesse médico-odontológico.
MÉTODO: Para determinar a concentração inibitória mínima (CIM)
do extrato de Momordida charantia frente quatro bactérias e quatro
leveduras foram utilizadas placas de 96 poços, onde pipetou-se 100 µL
de cada concentração da amostra, 90 µL de caldo Müeller Hinton para
bactérias ou caldo Sabouraud para leveduras e 10 µL do inóculo
padronizado com turbidez 0,5 da escala de Mac Farland. As placas
foramincubadas a 37 °C por 24 horas para as bactérias e 30 oC por 48
horas para as leveduras. Após a incubação, 30 µL de resazurina em
solução aquosa (0,02%) foram acrescidos nos poços dos testes e as
microplacasincubadas por duas horas. Os poços onde não observou-se
presença de células viáveis após a revelação com resazurina, foram
inoculados em Agar Müeller Hinton para observar se havia crescimento
após 24 horas de incubação. RESULTADOS: Momordida charantia
apresentou CIM de 125µg/mL frente Staphylococcus aureus(ATCC
2592), Enterococcus faecalis(ATCC 6057), Escherichia coli (ATCC
25922), Klebsiella pneumoniae(ATCC 29665) e de 62,5µg/mL para
Candida albicans (URM 7097), Candida tropicalis(URM 5805), Candida
krusei (URM 5840) e Candida tropicalis(URM 6947); exceto para uma
das cepas de C. tropicalis que só precisou de 31,25µg/mL para ser
inibida pelo extrato. CONCLUSÃO: O extrato testado inibiu o
crescimento da cultura bacteriana e fúngica, comprovando
cientificamente sua propriedade microbiológica.

OBJETIVO: Avaliar in vitro a eficácia de extrato etanólico da casca de
Punica granatum, comumente encontrada no agreste Pernambucano,
como agente antimicrobiano no combate de patógenos encontrados na
cavidade oral. MÉTODO: Foram utilizadas cepas de Staphylococcus
aureus (ATCC 2592), Enterococcus faecalis(ATCC 6057), Escherichia
coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae(ATCC 29665), Candida
albicans (URM 7097), Candida tropicalis (URM 5805), Candida krusei
(URM 5840) e Candida tropicalis (URM 6947). Para determinar a
concentração inibitória mínima (CIM) foram utilizadas placas de 96
poços, onde foi pipetado 100 µL de cada concentração do extrato a ser
estudado, 90 µL de caldo Müeller Hinton para as bactérias ou caldo
sabouraud para as leveduras e 10 µL do inóculo padronizado com a
turbidez 0,5 da escala de Mac Farland. Posteriormente incubadas a 37
°C por 24 horas para as bactérias e 30 oC por 48 horas para as
leveduras. Após o período de incubação, 30 µL de resazurina em solução
aquosa na concentração de 0,02% foram acrescidos nos poços dos testes
com bactérias e a microplaca retornou para a estufa bacteriológica a 37
°C para identificação da CIM. RESULTADOS: O extrato etanólico da
Punica granatuminibiu o crescimento de todos os micro-organismos
testados com valores de concentração inibitória mínima de 250µg/mL.
CONCLUSÃO: O extrato etanólico da casca de Punica granatum inibiu
o crescimento dos micro-organismos testados, comprovando
cientificamente suas propriedades microbiológicas.

MB 31

MB 32

ANÁLISE DA DENSIDADE
ANIMAIS
SUBMETIDOS
GLICOCORTICÓIDES

ÓSSEA
A

MANDIBULAR EM
TERAPIA
COM

Aquino SR*, Lima FS, Nascimento JO, Vasconcelos ARO, Viveiros EP,
Guerra SPL, Viana FJC, Rizzo MS

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS
DE GRADUAÇÃO SOBRE SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Rocha JS*, Almeida LR, Chianca RL, Lucas VGM, Melo CHS, Vieira
KA, Salmos-Brito JAL, Bessa-Nogueira RV

Universidade Federal do Piauí - UFPI
samillea@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
jucimarasouzadarocha@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o comprometimento ósseo de hemiarcadas por
meio radiográfico de camundongos BALB/c submetidos a terapia
prolongada com glicocorticoide. MÉTODO: Foram utilizados 20
camundongos BALB/c machos. 14 animais receberam 20 mg/kg de
dexametasona (IP) 6 dias por semana durante 4 semanas e com
posterior dose semanal de manutenção de 10 mg/kg de dexametasona;
6 animais foram usados como controle negativo e não receberam
tratamento. Tanto os camundongos que receberam a dexametasona
quanto os do grupo controle foram divididos em grupos de acordo com
a data em que foram eutanasiados: 15, 45 ou 65 dias após o fim do
tratamento com o fármaco. As hemiarcadas mandibulares foram
colhidas, fixadas e radiografadas antes e após o processo de
descalcificação (ácido clorídrico 8%). A densidade óssea das hemiarcadas
foi avaliada por meio da análise morfométrica do histograma de
luminosidade das imagens (Adobe Photoshop CC 2018). Foi realizado o
teste de Mann Whitney (p ≤ 0,05). RESULTADOS: A análise da
densidade óssea mostrou diferença significativa (p ≤ 0,05) entre as duas
etapas, em ambos os grupos. Ainda, os animais do grupo experimental
apresentavam baixa densidade óssea antes do processo de
descalcificação quando comparados ao controle, além da perda óssea ser
mais pronunciada durante o processo. CONCLUSÃO: A administração
prolongada de dexametasona comprova a relação direta do fármaco com
a diminuição do metabolismo ósseo, demonstrado pela diminuição da
densidade do osso mandibular.

OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento de alunos de graduação
para intervir em situações de urgência e emergência em Suporte Básico
de Vida (SBV). MÉTODO: Tratou-se de um estudo transversal e
analítico, cuja a amostra foi composta por 150 alunos de graduação de
odontologia (n=50), medicina (n=50) e enfermagem (n=50). Foi aplicado
um questionário estruturado para caracterizar a vivência e atuação dos
voluntários em situações de urgência/emergência, envolvendo RCP,
síncope/lipotimia, picadas de animais peçonhentos, crise convulsiva e
engasgo. O nível de significância foi fixado em 5%. RESULTADOS:
63,3% dos voluntários eram mulheres e, em média, tinham 23 anos de
idade. 46,0% já vivenciaram alguma situação de urgência/emergência;
contudo, apenas 34,0% souberam agir de maneira correta, e 29,0% dos
que não passaram por estas situações se sente habilitado. 96,0%
consideram que o treinamento em SBV é indispensável para atividades
profissionais e que esses conhecimentos devem ser passados durante a
graduação. Em média, os alunos acertaram 61,6% das questões.
Contudo, esta frequência variou entre os grupos (Medicina=68,0±13,8;
Odontologia=57,0±21,1 e Enfermagem=60,0±17,0), sendo a diferença
entre os grupos estatisticamente significante (p=0,008). Ao se comparar
os grupos em pares, a diferença estatisticamente significante para
Medicina-Odontologia (p=0,006), Medicina-Enfermagem (p=0,013).
Para a comparação Odontologia-Enfermagem a diferença não foi
estatisticamente significante (p=0,423). CONCLUSÃO: Apesar de
variar de maneira significante entre os cursos e levando em
considerações as características metodológicas do estudo, o nível de
conhecimento dos alunos é satisfatório.
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EXPECTATIVA DE ALUNOS DE ODONTOLOGIA PARA O
ATENDIMENTO A PPD

USO DO EXTRATO ETANÓLICO DE Punica granatum NA
TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBINA

Silva DRB*, Medeiros AAA, Silva JSR, Vasconcelos MMVB, Farias CG

Lins NAE*, Andrade TI, Souza NMFA, Léo VM, Nascimento TCES,
Agamez-Montalvo GS, Carneiro VSM, Nascimento PLA

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
danielle.ramalho22@gmail.com

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
nathalialins13@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a expectativa dos alunos em relação ao
atendimento clínico dos pacientes portadores de deficiência (PPD) no
início do semestre letivo. MÉTODO: Estudo do tipo transversal,
realizado com 67 alunos do nono período do Curso de Odontologia da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foi utilizado um
questionário para coleta dos dados, que foram estudados, comparados e
submetidos a testes estatísticos. Dados como idade, gênero, estado civil,
renda, conhecer e conviver com um portador de deficiência, saber
orientar quanto às técnicas de higiene bucal e tecnologias assistivas, se
já havia realizado atendimento a paciente portador de deficiência,
sentimentos positivos e negativos, assim como ações para minimizar
situações negativas, atributo para seguir a carreira, interesse na
especialidade e atendimento de portador de deficiência no consultório
particular, foram estudados. RESULTADOS: Os sentimentos
negativos de maior destaque foram a insegurança 28% e dificuldade
16%. Em relação aos sentimentos positivos, necessidade de cuidar 45% e
responsabilidade 65% foram os mais citados. A maioria dos
participantes sentia empatia pelo paciente, ou seja, 60%, seguida de
proteção 52%, receptividade 43%, carinho 37%, afeição 25%.
CONCLUSÃO: as expectativas dos alunos em relação ao atendimento a
pacientes com necessidades especiais são na maioria positivas,
sentimentos negativos podem ser minimizados por meio de acesso ao
conhecimento e vivência clinica. A vocação e capacitação são habilidades
de suma importância devido à complexidade dos pacientes.

OBJETIVO: Avaliar potencial fotossensibilizante do extrato etanólico
de Punica granatum na técnica da Terapia Fotodinâmica antimicrobiana
(TFDa). MÉTODO: Extrato etanólico da casca de P. granatum foi
testado frente Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli
(ATCC 25922) in vitro. O extrato de P. granatum foi solubilizado em
dimetilsulfóxido e água destilada (1:1 v/v), e diluído para 0,01, 0,55 e
0,10 mg/mL. Empregou-se uma matriz de planejamento fatorial 23, com
as variáveis independentes: tempo de pré-irradiação, concentração do
fotossensibilizante e tempo de irradiação, totalizando 12 ensaios. Nas
etapas de irradiação, utilizou-se laser vermelho InGaAlP (Flash Lase I,
DMC). O conteúdo dos poços da placa 96 poços foi inoculado em Agar
Müeller Hinton, incubado (37 ºC/24h) e contabilizadas as unidades
formadoras de colônia (variável dependente). Os dados foram analisados
no software R, empregando modelo Kruskal-Wallis de comparação não
paramétrica de médias para os resultados da E. coli; e para S. Aureus, o
modelo linear generalizado para distribuição Poisson. RESULTADOS:
No estudo frente E. coli, os pontos experimentais com menores valores
para a variável resposta foram 3, 9 e 4, ou seja, neles estão as condições
mais favoráveis de inibição dos micro-organismos testados. No
experimento com S. aureus observou-se que a interação entre tempo de
pré-irradiação e tempo de irradiação foi o único coeficiente
estatisticamente significativo, determinando aumento ou diminuição de
UFC do S. aureus. CONCLUSÃO: P. granatum exibiu potencial
fotossensibilizante na TFDa em diferentes concentrações, frente dois
micro-organismos de importância médica.

MB 35

MB 36

CITOTOXICIDADE E AÇÃO ANTIBACTERIANA DO LYCIUM
BARBARUM L EM INFECÇÕES BUCAIS PERSISTENTES

AVALIAÇÃO ANTIBACTERIANA E CITOTOXICIDADE DO S
PANICULATUM SOBRE O S AUREUS E P AERUGINOSA

Almeida HN*, Dias ACMS, Macedo ABNS, Carvalho IHG, Costa
MRM, Langassner SMZ, Lins RDAU, Lima KC

Almeida HN*, Dias ACMS, Macedo ABNS, Costa MRM, Langassner
SMZ, Lima KC

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
helena19almeida@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
helena19almeida@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a ação antimicrobiana dos frutos de Lycium
barbarum Linn sobre micro-organismos relacionados a infecções bucais
persistentes, bem como a citotoxicidade do extrato. MÉTODO: Foi
determinada a Concentração Inibitória Mínima (CIM), Concentração
Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) e Cinética bactericida e
fungicida de L. Barbarum Linn. Utilizou-se como controle positivo o
digluconato de clorexidina a 0,12% e nistatina 100.000U.I. Ao nível de
5% de significância aplicou-se o teste t-Student ou de Mann Whitney
(p<0,05). L. barbarum apresentou atividade bacteriostática sobre E.
faecalis ATCC, P. aeruginosa ATCC e C. albicans AB. RESULTADOS:
O extrato apresentou desempenho médio superior ao controle positivo e
estatisticamente significativo até a diluição 1:4 (125 mg/mL) e 1:16
(31,25 mg/mL) sobre Enterococcus faecalis ATCC e P. aeruginosa
ATCC, respectivamente. L. barbarum não apresentou efeito bactericida
e fungicida sobre os micro-organismos testados, mas apresentou efeito
antiaderente até a diluição 1:32 (15,65 mg/mL) sobre P. aeruginosa
ATCC. CONCLUSÃO: Os fitoterápicos têm sido uma alternativa
viável para eliminar micro-organismos oportunistas e resistentes a
múltiplos antimicrobianos. Foi verificada citotoxicidade em cultura de
células nas concentrações testadas (15,65 mg/mL e 6,67 mg/mL). L.
barbarum apresentou ação antimicrobiana expressiva sobre P.
aeruginosa, porém é necessário a realização de testes de toxicidade que
indiquem quantas vezes o produto testado é mais eficaz frente a
determinado alvo do que a célula humana, para permitir sua futura
aplicação clínica.

OBJETIVO: Avaliar a ação antimicrobiana de Solanum paniculatum
Linn sobre Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, bem
como caracterizar o perfil fitoquímico e citotoxicidade. MÉTODO: Nas
análises por CCD foram utilizadas placas de sílica gel 60; AcOEt:Ácido
fórmico:MeOH:Água
(10:0,5:0,6:0,2,
v/v/v/v),
BuOH:Ácido
fórmico:Água (3:1:1, v/v/v) e Clorofórmio:MeOH (8:2, v/v) como fases
móveis; e para detecção dos metabólitos secundários, usou-se vanilina
sulfúrica, solução FeCl3 1 %, Reagente Natural A 0,5% e Dragendorff.
Posteriormente, foi determinada a Concentração Inibitória Mínima
(CIM), Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) e Cinética
bactericida de S. paniculatum. Utilizou-se como controle positivo, o
digluconato de clorexidina a 0,12%. Ao nível de 5% de significância
aplicou-se o teste t-Student ou de Mann Whitney (p<0,05). O potencial
citotóxico do extrato foi avaliado através da viabilidade celular de
fibroblastos da linhagem 3T3. RESULTADOS: As análises por CCD
sugerem a presença de terpenos, flavonoides, compostos fenólicos,
glicosídeos de ácidos fenólicos, cumarinas e alcaloides. O extrato
apresentou desempenho médio superior à clorexidina e estatisticamente
significativo (p 0,001) até a diluição 1:16 (31,25 mg/mL) sobre P.
aeruginosa. S. paniculatum não apresentou efeito bactericida sobre os
micro-organismos testados, mas apresentou efeito antiaderente até a
diluição 1:8 (62,5 mg/mL) para S. aureus e 1:2 (250 mg/mL) para P.
aeruginosa. Foi verificada citotoxicidade nas concentrações testadas
(31,25 mg/mL, 7,81 e 0,97 mg/mL). CONCLUSÃO: S. paniculatum
apresentou ação bacteriostática e antiaderente, sobretudo para P.
aeruginosa despertando buscar metabólitos secundários bioativos a
partir de fontes naturais frente a micro-organismos superresistentes.
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO ETANÓLICO
DA FOLHA DE ANACARDIUM OCCIDENTALE

POTENCIAL
ANTIMICROBIANO
DO
EXTRATO
HIDROALCOOLICO DE PRÓPOLIS VERMELHA EM FIOS DE
SEDA

Lins MCO*, Andrade TI, Souza NMFA, Pontes Júnior JAA, Lins NAE,
Maciel AL, Falcão RAE, Nascimento PLA

Lins NAE*, Andrade TI, Castanha DM, Souza NMFA, Pontes Júnior
JAA, Lins MCO, Silva TMS, Nascimento PLA

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
carol.liins@hotmail.com

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
nathalialins13@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar in vitro a eficácia do extrato etanólico da folha de
Anacardium occidentale, comumente encontrada no agreste
Pernambucano, como agente antimicrobiano. MÉTODO: Para
determinar a concentração inibitória mínima (CIM) utilizou-se placas de
96 poços, onde foram testadas as concentrações de 1000, 500, 250, 125 e
62,5 µg/mL frente quatro bactérias e quatro leveduras. As placas 96
poços foram incubadas em estufa bacteriológica a 37 °C por 24 horas
para as bactérias e 30 oC por 48 horas para as leveduras. Após o período
de incubação, 30 µL de resazurina em solução aquosa na concentração
de 0,02% foram acrescidos em todos os poços e incubadas por duas
horas para identificar os poços que apresentavam células viáveis. Os
poços correspondentes a CIM tiveram seu conteúdo inoculado em Agar
Müeller Hinton por meio de swabs para confirmação de atividade por
mais 24 horas de incubação. A CIM foi determinada como a menor
concentração necessária para inibir o crescimento microbiano.
RESULTADOS: A CIM do extrato da Anacardium occidentale frente
Staphylococcus aureus (ATCC 2592), Enterococcus faecalis (ATCC
6057), Escherichia coli (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae (ATCC
29665), Candida albicans (URM 7097), Candida tropicalis (URM 5805),
Candida krusei (URM 5840) e Candida tropicalis (URM 6947) foi de
250µg/mL, sendo bacteriostático e fungistático. CONCLUSÃO:
Comprovou-se a atividade antimicrobiana do extrato etanólico da folha
de Anacardium occidentale que inibiu o crescimento das bactérias e
leveduras utilizadas, necessitando de estudos sobre sua toxicidade para
posteriores estudos in vivo.

OBJETIVO: Avaliar potencial antimicrobiano da própolis vermelha do
sertão Alagoano frente biofilmes nos fios de sutura de seda. MÉTODO:
Fragmentos de 1 cm do fio (Technew, Rio de Janeiro, RJ) foram
mantidos em tubos Falcon inoculados separadamente com
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922),
cultura mista de cavidade oral (CMCO), Candida albicans (URM 6547) e
Candida tropicalis (URM 6947) e incubados em estufa microbiológica
por 96 horas para bactérias e CMCO e 120 horas para leveduras para
formação dos biofilmes. Preparou-se soluções hidroalcóolicas de própolis
nas concentrações de 1, 5 e 10 mg/mL. Formado o biofilme, os fios
transferidos para tubos Falcon com 1mL da solução de própolis nas
concentrações supracitadas e incubados por 24 (bactérias e CMCO) e 48
horas (leveduras). Após tratamento com a solução, os fios foram
colocados em placas Petri com Agar Müeller Hinton por mais 24/48
horas. RESULTADOS: A solução de própolis vermelha de 5mg/mL foi
a menor concentração que inibiu o crescimento de todos os microorganismos testados. A solução de 10mg/mL também inibiu o
crescimento de todos os micro-organismos e os fios que não receberam a
solução de própolis, apresentaram crescimento em todos os grupos.
CONCLUSÃO: A solução de própolis vermelha do sertão alagoano
mostrou-se eficaz no controle dos micro-organismos testados,
apontando como uma alternativa para melhoria na inibição da retenção
microbiana nos fios de seda e servindo de base para estudos posteriores
in vivo.

MB 39

MB 40

ANÁLISE DO COMPONENTE VOLUMÉTRICO MINERAL DA
LINHA NEONATAL

SCREENING FITOQUÍMICO E ANTIMICROBIANO DE
SOLANUM PANICULATUM EM SUPERINFECTANTES ORAIS

Dantas ELA*, Figueiredo JT, Ribeiro NM, Vieira, BR, Sousa FB,
Gerlach RF

Macedo ABNS*, Dias ACMS, Almeida HN, Costa MRM, Langassner
SMZ, Lima KC

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
eugenialivia@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
beatriz.macedons@outlook.com

OBJETIVO: Analisar se o efeito da localização histológica do esmalte
com relação à linha neonatal afeta o componente volumétrico mineral.
MÉTODO: Foram utilizados 11 dentes decíduos incisivos humanos,
dos quais foram obtidos cortes histológicos por desgaste longitudinais.
Em cada secção foram analisados 5 pontos histológicos (2 pontos prénatais, a linha neonatal e 2 pontos pós-natais) distantes 40 µm entre si,
em que os volumes bioquímicos foram quantificados. O volume mineral
foi determinado através de radiomicrografia digital. Os dados foram
submetidos a teste de normalidade. Utilizou-se o teste Anova de um
fator para medidas repetidas seguido do teste t pareado. Também foi
testada a hipótese de que o volume mineral diminuía à medida que se
aproximava da linha neonatal. RESULTADOS: Observou-se que a
localização histológica resultou em diferenças para volume mineral
(p<0,0001; magnitude de efeito η2= 0,11). A linha neonatal apresentou
o valor médio de 84,50% de volume mineral, sendo menor que no
esmalte pré-natal (p<0,0001; g de Hedge=2,16; IC95%=3,36/0,97;
poder=99,97%) e pós-natal (p=0.0003; g de Hedge=1,646;
IC95%=2,74/0,54; poder=99,55%). Uma correlação negativa
(coeficiente r = 0,483; IC95%=0,663-0,249; p<0,001, poder de 97%)
entre distância da linha neonatal e o volume mineral normalizado foi
verificada. CONCLUSÃO: A localização histológica com relação à linha
neonatal afetou os componentes volumétricos do esmalte, com a linha
neonatal sendo um esmalte hipomineralizado em comparação com as
regiões pré e pós-natais. O volume mineral dessas regiões apresentou-se
diminuído à medida que se aproxima da linha neonatal.

OBJETIVO: Avaliar o efeito antimicrobiano de Solanum paniculatum
sobre Enterococcus faecalis e Candida albicans e caracterizar seu perfil
fitoquímico. MÉTODO: A triagem fitoquímica foi investigada através
de reações químicas e Cromatografia em Camada Delgada. Durante a
análise de TLC foram utilizadas as fases móveis: AcOEt:ácido
fórmico:MeOH:água;BuOH:ácido fórmico:água e clorofórmio:MeOH.
Utilizou-se vanilina sulfúrica, solução de FeCl3 a 1%, reagente natural a
0,5% e reagente de Dragendorff para detecção de metabólitos
secundários. Posteriormente, determinou-se a Concentração Inibitória
Mínima, Concentração Inibitória Mínima de Adesão e a Cinética
bactericida e fungicida de S. paniculatum. Aplicou-se o teste t de Student
(p <0,05). Digluconato de clorexidina e Nistatina foram usados como
controles positivos. RESULTADOS: Foram confirmados por meio de
reações químicas: compostos fenólicos; flavonóides; taninos e alcalóides.
A análise de TLC sugeriu que os flavonóides eram os compostos mais
comuns. S. paniculatum exibiu efeito bacteriostático e fungistático e
houve diferença estatisticamente significante entre os produtos em
relação às diluições/ concentrações: 1: 64 / 7,81 mg / mL (E. faecalis
ATCC); 1: 32 / 15.65 mg / mL (E. faecalis isolado da boca OE); 1: 128 /
3,90 mg / mL (C. albicans OE) e 1: 64 / 3,90 mg / mL (C. albicans
ATCC). S. paniculatum exibiu maior efeito antiaderente que os controles
e efeito bactericida e fungicida quando o extrato bruto foi utilizado.
CONCLUSÃO: S. paniculatum exibiu um efeito antimicrobiano
significativo, estimulando pesquisas adicionais de substâncias naturais
bioativas para tratamento de infecções orais persistentes.

Financiamento: CAPES
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NÍVEL DE CONHECIMENTO EM BIOSSEGURANÇA DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DE ARCOVERDE-PE
Ramos LFS*, Filho ESDD, Ferreira SJ, Carvalho MV

ANTECEDENTES
FAMILIARES
E
LABIOPALATINAS – PANORÂMA GEOGRÁFICO

FISSURAS

Assis IO*, Lacerda RHW, Filgueiras VM, Lacerda Filho VV, Machado
CG, Vieira AR

Universidade de Pernambuco – UPE
leticiaframos23@gmail.com

Universidade Federal da Paraiba / University of Pittsburgh
ionariassis@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o nível de conhecimento em biossegurança dos
profissionais em Saúde Bucal no município de Arcoverde, Pernambuco.
MÉTODO: 29 profissionais (9 cirurgiões-dentistas – CD – e 20
assistentes de saúde bucal – ASB) das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) responderam a um
questionário validado sobre as práticas de biossegurança no consultório
odontológico. O questionário continha 28 perguntas, nas quais os
profissionais podiam responder sim ou não. RESULTADOS: 100% dos
CD e ASB usam gorros e máscaras descartáveis; 100% dos ASB
afirmam não disponibilizarem óculos de proteção para o paciente,
enquanto 12,5% dos CD disponibilizam esse equipamento de proteção
individual para o paciente; 15% dos ASB e 25% dos CD declaram
disponibilizarem ao paciente avental descartável; 52,63% dos ASB e
62,6% dos CD não usam luvas estéreis quando o procedimento exige;
66,66% dos CD e 50% dos ASB não utilizam campo cirúrgico quando
necessário; 87,5% dos CD e 75% dos ASB não costumam trocar a
barreira de proteção de papel filme em PVC a cada paciente; 100% dos
profissionais afirmaram que separam o lixo comum do lixo
contaminado; 77,77% dos CD fazem a antissepsia do paciente quando
necessário; apenas 20% dos ASB lavam o instrumental em pia fora do
consultório. CONCLUSÃO: Os profissionais em saúde bucal do
município necessitam de maior adequação aos protocolos de
biossegurança, a fim e minimizar os riscos de infecções cruzadas para
pacientes, CD e ASB.
Financiamento: IC UPE PFA 2018.

OBJETIVO: Avaliar a presença de antecedentes familiares nos
pacientes portadores de fissuras labiopalatinas, correlacionando com o
panorama geográfico do estado da Paraiba. MÉTODO: foram coletados
os dados de 994 pacientes portadores de fissuras labiopalatinas
cadastrados entre 2005 e 2017 no serviço de fissuras labiopalatinas do
hospital Universitário Lauro Wanderley, quanto à região de origem e
presença de antecedentes familiares. Os dados foram analisados por meio
de estatística descritiva e cruzados pelo teste qui quadrado. Os dados de
frequência de antecedentes familiares foram comparados com os
resultados do nosso estudo realizado na Turquia em 2012.
RESULTADOS: dos 994 casos estudados, 514 (51,7%) eram
provenientes das regiões geográficas interioranas. Quanto aos
antecedentes familiares, 28,6% do total apresentavam história familiar
positiva, sendo que os pacientes provenientes dos municípios da costa do
estado apresentavam uma frequência de 23,33% de antecedentes
familiares positivo e os do interior do estado de 33,46 %, observando-se
uma diferença significativa entre a presença de antecedentes familiares e
a região de origem do paciente (p=0,00). Comparando com o estudo
realizado com a amostra da Turquia cuja frequência de antecedentes
familiares é de 32,26% observamos semelhança com os pacientes
portadores de fissuras provenientes do interior do estado (33,46%).
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados podem estar associados ao
perfil comportamental dos municípios interioranos do estado da Paraíba
que apresentam elevada frequência de casamentos consanguíneos
semelhante ao comportamento dos indivíduos da amostra do estudo
realizado na Turquia em 2012.

MB 43

MB 44

TAXONOMIA DE BLOOM E ENADE-ODONTOLOGIA:
ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE SYZYGIUM CUMINI SOBRE
CANDIDA ALBICANS E CANDIDA GLABRATA

Britto YC*, Sette-de-Souza PH

Costa BP*, Figueirêdo Júnior EC, Souza-Melo WO, Melo AMA, Freire
JCP, Brito EMM, Gomes DQC, Pereira JV

Universidade de Pernambuco - UPE
yasmincbritto@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
bruna-palmeira@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar as Instituições de Ensino Superior (IES) através
do ENADE-Odontologia 2013, utilizando a classificação da taxonomia
de Bloom. MÉTODO: Estudo documental das provas do ENADE.
Inicialmente, os pesquisadores resgataram a prova de 2013 do ENADE
do sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais
Anísio Teixeira (INEP). A partir de então, iniciaram a leitura e
classificação das questões conforme o enunciado delas, número da
questão, verbo do comando da questão, classificação do verbo segundo
taxonomia de Bloom e percentual de acerto dos estudantes, segundo
região, organização acadêmica e categoria administrativa da IES. Após
montar o banco de dados, fez-se uma análise descritiva dos resultados,
agrupando-os por região de ensino e característica de universidade.
RESULTADOS: Na prova de 2013, metade das questões foram de alta
taxonomia, em que 47,56% dos estudantes brasileiros acertaram-nas;
destes, os que mais acertaram eram provenientes de universidades
públicas da região nordeste. As questões de média taxonomia tiveram
um aproveitamento de 39,40% dentre os estudantes, sendo as
universidades públicas do nordeste novamente as com maior quantidade
de acertos. Por fim, as questões de baixa taxonomia tiveram um
aproveitamento médio de 48,90%, dos quais maior parte foi de
estudantes das universidades públicas do sul do Brasil. CONCLUSÃO:
O maior índice de acertos das questões de média e alta taxonomia foram
provenientes das IES públicas, da região nordeste com característica de
universidade.

	
  

OBJETIVO: Avaliar o potencial antifúngico do extrato hidroalcoólico
de folhas de Syzygium cumini (Linn.) Skeels sobre cepas de Candida
albicans e Candida glabrata. MÉTODO: A atividade antifúngica do
extrato foi avaliada através da determinação dos valores da
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração Fungicida
Mínima (CFM) sobre cepas de C. albicans (ATCC 10231) e C. glabrata
(ATCC 90030). Além disso, caracterizou-se ainda a atividade antifúngica
do extrato sobre as cepas avaliadas com base nos valores da relação
CFM/CIM. Para os ensaios, empregaram-se controles farmacológicos
de Nistatina e Fluconazol. RESULTADOS: O extrato demonstrou
valores de 125 µg/mL para a C. albicans e CIM de 62,5 µg/mL para a C.
glabrata, enquanto que com relação à CFM, o extrato demonstrou
valores de 1000 µg/mL para a C. albicans e >1000 µg/mL para a C.
glabrata. CONCLUSÃO: Com base nos valores da CIM, pode-se
afirmar que o extrato apresentou potencial antimicrobiano ativo sobre as
cepas testadas, podendo este ser caracterizado como de bom a moderado,
de acordo com a cepa testada. Adicionalmente, com base na relação
CFM/CIM, a atividade antifúngica do extrato sobre as cepas testadas
pôde ser caracterizada como de natureza fungistática. Assim, diante dos
resultados, este produto vegetal apresenta atividade antifúngica
promissora.
Financiamento: CAPES
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OC 02

COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA ENTRE PINO DE FIBRA
DE VIDRO FRESADO CAD/CAM E PINO ANATOMIZADO

PIGMENTAÇÃO EXTRINSECA E TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE SOBRE A FLEXÃO BIAXIAL DE CERÂMICA YTZP

Dantas RA*, Ramos GG, Ortega VL, Guerreiro MN

Lima CM*, Martins JD, Souza NO, Braga LC, Faria JCB, Bittar BF,
Andrade EC, Leite FPP

Faculdade São Leopoldo Mandic - SLMANDIC
raqueladantas@hotmail.com

Faculdade de Odontologia de Juiz de Fora - UFJF
camila_moreira21@hotmail.com

OBJETIVO: Comparar a resistência à fratura de dentes tratados
endodonticamente restaurados com pino de fibra de vidro e com pino
experimental de fibra de vidro fresado em computer-aided
design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM). MÉTODO: Um
total de 20 incisivos bovinos tiveram suas coroas seccionadas e as raízes
preparadas com 15mm de comprimento foram divididos em dois grupos:
G1 - pino fibra de vidro (controle) e G2 - pino de fibra de vidro fresado.
Em ambos os grupos, as amostras tiveram seus condutos radiculares
endodonticamente tratados e as raízes foram incluídas em resina acrílica
com simulação do ligamento periodontal. Após isso os pinos foram
cimentados com cimento resinoso dual. Os corpos de prova foram
submetidos ao teste de resistência à fratura por compressão a uma
velocidade de 0,05mm/min sob um ângulo de 45° em máquina de ensaio
universal até a fratura. Os valores de resistência à fratura foram
submetidos ao programa estatístico SPSS versão 20 em duas etapas com
nível de significância em 5%. RESULTADOS: De acordo com os
testes, os resultados a força requerida à fratura no Grupo de pino de
fibra pré fabricados anatomizados foi de 48,2kgf e no Grupo de pinos
fresados pelo sistema CAD/CAM foi de 56,9kgf, contudo não houve
diferença estatística entre eles. CONCLUSÃO: Os pinos de fibra
desenvolvidos pela tecnologia CAD/CAM podem surgir como
alternativa viável para restaurações intrarradiculares de elementos
tratados endodonticamente, uma vez que não houve diferença estatística
de resistência à fratura.

OBJETIVO: Avaliou-se as modificações superficiais e resistência à
flexão biaxial de cerâmica de zircônia Y-TZP submetidas a diversos
tratamento de superfície. MÉTODO: Foram confeccionados discos a
partir de blocos de zircônia Y-TZP pré-sinterizados. As amostras foram
separadas em grupos de acordo com o tipo de tratamento de superfície a
que foram submetidas (n=15): 1 – controle (C) (sem tratamento de
superfície); 2 – Rocatec® (R); 3 – Glazeamento (G); 4 – Glazeamento e
condicionamento com ácido fluorídrico 10% (GF). Duas amostras
adicionais à cada grupo foram, analisadas via (1) perfilômetro ótico; (2)
análise em difração de raio-X (DRX); (3) microscopia e espectrometria
por energia dispersiva (EDS) e (4) microscopia eletrônica de varredura
(MEV). As amostras foram submetidas à ciclagem mecânica e ensaio de
resistência à flexão biaxial. RESULTADOS: A análise estatísticas dos
dados (Teste de Kruskal-Wallis) obtidos pela perfilometria mostrou que
os tratamentos superficiais empregados alteraram de forma significativa
a rugosidade superficial (p=0,0009) entre os grupos C e R. A análise dos
dados obtidos por meio da difração de raio-X (DRX) demonstrou que o
tratamento com Rocatec® promove alteração de fases T → M (3,5%).
Os grupos R e GF apresentaram os maiores e menores valores de
resistência, respectivamente, se mostrando estatisticamente diferentes
(p=0,015). Em relação ao grupo C (585,10±71,83 MPa) todos os outros
se mostraram estatisticamente iguais em termos de resistência à flexão
biaxial (p>0,05). CONCLUSÃO: Os tratamentos superficiais analisados
promoveram alterações na superfície e na resistência da cerâmica
pesquisada.

OC 03

OC 04

ASSOCIAÇÃO ENTRE DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR
E HÁBITOS PARAFUNCIONAIS

COMPLICAÇÕES EM PRÓTESES TOTAIS MANDIBULARES
SOBRE IMPLANTES: ACOMPANHAMENTO DE 4 ANOS

Souza NO*, Lima CM, Martins JD, Braga LC, Leite FPP, Andrade EC,
Faria JCB, Pereira CS

Pereira ALC*, Tôrres ACSP, Medeiros AKB, Cardoso RG, Ribeiro
AKC, Aquino LMM, Carreiro AFP

Faculdade de Odontologia de Juiz de Fora – UFJF
nataska_oliveira@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
larisse.c_19@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliou-se a possível associação entre os diferentes tipos
de DTM (muscular e articular) e a execução de hábitos parafuncionais,
verificando qual hábito parafuncional é o mais prevalente. MÉTODO:
Foi realizado um estudo transversal com 30 pacientes de ambos os
gêneros, com idades entre 18 e 70 anos, com diagnóstico de DTM e
algum tipo de hábito parafuncional, atendidos nas clínicas do Serviço de
Diagnóstico
e
Orientação
a
Pacientes
com
Desordem
Temporomandibular e da disciplina de DTM da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora). Os pacientes
foram submetidos ao exame clínico RDC/TMD, considerado padrãoouro para diagnóstico clínico das DTM. A avaliação para diagnóstico do
bruxismo do sono foi realizada de acordo com os critérios de Lavigne,
Rompré e Montplaisir (1996) e Lavigne e Manzini (2000), e a presença
de outros possíveis hábitos parafuncionais foi avaliada por meio de
aplicação de um formulário, composto por questões baseadas na
literatura. RESULTADOS: Foi constatado uma diferença significativa
entre os dois gêneros avaliados e os tipos de DTM (p < 0,05), porém
não houve diferença significativa (p > 0,05) entre os tipos de DTM e os
hábitos parafuncionais. A parafunção mais prevalente foi o bruxismo
(83,30%). CONCLUSÃO: Os hábitos parafuncionais pouco
influenciaram a prevalência de diferentes tipos de Desordem
Temporomandibular na população estudada. Vale ressaltar, que por ser
uma doença multifatorial, outras condições podem estar associadas à
DTM na presente amostra.

OBJETIVO: Avaliar a ocorrência de complicações em pacientes com
sobredentaduras sobre 2 implantes com sistema de retenção tipo barraclipe (GS) ou próteses fixas sobre 4 ou 5 implantes (GF) no arco inferior,
opostas a prótese total convencional, num período de 4 anos.
MÉTODO: A coleta dos dados de complicações foi realizada por meio
do acesso aos registros nos prontuários e por meio do acompanhamento
dos pacientes até 48 meses após a reabilitação. Testes de associação
foram utilizados para identificar a razão de prevalência da ocorrência de
complicações (nível de significância de 5%). RESULTADOS: Um total
de 39 pacientes (29 homens e 10 mulheres) com idade média de 63,90
anos (± 8,39) participaram do estudo. Destes pacientes, 21 (53,8%)
receberam sobredentaduras e 18 (46,2%) receberam próteses totais fixas
mandibulares. Ocorreram complicações com 56,4% (n=22) dos pacientes.
Em relação ao tipo de complicações, no grupo de sobredentadura a
complicação que mais aconteceu foi fratura da resina na base da prótese
(n=10), seguida de perda de retenção da prótese (n=6). Já no grupo de
prótese fixa a complicação que mais aconteceu foi afrouxamento ou
fratura do parafuso do minipilar (n=4). A fratura ou perda de dentes
artificiais foi à segunda complicação mais recorrente (n=2). No GS
houve 2,28 vezes mais chances de ocorrer complicações do que no GF.
CONCLUSÃO: Pacientes com sobredentaduras apresentaram maior
propensão a ocorrência de falhas protéticas.
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OC 06

IMPACTO DA MÁ OCLUSÃO
SATISFAÇÃO COM A VIDA

NA

QUALIDADE

E

Nascimento CRE*, Neto AFC, Pinho RCM, Vajgel BCF, Júnior AFC,
Cimões R

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIFÚNGICO DO EXTRATO
DE MASTRUZ EM RESINA ACRÍLICA
Fecury LAB*, Gonçalves M, Zago P, Torres LC, Madeira PLB, Sousa
EM, Nonato RF, Paschoal MAB, Diniz RS

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
clebia.eufrazio@gmail.com

Universidade Ceuma - UNICEUMA
leticiafecury@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar se o tipo de má oclusão interfere na percepção de
qualidade e na satisfação com a vida das pessoas. MÉTODO: Para
pesquisa foram aplicados três questionários: o primeiro avaliou os
fatores sócio-econômicos e o diagnóstico do tipo de má oclusão por
meio da classificação de Angle; o segundo foi o OHIP-14 que mede o
impacto das condições bucais na qualidade de vida e o terceiro foi a
Escala de Satisfação com a Vida (ESV). RESULTADOS: Foram
entrevistados 444 pacientes com idade variando de 18 a 72 anos, com
média de 33,78 (± 12,53); 239 (53,83%) eram homens e 205 (46,17%)
eram mulheres. Segundo a classificação da máoclusão 48,65% era Classe
I, 22,75% era Classe II 1ª divisão, 12,16% era Classe II 2ª divisão e
16,44% Classe III. A má oclusão não obteve impacto negativo no nível
de satisfação com a vida, porém em todas as dimensões analisadas pelo
OHIP-14, a má oclusão obteve impacto negativo na qualidade de vida e
foi estatisticamente significativa. Além disso, em relação às dimensões
avaliadas pelo OHIP-14, a dor física e o desconforto psicológico foram
as que sofreram maior impacto negativo na qualidade de vida.
CONCLUSÃO: As más oclusões não interferem no julgamento do nível
de satisfação com a vida das pessoas, porém elas produzem um impacto
negativo na qualidade de vida.

OBJETIVO: Avaliar potencial citotóxico, alterações de cor e
rugosidades do extrato de Chenopodium ambrosioides (ECA) em
biofilmes de Candida albicans (Ca) sobre
resina acrílica (RA).
MÉTODO: Solução de ECA foi preparada por Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência. Investigou-se a susceptibilidade da Ca ao ECA pelos
ensaios de Concentração Inibitória e Fungicida Mínima (CIM e CFM).
Discos de RA foram confeccionados. Sobre eles, desenvolveu-se
biofilmes de Ca por 48 h. Após, imersos por 10 minutos em PBS
(controle negativo), hipoclorito de sódio 1% (controle positivo), ECA na
CIM e 5xCIM. Os biofilmes foram investigados quanto à contagem e
atividade metabólica. O potencial citotóxico em queratinócitos e
fibroblastos foi verificado através do teste de MTT. Alterações de cor e
rugosidade da foram analisadas após 28 dias imersos em ECA. Dados
analisados pelo teste ANOVA a significância 5%. Principais compostos
detectados pelo CLAE: kaempferol e quercetina. Tanto a CIM como a
CFM do ECA obtiveram valor 0.25 mg/mL. RESULTADOS: A CIM
foi suficiente para reduzir a contagem e atividade das células do biofilme,
enquanto 5xCIM resultou na quase completa erradicação, semelhante ao
HS1%. Queratinócitos e fibroblastos expostos à CIM e 5xCIM
apresentaram viabilidade celular similar ao grupo controle. Não foram
detectadas alterações importantes de cor e rugosidade na RA.
CONCLUSÃO: Imersão da RA para prótese dental em ECA em CIM
foi efetiva na redução de biofilmes de Ca sem evidências de efeitos
citotóxicos ou alteração da rugosidade e cor.

OC 07

OC 08

ÓLEO ESSENCIAL DE ORÉGANO COMO AGENTE
ANTIMICROBIANO EM BIOFILME ORAL COMPLEXO

IMPACTO DA DVO DE OCLUSÃO NA DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR EM USUÁRIOS DE PRÓTESE
TOTAL

Vieira RC*, Neto VP, Cenci TP, Oliveira ICV, Couto GAS, Penha KJS,
Casanovas RC, Feitosa MAL

Lima, CM*, Souza VGC, Martins JD, Braga LC, Souza NO, Andrade
EC, Melo LA, Leite FPP

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
rayanecasemiro.rs@gmail.com

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
camila_moreira21@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o potencial antimicrobiano e as alterações nas
propriedades de materiais com a adição de óleo essencial de orégano
sobre material reembasador em um modelo de biofilme complexo.
MÉTODO: Foram utilizados três grupos para estudo, sendo 0%, 2,5%
e 5% de concentração de óleo de orégano, adicionados ao pó e ao líquido
do material reembasador (polietilmetacrilato). Os espécimes foram
avaliados quando à contagem de Candida albicans, streptococos e
microorganismos totais, e ainda as alterações de superfície dos materiais
nos tempos de 2 e 24 horas. RESULTADOS: A rugosidade de
superfície mostrou-se aumentada em todos os grupos após a formação
do biofilme (p<0.001), enquanto que com adição de 2,5% não mostrou
alteração na superfície. No grupo com 0,5% resultou um aumento da
solubilidade do material (p<0.001), todavia não foi observado diferença
na sorção em nenhum dos grupos de estudo. A redução de
microorganismos totais e streptococos mutans foi observada após 24
horas em todas as concentrações. Nenhuma redução significante foi
verificada para a Candida spp após 24 horas. Todavia, uma maior
redução na contagem de Candida na concentração de 2,5% de óleo de
orégano foi observada no tempo de 24 horas comparado à concentração
de 5% (p<0.001). CONCLUSÃO: A adição de 2,5% de óleo de orégano
ao reembasador resiliente apresenta-se como uma abordagem
promissora na prevenção da micro colonização, diminuindo assim, as
chances de desenvolver lesões de estomatite protética.

OBJETIVO: Avaliar o impacto da redução da Dimensão Vertical de
Oclusão (DVO) na presença de Disfunção Temporomandibular (DTM)
em pacientes portadores de prótese total. MÉTODO: A amostra foi
composta de 31 pacientes, com idades entre 42 e 87 anos, de ambos os
sexos, portadores de prótese total, atendidos na Clínica de Prótese Total
Removível da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Juiz de Fora. A análise da redução de DVO foi realizada através dos
testes métrico, estético e fonético e o diagnóstico de DTM foi
estabelecido a partir do Eixo I do RDC (Research Diagnostic Criteria).
Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística descritiva
no programa pelo SPSS (Statistical Package for the Social Science)
versão 15.0 para Windows. Para comparação das variáveis categóricas
entre os grupos de DTM foi utilizado o teste Qui-quadrado com nível
de significância admitido de 5% (p<0,05). RESULTADOS: De acordo
com a análise, 71% dos indivíduos relataram sintomas de DTM e a
maioria dos pacientes era do sexo feminino. Embora não houve diferença
estatisticamente significativa entre a perda de DVO e a presença de
DTM, houve uma correlação entre dor e a presença da patologia
(p<0,001). CONCLUSÃO: Houve uma considerável prevalência de
DTM em pacientes usuários de próteses total, mas não houve
significância estatística entre a perda de dimensão vertical de oclusão e
DTM.

Financiamento: FAPEMA (Processo: 099/2009)
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DESTORQUE DE ESTRUTURAS IMPLANTO-RETIDAS
SUBMETIDAS A CICLOS DE COCÇÃO DA PORCELANA

Lins RML*, Costa VS, Rocha IJPB, Campêlo MCC, Barbosa MSM,
Fragoso WS

AVALIAÇÃO
DA
RESISTÊNCIA
DE
IMPLANTOSSUPORTADAS EM DIFERENTES
CERÂMICOS

COROAS
SISTEMAS

Araujo MMR*, Schettini FHM, Araújo ACS, Coutinho CAF, Maior
BSS, Francischone CE

Universidade Federal de Alagoas – UFAL
renata-lamenha@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
magnarts@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a resistência ao destorque de parafusos de
estruturas implanto-retidas fundidas em níquel-cromo após os ciclos de
cocção da porcelana. MÉTODO: Dois implantes hexágono externo –
com 3,75 mm de diâmetro – foram posicionados na posição de segundo
pré-molar e segundo molar num troquel de resina acrílica e expondo
apenas suas plataformas. Foram confeccionados 10 troqueis. Para cada
troquel foi fundida uma infra-estrutura implanto-retida utilizando-se
dois cilindros calcináveis tipo UCLA. As estruturas metálicas (dez)
foram submetidas a força de destorque de apenas um parafuso de fixação
registrada por meio de um torquímetro digital de precisão. Para tal,
todos os parafusos foram apertados a 20 Ncm e reapertados após 10
minutos. A força de destorque foi registrada após 24 horas do torque
inicial. As medidas foram realizadas antes e após a simulação de cada
etapa do ciclo de cocção da porcelana: Opaco, Dentina e Glaze. Foram
obtidas médias de destorque para cada estrutura nas distintas etapas de
avaliação. Os dados foram submetidos ao teste não paramétrico de
Friedmann (p = 0,003) e ao teste não paramétrico de Wilcoxon.
RESULTADOS: Verificou-se diferença significativa entre as etapas de
Opaco - Dentina (p<0,05), cuja a média da força passou de 14,3 N/cm
para 15,9 N/cm. CONCLUSÃO: Da etapa Pós-fundição para Opaco
não ocorreu aumento da resistência ao destorque, enquanto entre as
etapas Opaco - Dentina e Dentina - Glaze houveram mudanças
significativas na resistência do parafuso.

OBJETIVO: Avaliar a resistência mecânica in vitro de restaurações
unitárias posteriores em zircônia monolítica pura revestidas a cerâmica
em comparação com as restaurações que utilizam a base em metal
recobertas por cerâmicas (metaloceramicas) e o efeito do envelhecimento
artificial, tanto térmico como mecânico, correspondente, sujeitando, para
isso, as coroas a carregamentos cíclicos, que simulem as cargas
mastigatórias e variações de temperatura. MÉTODO: Foram fabricadas
50 coroas pelo sistema CAD/CAM, as quais, 10 coroas metaloceramicas
920 (G1) foram utilizadas como grupo controle, 10 coroas Zi
+Feldispática 920(G2), 10 coroas zircônia monolíticas (G3), 10 coroas
Zircônia +amber, ou seja, de dissilicato de lítio (G4), 10 coroas LiSi.
(G5) popularmente conhecida como pastilhas de dissilicato de lítio. As
50 coroas foram submetidas a testes de fadiga mecânica e térmica, após
os quais, as coroas foram sujeitas a compressão até a fratura.
RESULTADOS: Os valores médios da força máxima de fratura obtidos,
foram: G1- 2002,62 (N); G2- 2156,65 (N); G3- 5841,69 (N); G4- 2177,98
(N)e G5-1768,62. CONCLUSÃO: As coroas em zircônia podem ser uma
alternativa para a reabilitação da região bucal posterior, pois os estudos
em M.E.V. indicam que as fraturas foram coesivas em todas as amostras,
confirmando que a fresagem de peça única pode ser uma boa alternativa
pelo processo ser mais controlável do que o da zircônia revestida por
cerâmica.

OC 11

OC 12

QUALIDADE DE VIDA, ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

CONHECIMENTO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS QUANTO
À CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS

Freire GCB*, Cavalcanti CS, Resende CMBM, Paiva RP, Martins
HDD, Silva LGD, Oliveira AGRC, Barbosa GAS

Araújo MMS*, Silva EMR, Andrade ALFS, Silva ELMS, Lins Filho PC,
Macêdo TS, Caldas Júnior AF, Gomes SGF

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
guilherme.beiruth@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
millenamirella@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a relação entre a qualidade de vida (QV) e as
variáveis gênero, estado civil e situação profissional dos aspectos
sociodemográficos (AS) com a disfunção temporomandibular (DTM).
MÉTODO: Realizou-se um estudo de caso-controle com 120 pacientes
do Departamento de Odontologia da UFRN, sendo 60 pacientes sem
DTM no grupo controle e 60 pacientes com DTM no grupo de estudo.
Para avaliação da qualidade de vida, utilizou-se o World Health
Organization Quality Of Life-Brief Version (WHOQOL) e para o
diagnóstico de DTM um examinador previamente treinado realizou o
RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders). Foi utilizado o SPSS 22.0 e posteriormente uma análise
descritiva com valores absolutos, frequência e medidas de tendência
central e variabilidade. Utilizou-se os testes t, qui-quadrado e razão de
chances (OR) para análise estatística. RESULTADOS: Dos pacientes
com DTM, 60,0% eram mulheres, 65,1% estavam sem parceiro e 71,4%
apresentavam alguma ocupação profissional. O WHOQOL mostrou em
todos os domínios e de forma geral, baixos níveis de QV para os
indivíduos com DTM e OR=9,2 (p<0,001). Entre os AS, o sexo
apresentou maior associação com DTM (OR=3,5; p=0,002), seguidos de
situação profissional (OR=3,3) e estado civil (OR=2,8). CONCLUSÃO:
Houve associação entre os AS e QV com a DTM. Os resultados
sugerem que baixos níveis de QV estão mais presentes em pacientes
com DTM, reforçando a necessidade de tratamento para a DTM com
um enfoque nos vários possíveis fatores que a envolvem.

OBJETIVO: Avaliar o conteúdo do ensino de prótese parcial removível
(PPR) nas instituições de ensino superior e o conhecimento e atitudes
terapêuticas dos cirurgiões-dentistas referentes a confecção de próteses
parciais removíveis. MÉTODO: Uma amostra de conveniência com
cirurgiões-dentistas que atuam na cidade de Jaboatão dos GuararapesPE. Foi aleatoriamente selecionada. Todos os participantes receberam
um questionário contendo 28 questões sobre seu aprendizado de PPR
durante a graduação, suas aptidões atuais e também conhecimento sobre
a legislação de responsabilidade pelo tratamento com próteses parciais
removíveis. Os dados foram submetidos à análise descritiva e também
pelos testes Kruskal Wallis e Qui-quadrado com nível de significância de
5%. RESULTADOS: 77 profissionais responderam ao questionário.
Destes, 55,9% e 61,1% avaliaram sua formação na graduação como
regular ou ruim em disciplinas pré-clínicas e clínicas, respectivamente.
Apesar disso a maioria (57,1%) acredita estar apto a planejar e executar
tratamentos com PPR e quase 70% afirmaram saber que o cirurgiãodentista é o único responsável pelo tratamento do paciente com PPR.
CONCLUSÃO: Os CDs apresentaram uma formação deficiente quanto
ao ensino da PPR nas instituições de ensino. E, apesar de saberem de sua
responsabilidade legal sobre o tratamento com PPR, a maioria não se
sente apto para planejar e executar esse tipo de tratamento, não
obedecendo a legislação vigente.
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FATORES PSICOSSOCIAIS E SINTOMAS FÍSICOS EM
PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

HÁBITOS PARAFUNCIONAIS E SUA RELAÇÃO COM A DTM:
UM ESTUDO NA COMUNIDADE ACADÊMICA

Ferreira JEV*, Barbosa JS, Suassuna FMC, Freitas APF, Arruda
MJALLA, Vieira LEM, Maia AMAM

Santana AA*, Xavier JMA, Oliveira NMS, Arruda MJALLA, Soares
RSC, Almeida LHLM, Xavier MA, Ribeiro AIAM

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Vianaa81@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
joaomykael99@gmail.com

OBJETIVO: Verificar associação entre sintomas físicos e fatores
psicossociais em pacientes com disfunção temporomandibular (DTM).
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra 82
pacientes de ambos os gêneros; 59 diagnosticado com DTM, segundo
os critérios do Índice de Fonseca e do RDC/TMD, com faixa etária
entre 37 anos (±13,0), e 23 voluntários sem DTM, com média de idade
de 39 anos (±11,9) no grupo comparação. Para análise dos fatores
descritos, foram aplicados: Questionário sobre Saúde do Paciente-9
(PHQ-9), indicador de depressão, e o questionário de Transtorno Geral
de Ansiedade-7 (GAD-7), além do Questionário de Saúde do Paciente –
15 (PHQ-15) para avaliação dos sintomas físicos gerais. A análise
estatística foi realizada pelo teste qui-quadrado e exato de Fischer, com
significância de 5%. RESULTADOS: A depressão mostrou-se presente
em ambos os grupos (p=0,110), e os transtornos de ansiedade,
mostraram associação com pacientes com DTM, com frequência de
45,8% (p=0,038). Considerando apenas os pacientes com DTM, foi
observado associação entre os maiores graus de depressão e alta e média
gravidade dos sintomas físicos (p=0,001), bem como maior grau de
ansiedade e maior gravidade de sistomas físicos (p=0,001), sendo a dor
nas costas o mais frequente com 44,1%, seguido de coração acelerado e
sensação de desmaio CONCLUSÃO: Os fatores psicossociais, como a
ansiedade, bem como sintomas físicos de dores no corpo, podem estar
associados a pacientes com DTM, reforçando a importância da equipe
multiprofissional no tratamento.

OBJETIVO: Analisar hábitos parafuncionais e sua relação com a DTM
em discentes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPB,
Campus I. MÉTODO: Realizou-se uma pesquisa observacional do tipo
transversal, analítica e descritiva, com método quantitativo, utilizando
formulários como instrumentos para coleta de dados. Foram incluídos
discentes regularmente matriculados nos cursos do CCBS da UEPB,
Campus I; maiores de 18 anos; assinaram o TCLE e os formulários
completamente. Foram excluídos os voluntários que responderam
incompletamente os formulários e que estiveram em tratamento
especializado de DTM. O nível de significância foi fixado em p < 0,05,
considerando um intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: A
maioria dos participantes era do sexo feminino (66,5%), tinha até 21
anos (68,9%) de idade e era solteiro (89,6%). A amostra foi composta
majoritariamente por alunos dos cursos de Farmácia e Odontologia. A
DTM leve foi a mais prevalente (51,2%). O hábito parafuncional mais
prevalente entre os estudantes foi o de apoiar o queixo/cabeça nas mãos
(91,5%), Além disso, observou-se associação estatisticamente
significante
entre
disfunção
temporomandibular
e
hábitos
parafuncionais, como: mastigação unilateral (p=0,008), bruxismo
(p=0,039), morder a língua (p=0,017), lábios (p<0,001) e bochechas
(p<0,009). CONCLUSÃO: Foi demostrada associação estatisticamente
significante entre hábitos parafuncionais e DTM, o que dá suporte as
descrições encontradas na literatura, indicando a probabilidade desses
hábitos causarem danos à ATM.
Financiamento: UEPB - PIBIC 2017/2018.

OC 15

OC 16

DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR
E
OCLUSAIS EM USUÁRIOS DE PRÓTESE
REMOVÍVEL

FATORES
PARCIAL

Siqueira AHC*, Costa SGA, Maciel RA, Barros AVM, Barros AMI,
Araújo FAC, Santos FSM

PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE PRÓTESES REMOVÍVEIS
QUANTO AOS HÁBITOS DE HIGIENE ORAL

Silva GA*, Andrade GSS, Honorato MCMT, Gonçalves PGP, Leitão
AS, Araújo TP, Sousa FMD, Trajano GS

Universidade de Pernambuco – UPE
annandahellen@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
giullianna.andrade@hotmail.com

OBJETIVO: Investigar a relação entre o uso de prótese parcial
removível (PPR), os fatores oclusais e as disfunções
temporomandibulares (DTM). MÉTODO: Foi realizado um estudo de
caráter transversal por intermédio de uma busca ativa domiciliar, onde
foram avaliados 142 indivíduos usuários de PPR. O diagnóstico de
DTM foi dado por meio do Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders (DC/TMD), além de avaliação clínica do quantitativo de
dentes remanescentes. O teste qui-quadrado foi usado para avaliar a
associação entre as variáveis. RESULTADOS: Em 51,4% dos
participantes houve diagnóstico positivo para DTM. Aqueles que
tinham 18 ou mais dentes remanescentes tiveram uma maior ocorrência
de DTM do que aqueles com menos dentes. As pessoas que usam
próteses há ≤ 12 anos obtiveram uma maior porcentagem de casos de
DTM. Já o contrário é observado quando analisado o tempo de uso da
prótese atual, nos casos em que o tempo de uso foi ≥ 5 anos, foram
observadas maiores taxas da doença. Os portadores de PPR
monomaxiliares também apresentaram uma maior frequência de DTM
do que aqueles que usam próteses bimaxilares. Porém, na amostra
estudada, os testes de associação entre as variáveis não apresentou
significância. CONCLUSÃO: Usuários de prótese parcial removível
apresentaram maior prevalência de diagnóstico positivo para disfunção
tempomandibular pelo DC/TMD, porém não foi estabelecida sua
associação com fatores oclusais e uso de PPRs.

OBJETIVO: Avaliar a percepção dos usuários de próteses removíveis,
atendidos na Clínica de Odontologia do UNIPÊ, quanto aos hábitos de
higiene deste dispositivo. MÉTODO: Estudo de corte prospectivo, de
natureza observacional e abordagem quantitativa, com a amostra de 153
entrevistados. O instrumento de coleta obtinha informações como: perfil
demográfico da amostra, tipos de prótese, método e quantidades de
vezes ao dia da higienização do componente e o hábito de dormir com o
aparelho protético. Os resultados foram obtidos através da estatística
descritiva. RESULTADOS: A maioria dos usuários era do sexo
feminino (N= 110; 71,9%), com a média de 51 anos. Observou-se
também que, quase 50% dos entrevistados utilizam Prótese Parcial
Removível Superior (N=75), onde, dos 153 usuários, (N=55; 35,95%)
fazem a higienização com água, pasta de dente e escova de dente e
(N=89;58,1%) higienizam a prótese 3 vezes ao dia; (N=74; 48,3%) tem o
hábito de dormir com o componente protético. Percebe-se também que
cerca de 70% dos entrevistados apresentaram tempo de uso maior ou
igual a 10 anos. CONCLUSÃO: Foi observado que os usuários de
próteses realizam a higienização, contudo, não utilizam os métodos de
imersão em substâncias desinfetantes e não fazem a remoção do aparelho
para dormir. Constatando, assim, a importância da orientação e
divulgação sobre informações de uso e correta higienização aos usuários
de prótese dentária removível.
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PERFIL PSICOSSOCIAL DO PACIENTE COM DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR

PRÓTESES TOTAIS MANDIBULARES SOBRE IMPLANTES:
QUALIDADE DE VIDA E PERFORMANCE MASTIGATÓRIA

Galvão CS*, Resende CMBM, Melo RA, Cunha MMF, Cavalcanti HN,
Barbosa GAS, Almeida EO

Lima MLS*, Tôrres ACSP, Medeiros AKB, Cardoso RG, Carreiro AFP

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
ceciliasgalvao@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
mlauradesouzalima@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar as características psicossociais do paciente
diagnosticado com disfunção temporomandibular (DTM) e verificar a
associação entre ansiedade e depressão. MÉTODO: Estudo seccional
com 115 indivíduos que procuraram atendimento no projeto de
extensão de DTM e Dor Orofacial do Departamento de Odontologia da
UFRN (CIADE), diagnosticados com DTM pelo Research Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) por um
examinador treinado. Foi avaliada a qualidade do sono (Índice de
Qualidade do Sono de Pittsburgh), qualidade de vida relacionada a
saúde bucal (Oral Health Impact Profile -14) presença de ansiedade
(Inventário de Ansiedade de Beck) e presença de depressão (Inventário
de Depressão de Beck) além de características sociodemográficas. Os
dados foram expressos através de números absolutos e relativos. Foi
utilizado o teste qui-quadrado para verificar a associação entre a
presença de ansiedade e depressão. RESULTADOS: Verificou-se que
84,5% (n=98) apresentavam DTM mista, 83,3% (n=95) qualidade do
sono prejudicada, 40% (n=45) qualidade de vida ruim, 57,4% (n=66)
ansiedade e 51,3% (n=59) depressão. Houve associação estatisticamente
significativa (p=0,007) entre a presença de ansiedade e depressão, 69,5%
(n=41) dos pacientes com ansiedade estavam deprimidos.
CONCLUSÃO: Pacientes com DTM apresentam qualidade de sono e
vida ruim, além de quadros de ansiedade associados à depressão.
Conhecer o perfil complexo do paciente acometido por DTM e suas
comorbidades é importância para que o profissional encaminhe o
paciente para todos os profissionais envolvidos como o médico do sono,
neurologista e psicólogo para que a terapia alcance o melhor resultado
possível.

OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida relacionada e a performance
mastigatória em pacientes reabilitados com sobredentaduras sobre 2
implantes com sistema de retenção do tipo barra-clipe (GS) ou com
próteses totais fixas sobre 4 ou 5 implantes (GF), mandibulares, opostas
a prótese total convencional (PT). MÉTODO: A performance
mastigatória (PM) (método granulométrico – identificação de X50) e o
impacto da saúde oral na qualidade de vida (OHIP-EDENT) foram
avaliados nos tempos 24, 36 e 48 meses após a reabilitação. A análise
estatística em cada grupo e ao longo do tempo foi realizada com a
aplicação dos testes de Mann-Whitney, Friedman e Wilcoxon (nível de
significância de 5%). RESULTADOS: Um total de 39 pacientes (29
homens e 10 mulheres) com idade média de 63,90 anos (± 8,39)
participaram do estudo. Destes, 21 (53,8%) são do grupo GS e 18
(46,2%) do GF. Os valores médios do OHIP total para toda a amostra
aumentaram de 5, para 6,60 e 6,71, em 24 (n=33), 36 (n=30) e 48 anos
(n=28). O mesmo aconteceu com o X50 que aumentou de 5,68 mm para
6,25mm e 6,33mm. Em 36 meses, o GS sofreu maior impacto negativo
da saúde oral na qualidade de vida no quesito disfunção física (p=0,019).
Uma piora da PM aconteceu no GS ao longo do tempo (p=0,001).
CONCLUSÃO: Não houve diferença entre os tratamentos, no entanto,
os pacientes reabilitados com sobredentaduras apresentaram maior
declínio da performance mastigatória ao longo do tempo.

OC 19

OC 20

ASSOCIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E DA ANSIEDADE
EM PACIENTES COM DTM

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE TERCEIRIZAÇÃO
LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA

Arruda MJ*, Barbosa JS, Eraldo Viana, Farias AP, Amorim AMAM,
Bento PM

EM

Lima JGC*, Silva GG, Gonçalves SM, Modesto JCA, Morais EF, Leite
RB, Oliveira MS, Pinheiro JC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
mariajacintaalla@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Jabes.gennedyr@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a qualidade do sono e a graduação da ansiedade
em pacientes com disfunção temporomandibular (DTM). MÉTODO: A
coleta de dados foi realizado no Departamento de Odontologia da
UEPB. Foram incluídos 82 pacientes, dentre eles 59 diagnosticados
com DTM pelos critérios do RDC/TMD e 23 que não apresentavam a
disfunção. A qualidade do sono foi avaliada utilizando-se a Escala de
Pittsburgh e para análise da ansiedade foi utilizado o questionário de
Transtorno Geral de Ansiedade – 7 (GAD-7). Para análise dos
resultados foram utilizados o teste qui-quadrado e o teste t de student,
com significância de 5%. RESULTADOS: Verificou-se que apesar de
uma média similar de tempo em minutos para adormecer (p= 0,306) e
média de horas de sono (p=0,196), a média de pacientes com DTM foi
de 27,8 (+17) min e 6,21 (+1,42) horas, com 64,8% dos pacientes com
DTM relatando qualidade do sono ruim (p=0,016). Ressaltando
principalmente a baixa eficiência do sono (p=0,030) e a presença de
distúrbios do sono (p=0,001). Houve associação significativa entre
ansiedade e DTM onde 32,2% dos pacientes apresentaram grau severo
de ansiedade. Considerando apenas os pacientes com DTM, observouse, menor qualidade subjetiva do sono quanto na presença da ansiedade.
CONCLUSÃO: Os pacientes com DTM apresentaram uma qualidade
de sono ruim, como associação à ansiedade, de forma que a ansiedade
também mostrou uma associação com a menor qualidade subjetiva do
sono, reforçando a necessidade da equipe multidisciplinar no
tratamento.

OBJETIVO: Avaliar o nível de terceirização dos serviços técnicos
fornecidos por laboratórios de prótese dentária da cidade de Aracaju-SE,
além do comprometimento profissional técnico em comunicar ao
cirurgião-dentista (CD) sobre a necessidade da realização de um
trabalho terceirizado por ele que inicialmente foi ofertado ao dentista,
assim como a definição de quais etapas de confecção da prótese são
realizadas pelo laboratório contratado e os motivos do emprego de
serviços terceirizados. MÉTODO: Foi realizada uma pesquisa de campo
por meio de um questionário com os Técnicos em Prótese Dentaria
(TPD) cadastrados no Conselho Regional de Odontologia (CRO) Secção Sergipe, atuantes na cidade de Aracaju. Os questionários foram
aplicados a 20 técnicos, por um único pesquisador previamente treinado.
RESULTADO: 60% realizam a terceirização dos seus trabalhos, mas
apenas 35% informam ao cirurgião-dentista sobre o repassamento do
trabalho protético a outros técnicos. As etapas terceirizadas incluem a
fundição (54%), o acabamento da infra-estrutura (23%), o enceramento
(15%) e a acrilização (8%). Os motivos citados são a falta de tempo
(23%), falta de equipamento e formação (28%) e a diminuição de custos
(9%). CONCLUSÃO: Grande parte (60%) dos trabalhos protéticos
repassados pelos Cirurgiões Dentistas aos Técnicos passam por
terceirização de algumas etapas, dentre essas, a fundição é a fase com
maior percentual. Dessa forma, existe a necessidade de pesquisas que
busquem avaliar a qualidade das próteses quando passam pelo processo
de terceirização.
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EFEITO
DAS
ORIENTAÇÕES
DE
HIGIENIZAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E USO DE PRÓTESE TOTAL ENTRE IDOSOS

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE COPINGS CIMENTADOS COM
DIFERENTES AGENTES

Souza VS*, Souza JCC, Silvestre CF, Rego DB, Silva JM, Correia TC,
Peixoto RF

Souza VS*, Rego DB, Souza JCC, Silvestre CF, Tonin BSH, Antunes
RPA, Peixoto RF

Universidade de Pernambuco – UPE
vanessasoaresupe@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
vanessasoaresupe@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito das orientações de higienização,
conservação e uso de prótese total (PT) em um grupo de idosos
institucionalizados. MÉTODO: Trinta idosos (n=30) foram avaliados
por meio de um questionário aplicado antes (T0) e após 2 meses (T1)
das orientações. O questionário foi constituído por 26 questões
agrupadas em 5 diferentes domínios: (1) dados sociodemográficos; (2)
frequência de visita ao dentista, tempo de uso da prótese, profissional
que confeccionou a prótese e desconforto/incômodo com uso da prótese;
(3) higienização da boca; (4) higienização da prótese e (5) conservação e
uso da prótese. Os dados foram analisados por meio de análise
descritiva, seguido por testes estatísticos para avaliar diferenças entre
antes e após aplicação do questionário. RESULTADOS: A idade média
foi de 71,4±7,4. A maioria dos participantes foi do gênero feminino
(n=25; 83,3%), aposentado (n=26; 86,6%) e renda de até 1 salário (n=16;
53,3%). Mudança significativa de conhecimento e/ou comportamento
foi observada em todas as análises após orientações de higiene,
conservação e uso (p<0,05), especialmente em relação a frequência de
higienização da boca (p=0,016) e da prótese (p=0,008), método de
higienização da boca (p=0,011) e da prótese (p=0,003), solução de
imersão (p=0,002) e armazenamento da prótese para dormir (p=0,001).
CONCLUSÃO: Orientações de higiene, conservação e uso de PT foram
efetivas na mudança de conhecimento e/ou comportamento dos idosos,
quanto a correta higienização da boca e da prótese, bem como nas
melhores formas de conservação e uso da PT.

OBJETIVO: Avaliar a resistência à tração de “copings” de Ni-Cr em
função de diferentes agentes cimentantes, antes e após termociclagem.
MÉTODO: Noventa e seis copings foram confeccionados e distribuídos
aleatoriamente em 4 grupos (n=24) de acordo com o tamanho das
partículas de óxido de alumínio usados no jateamento da superfície
interna dos copings (100 ou 320 mesh) e termociclagem (Antes ou após):
G1 – partículas de 100 mesh antes da termociclagem; G2 – partículas de
320 mesh antes da termociclagem; G3 – partículas de 100 mesh após
termociclagem e G4 – partículas de 320 mesh após termociclagem. Os
copings de cada grupo foram subdivididos em 3 subgrupos (n=8) de
acordo com o agente usado na cimentação: ionômero de vidro
convencional (CIV C), fosfato de zinco (FZ) e ionômero de vidro
modificado por resina (CIV MR). A resistência à tração foi determinada
em Newtons (N). RESULTADOS: A resistência à tração dos copings
cimentados com CIV MR, antes e após termociclagem, foi semelhante ao
FZ (p>0,05) e significativamente maior do que CIV C (p<0,05). A
termociclagem e o jateamento da superfície interna dos copings de metal
com diferentes granulações não influenciaram na retenção dos cimentos
(p>0,05). CONCLUSÃO: Cimentos de FZ e CIV MR podem ser usados
na cimentação envolvendo substratos metálicos por apresentarem a
mesma efetividade. Além disso, a retenção dos cimentos não foi
influenciada pelo ciclo térmico ou pelo tamanho das partículas do óxido
de alumínio.

OC 23

OC 24

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FRATURA DE PRÓTESE
PARCIAL FIXA COM CANTILEVER SOBRE IMPLANTES

SATISFAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA ENTRE IDOSOS
USUÁRIOS OU NÃO DE PRÓTESE TOTAL DUPLA

Silvestre CF*, Souza JCC, Souza VS, Rego DB, Tonin BSH, Macedo
AP, Peixoto RF

Silvestre CF*, Souza JCC, Souza VS, Rego DB, Carvalho LSJ, Peixoto
RF

Universidade de Pernambuco – UPE
clarissasilvestre75@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
clarissasilvestre75@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a resistência à fratura de prótese parcial fixa
(PPF) com cantilever distal sobre dois implantes, buscando simular uma
região posterior da mandíbula. MÉTODO: Trinta e duas PPFs foram
confeccionadas e distribuídas em 4 grupos (n=8), de acordo com o
material e métodos usados para obtenção das infraestrutruas: 1 – Co-Cr
(Fundição convencional – soldagem TIG); 2 – Co-Cr (Fundição
convencional – monobloco); 3 – Co-Cr (CAD/CAM) e 4 – Zr
(CAD/CAM). A resistência máxima à fratura do cantilever foi
determinada por meio do ensaio de flexão e, para isso, uma carga
perpendicular ao longo eixo da peça protética foi aplicada, com uma
velocidade de aproximação de 0,5 mm/min. RESULTADOS:
Estruturas de zircônia (G4) apresentaram resistência máxima a fratura
de 277,47 ± 39,10 N e foram observadas falhas irreparáveis no
cantilever (fratura com deslocamento) em 7 espécimes. Por outro lado,
os grupos metálicos TIG (G1), monobloco (G2) e Co-Cr (G3)
apresentaram forças máximas estatisticamente semelhantes entre si
(p>0,05), variando entre 410,83 ± 72,26 N (G3) e 568,32 ± 178,79 N
(G2). Nestes três grupos, a maioria dos espécimes não sofreu qualquer
falha visível. CONCLUSÃO: PPFs com infraestruturas metálicas são
mais resistentes, embora a zircônia também tenha apresentado
resistência à fratura consideravelmente alta, inclusive dentro da faixa de
valores médios para a força mastigatória exercida na região de molar
(35 a 330 N).

OBJETIVO: Comparar satisfação e qualidade de vida entre idosos
usuários e não usuários de prótese total (PT) que frequentam o Centro
de Atenção ao Idoso de Arcoverde-PE. MÉTODO: A amostra foi
constituída por 62 idosos, sendo 31 usuários (G1) e 31 não usuários (G2)
de PT. Para todos os participantes, questionários de satisfação (Gurgel
et al., 2015) e qualidade de vida (Oral Health Impact Profile for
edentulous – OHIP-Edent) foram aplicados. Os dados foram analisados
por meio de análise descritiva, seguido por testes estatísticos para
avaliar diferenças na satisfação e qualidade de vida entre usuários e não
usuários de PT. RESULTADOS: A análise comparativa dos aspectos
sociodemográficos entre G1 e G2 mostrou nenhuma diferença
estatisticamente significante (p>0,05). A maioria foi do gênero feminino
(n=51; 82,3%), casado (n=20; 32,3%), aposentado (n=45; 72,6%), renda
de até 1 salário (n=44; 71,0%) e ensino fundamental incompleto (n=35;
56,5%). A satisfação foi significativamente maior nos usuários de PT em
todos os parâmetros avaliados (p>0,05). As escalas Visual Analógica
(EVA) e adjetiva mostraram forte concordância em todos os parâmetros
de satisfação avaliados, com valor de Kappa ponderado superior a 0,770.
Dentre os indicadores de qualidade de vida, somente dor física (p=0,123)
e limitação psicológica (p=0,087) não mostraram diferença
estatisticamente significante. CONCLUSÃO: A reabilitação com PT
promoveu impacto positivo na vida dos idosos, ao garantir uma maior
satisfação e melhor qualidade de vida. Adicionalmente, a EVA e adjetiva
apresentaram uma concordância substancial.

Financiamento: FAPESP
(Processo: 208/2014)
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PASSIVIDADE
E
INFRAESTRUTURAS
MÉTODOS

DESAJUSTE
VERTICAL
DE
OBTIDAS
POR
DIFERENTES

Souza JCC*, Souza VS, Rego DB, Silvestre CF, Tonin BSH, Macedo
AP, Peixoto RF

TERAPIAS CONSERVADORAS SOBRE DEPRESSÃO EM
PACIENTES COM DTM: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
Paiva RP*, Resende CMBM, Melo RA, Costa MPSN, Carvalho ALO,
Miranda LM, Barbosa GAS, Almeida EO

Universidade de Pernambuco – UPE
jessodonto.14@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
raissa_pinheiro@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a passividade e desajuste vertical de
infraestruturas com cantilever distal sobre dois implantes. MÉTODO:
32 infraestruturas foram confeccionadas e distribuídas em 5 grupos
(n=8), de acordo com o material e métodos usados: 1 – Co-Cr (Fundição
convencional – soldagem TIG); 2 – Co-Cr (Fundição convencional –
monobloco); 3 – Co-Cr (CAD/CAM) e 4 – Zr (CAD/CAM). A análise
da passividade e do desajuste vertical foi realizada com auxílio de
estereomicroscopia (aumento de 50×), usando o método de Sheffiled.
RESULTADOS: Quando os dois parafusos de retenção protética foram
apertados (1ª condição experimental), diferença significante foi
observada somente para o molar (p=0,036), em que as infraestruturas
obtidas por fundição convencional em monobloco (G2, 6,27±5,03 µm)
mostraram desajuste vertical consideravelmente maior do que
infraestruturas de Co-Cr obtidas por meio do sistema CAD/CAM (G3
3,58±1,12 µm) e semelhante às demais (p>0,05). Na análise da
passividade, o grupo de infraestruturas obtidas em monobloco (G2)
apresentou maiores valores de desajuste vertical no elemento solto,
tanto no molar da 2ª condição experimental (67,86±28,39 µm), quanto
no pré-molar da 3ª condição experimental (31,28±21,97 µm) e foram
estatisticamente semelhantes ao grupo com soldagem TIG (G1)
(p>0,05) e diferente dos grupos do sistema CAD/CAM (G3 e G4)
(p<0,05). CONCLUSÃO: Infraestruturas obtidas por meio de fundição
convencional, independentemente de serem soldadas ou não, estão
associadas com maiores desajustes e menos passividade.

OBJETIVO: Avaliar a influência das terapias conservadoras sobre os
diferentes níveis de depressão em pacientes portadores de DTM.
MÉTODO: 85 pacientes diagnosticados com DTM através do
RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders) foram incluídos nesse ensaio clínico randomizado. Eles foram
distribuídos aleatoriamente em 4 grupos de tratamento distintos: placa
oclusal-PO (n= 24), placa oclusal associada ao aconselhamento-PAC
(n=24), terapia manual-TM (n=19) e aconselhamento-AC (n=18). Os
pacientes puderam ser avaliados quanto o nível de depressão através do
Inventário de Depressão de Beck (BDI) e também pela Escala Hospitalar
de Ansiedade e Depressão (HADSd), no baseline e nos períodos de um e
três meses depois da realização do tratamento. Utilizando o teste Split
Plot ANOVA, os dados foram analisados com o intuito de observar a
diferença ao longo do tempo e entre grupos, com nível de confiança de
95%. RESULTADOS: Todas as terapias se mostraram positivas ao
analisar as variáveis ao longo do tempo, como a diminuição dos escores
do nível de depressão avaliado pelo BDI (p=0,001). Exceto nos níveis de
depressão avaliado pela HADSd não foi encontrada diferença
significativa ao longo do tempo (p=0,106) e entre grupos (p=0,890).
Diferença significativa também não foi evidenciada entre os grupos de
tratamento, em nenhuma variável durante o período da pesquisa.
CONCLUSÃO: As terapias PO, PAC, AC e TM tiveram resultados
positivos quanto os níveis de depressão em pacientes portadores de
DTM a curto prazo (1 e 3 meses), sem diferenças entre elas.

Financiamento: FAPESP (2014/11860-3) / Neodent (Proc. 208/2014)
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ANÁLISE FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES GERADAS POR
PRÓTESE PARCIAL FIXA COM CANTILEVER DISTAL

EFETIVIDADE
DO
ACONSELHAMENTO
NO
GERENCIAMENTO DA DOR CRÔNICA EM PACIENTES COM
DTM

Souza JCC*, Souza VS, Rego DB, Silvestre CF, Tonin BSH, Macedo
AP, Peixoto RF

Pascoal ALB*, de Freitas, RFCP, Silva LFG, Oliveira AG, Calderon PS

Universidade de Pernambuco –UPE
jessodonto.14@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
analuisabpascoal@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a distribuição de tensões de próteses parciais fixas
(PPFs) com cantilever sobre implantes, por meio da fotoelasticidade.
MÉTODO: Cinco modelos fotoelásticos contendo o 1º pré-molar em
resina e 2 implantes foram confeccionados. Previamente a confecção
destes modelos, cinco PPFs foram confeccionadas variando o material e
métodos usados para obtenção das infraestrutruas: 1 – Co-Cr (Fundição
convencional – soldagem a laser); 2 – Co-Cr (Fundição convencional –
soldagem TIG); 3 – Co-Cr (Fundição convencional – monobloco); 4 –
Co-Cr (CAD/CAM) e 5 – Zr (CAD/CAM). As PPFs parafusadas sobre
os pilares foram submetidas a carregamento puntiforme no cantilever e
oclusal distribuído (150 N), por meio de análise fotoelástica.
RESULTADOS: A distribuição de tensões após carregamento
puntiforme e oclusal distribuído mostrou um padrão semelhante,
embora em maior intensidade no carregamento puntiforme. A análise
qualitativa mostrou uma maior concentração de tensão na região apical
do molar implantado em todos os grupos. A concentração de tensão foi
maior no G1 (laser) e no G3 (monobloco) e menor nos grupos de PPFs
obtidos pelo sistema CAD/CAM (G4 e G5). A análise quantitativa
mostrou maior concentração de tensão nos molares implantados,
principalmente na área apical, atingindo valores superiores a 600kPa
(G1 e G3). CONCLUSÃO: PPFs com infraestruturas obtidas por meio
do sistema CAD/CAM e fundidas convencionalmente em monobloco
foram associadas com menor e maior concentração de tensões, em todos
os carregamentos oclusais simulados. Além disso, a maior intensidade
de tensão foi no molar implantado, principalmente na região apical.

OBJETIVO: Avaliar a efetividade do aconselhamento sobre a
intensidade da dor e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal
(QVSB) em pacientes com disfunção temporomandibular (DTM).
MÉTODO: Cinquenta pacientes do gênero feminino com diagnóstico
de DTM foram divididas em dois grupos; GI foi constituído por
pacientes em lista de espera e o GII por pacientes que receberam terapia
de aconselhamento. Uma Escala Visual Analógica foi utilizada para
avaliar a intensidade de dor e o inventário OHIP-14 para avaliar o
impacto da dor na QVSB. A análise estatística, adotando p <0,05, foi
realizada por meio do teste SPANOVA – Split-plot com pós-testes
realizados pelo teste t de Student para amostras dependentes e
independentes. Todos as pacientes foram avaliadas no baseline, 7, 15, 30
e 60 dias. RESULTADOS: O GI consistiu de 24 pacientes (idade média:
39,96 ± 13,93 anos); GII foi composto por 26 pacientes (idade média:
35,15 ± 10,78 anos). O aconselhamento foi considerado efetivo na
redução da intensidade da dor, com uma melhora significativa observada
aos 7 dias de seguimento (p <0,001). O aconselhamento também foi
responsável por uma melhora significativa no impacto da DTM na
QVSB em todos os momentos de acompanhamento analisados (p
<0,001). A comparação entre os grupos demonstrou diferenças
significativas tanto na intensidade da dor quanto no impacto da DTM
na QVSB durante os acompanhamentos (p <0,05). CONCLUSÃO: O
aconselhamento parece produzir uma melhora significativa na
intensidade de dor e na QVSB dos pacientes.

Financiamento: FAPESP (2014/11860-3) / Neodent (208/2014).
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EFEITO DA REMOÇÃO DO CIMENTO PROVISÓRIO NA
RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA ZIRCÔNIA À DENTINA
Miranda LM*, Januário ABN, Moura MD Araújo AMM, Paiva AMOD,
Paiva RP, Bottino MA, Assunção RO

HÁBITOS ORAIS
PACIENTES COM
(DTM)

E ASPECTOS PSICOSSOCIAIS EM
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

Pereira CMV*, Maia AMA, Medeiros GBS, Arruda MJALLA, Barbosa
JS, Ferreira JEV, Melo DP, Bento PM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
larissamm6@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
camilamvieira@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar técnicas de remoção de cimento temporário na
resistência de união da zircônia cimentada adesivamente à dentina.
MÉTODO: 40 molares humanos íntegros foram desinfetados e fixados
a blocos de resina acrílica, em seguida foram desgastados até a dentina.
Coroas provisórias foram confeccionadas e cimentadas com cimento de
óxido de zinco (RelyX Temp NE), em seguida, armazenadas em água
destilada (15 dias). Os dentes foram divididos em 5 grupos (n=8) e cada
grupo foi submetido a uma técnica de limpeza: jato de água, pedra
pomes e água (PP), jateamento com Al2O3 (50µm), Bicarbonato de
sódio (BS) e Clinpro Prophy Powder (CPP). Quarenta cilindros de
zircônia (Vita In-Ceram 2000) foram confeccionados e cimentados sobre
a superfície dentária com o cimento RelyX Ultimate. As amostras foram
fotoativadas durante 20s e então armazenadas em água destilada (37°C)
por 90 dias. Foi realizado teste de resistência de união ao cisalhamento,
molhabilidade, análise de falhas, microscopia eletrônica de varredura
(MEV) e EDS. Foi aplicado ANOVA e teste de Tukey.
RESULTADOS: Al2O350µm (20.83±7.8) apresentou resistência de
união significativamente superior em comparação ao grupo BS
(12.93±3.1) e similar aos demais. A análise de falhas mostrou falhas
mistas para todos os grupos. O grupo CPP (92,8º ± 4,1) apresentou
melhor molhabilidade. CONCLUSÃO: Todas as técnicas foram
efetivas, porém o jateamento com Al2O3 promoveu valores médios
superiores de adesão.

OBJETIVO: Verificar a ocorrência de fatores psicossociais como
hipervigilância e catastrofização e, a associação dos hábitos bucais em
pacientes com disfunção temporomandibular (DTM). MÉTODO:
Realizou-se um estudo transversal, onde participaram 82 voluntários
que foram atendidos no Departamento de Odontologia da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB); 59 pacientes diagnosticados com DTM, de
acordo com o RDC/TMD, com faixa etária entre 37 anos (± 13,0) e 23
sem DTM com média de idade de 39 anos (± 11,9), que foram incluídos
no grupo controle. Para analisar os hábitos bucais foi utilizado o
questionário Oral Behaviors Checklist (OBC), onde verificou-se a maior
ou menor presença de hábitos bucais utilizando a mediana 21,5. E para
análise dos aspectos psicossociais utilizou-se os questionários Pain
vigilance and awareness questionnaire (PVAQ) e a Escala de
Pensamento Catastrófico sobre a Dor (PCS). Os dados foram analisados
pelo teste qui-quadrado e teste t de student. RESULTADOS: Verificouse a associação da presença de hábitos bucais e DTM (p=0,000),
destacando-se o hábito de falar demasiadamente (p=0,034). Com relação
à hipervigilância da sensação dolorosa, observou-se maior percepção por
parte dos pacientes acometidos (p=0,033), bem como a catastrofização,
que se apresentou mais intensa em pacientes com DTM (p=0,002).
CONCLUSÃO: Existe uma relação significante entre os hábitos bucais
e a DTM. Fatores psicossociais de hipervigilância e catastrofização
podem estar associados à percepção de dor desses pacientes, sendo assim
importante a identificação do estado psicológico do paciente e a
participação de equipe multiprofissional no tratamento.

OC 31
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COMPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA DIAGNÓSTICO
DAS DTMS: UM ESTUDO RANDOMIZADO.

ESTUDO PRÉ-CLÍNICO
TEMPOROMANDIBULAR
STEMODIAMARITIMA

Souza RLF*, Resende CMBM, Souza MBC, Melo RA, Dantas IS,
Oliveira AGRC, Almeida EO, Barbosa GAS

DE

DOR
PELO

NA

ARTICULAÇÃO
EFEITO
DA

Fernandes MEF*, Chaves HV, Arriaga AMC, Silveira FD, Azevedo JL,
Girão VCC, Bezerra MM, Pinto VPT

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
ricardo.liberalino@hotmail.com

Universidade Federal do Ceará - UFC
esterfrota@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar o nível de concordância entre os diferentes
índices utilizados para avaliar a prevalência de disfunções
temporomandibulares (DTMs). MÉTODO: Foram selecionados por
processo de randomização, cento e um (n 101) estudantes de
odontologia; foram excluídos os participantes que foram submetidos a
cirurgias na região orofacial, ou que apresentavam problemas
sistêmicos, como distúrbios neurológicos, fibromialgia, cefaleia e dores
de ouvido, cujos sintomas pudessem ser confundidos com DTM. Foram
utilizados três instrumentos para avaliação do diagnóstico de DTM: o
Índice Anamnéstico de Fonseca (IAF), o Índice Clínico de Helkimo
(ICH) e o Research Diagnostic Criteria for TMD (RDC / TMD). Os
dados foram analisados pelos testes Qui-quadrado e Kappa,
considerando um nível de significância de 5%. RESULTADOS: A
aplicação do Índice Clínico de Helkimo (ICH) levou a uma maior
prevalência de DTM, e a comparação entre o RDC/TMD, IAF e ICH
mostrou baixa concordância (k = 0,17 e k = 0,35, respectivamente). A
maioria dos indivíduos apresentou DTM leve para os índices IAF e
ICH. Foi obtida uma correlação moderada para a gravidade da DTM
(kw = 0,53) entre IAF e ICH, tendo sido observada uma alta
sensibilidade e baixa especificidade para ambos os diagnósticos quando
comparados com o RDC/TMD. CONCLUSÃO: A prevalência de
DTM pode variar significativamente, dependendo do índice usado para
o seu diagnóstico, o que pode levar a um grande número de falsos
positivos e sobretratamentos.

OBJETIVO: Avaliar a eficácia da Stemodiamaritima(Sm) no modelo
hipernocicepção
inflamatória
induzida
na
articulação
temporomandibular (ATM) de ratos. MÉTODO: Ratos Wistar machos
(180-240 g) foram pré-tratados(per os) com salina ou Sm nas doses (0,1;
1 ou 10 µg/kg). Após 1 hora os animais receberam uma injeção intraarticular(i.art) de salina, formalina (1,5 %), serotonina (225 µL)ou
capsaicina(1,5 %)na ATM esquerda (50 µL), quando o comportamento
nociceptivo foi avaliado por 45 min ou 30 min, e avaliado
extravasamento plasmático por azul de evans.Para avaliar o
envolvimento opioide, naloxona foi aplicada por via intratecal
previamente à Sm. Para avaliar o envolvimento de hemeoxigenase-1
(HO-1) e da via NO/GMPc/PKG/K+ATP, as drogas ZnPP-IX,
aminoguanidina, ODQ, KT5823 ou glibenclamida foram administrados
previamente à Sm. RESULTADOS: Sm reduziu (p<0,05) em todas as
doses, 0,1 µg/kg (142,7± 6,984); 1 µg/kg (130,6 ± 18,46) e 10 µg/kg
(60,25± 11,29), a resposta comportamental nociceptivae o
extravasamento plasmático em relação ao grupo formalina(214,7 ±
3,739), e também quando comparada Sm(82,20 ± 9,499) à capsaicina
(178,2 ± 11,22), porém Sm não reduziu hipernocicepção induzida por
serotonina.O efeito de Sm não foi revertido após aplicação dos
antagonistas das vias opioide, HO-1 e NO. CONCLUSÃO: Sm possui
efeito antinociceptivo e anti-inflamatório no modelo de hipernocicepção
inflamatória induzida por formalina e capsaicina na ATM de ratos,
agindo independente das vias opioides,hemeoxigenase-1 e óxido nítrico,
parecendo atuar através de receptores TRPV1.
Financiamento: FUNCAP(Processo: BP3-0139-00228.01.00/18)
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EFEITOS
DAS
TERAPIAS
PARA
TEMPOROMANDIBULAR
SOBRE
A
CRANIOCERVICAL

DISFUNÇÃO
POSTURA

Bezerra AS*, Cunha MMF, Resende CMBM, Costa MPSN, Almeida
EO, Barbosa GAS

ANÁLISE AVALIATIVA ATRAVÉS DE ÍNDICES ENTRE A
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E A ANSIEDADE.
Paiva RP*, Resende CMBM, Melo RA, Silva LGD, Souza RLF, Caldas
ATL, Barbosa GAS, Almeida EO

Universidade Federal do Rio Grande Norte - UFRN
alianebezerra2010@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
raissa_pinheiro@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar se as terapias de placa oclusal, fisioterapia e
aconselhamento, empregadas para o tratamento da disfunção
temporomandibular (DTM), alteram a postura craniocervical de
pacientes com DTM. MÉTODO: A amostra foi constituída por 65
pacientes que após a realização do critério RDC/TMD eixo I (Research
Diagnostic Criteria/Temporomandibular Disorders) apresentaram
diagnóstico. Os pacientes foram sorteados entre quatro grupos de
tratamento: placa oclusal (PO, n=17), fisioterapia (F, n= 19),
aconselhamento (AC, n=15) e placa associada ao aconselhamento (PAC,
n= 14), totalizando 65 indivíduos. Para a análise postural, uma
teleradiografia foi realizada no baseline e após 1 mês da aplicação da
terapia a fim de observar a distância occiptoatlas (DOA), a relação
craniocervical (ACR) e o posicionamento do osso hioide (TH). Os
traçados foram realizados nas imagens utilizando-se o Software
CorelDraw X6 (2012 Corel Corporation, Canadá). Para análise da
variável dor, a escala visual analógica foi aplicada antes e 1 mês após as
terapias. Os dados obtidos foram submetidos a diversos testes T
pareado (α=5%) e para a variável dor o teste SPANOVA.
RESULTADOS: Com exceção do grupo PAC na variável ACRr
(p=0,003), os resultados mostraram que não houve diferença
estatisticamente significativa para as variáveis analisadas quanto as
diferentes terapias ao longo do tempo. Porém observou-se que todos os
grupos de tratamento possibilitaram uma redução da dor dos pacientes
(p=0.013) ao longo do tempo. CONCLUSÃO: As terapias aplicadas
pouco alteram a postura craniocervical. Mas, são igualmente eficazes
para o alivio da sintomatologia dolorosa.

OBJETIVO: Realizar uma análise avaliativa sobre a relação entre a
disfunção temporomandibular (DTM) e a ansiedade, por meio de
diferentes índices. MÉTODO: O estudo é do tipo caso-controle não
emparelhado que consistiu na aplicação de diferentes instrumentos
validados para análise da ansiedade (Índice de Ansiedade Traço-Estado
– IDATE; a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão – HADS; e o
Inventário de ansiedade de Beck – BAI). A amostra foi composta por 120
pacientes que procuraram atendimento no departamento de Odontologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sendo 60
sem DTM e 60 com DTM diagnosticados por meio do RDC/TMD
(Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) por
um único examinador treinado. Os dados foram analisados através do
teste Qui-quadrado e pela Razão de Chances. RESULTADOS:
Observou-se, maior prevalência de participantes com DTM do gênero
feminino (60%), enquanto do gênero masculino apenas 30%
apresentaram a disfunção (p=0,002). Após avaliação dos questionários,
foi verificado que a maioria dos indivíduos com níveis elevados de
ansiedade apresentaram DTM, HADS 75% (p<0,001), IDATE-E 55,6%
(p=0,035), IDATE-T 54,9% (p=0,011) e BAI 63,9% (p=0,002) em
comparação aos indivíduos sem DTM. CONCLUSÃO: Através da
análise dos resultados, pudemos observar que pacientes com maiores
níveis de ansiedade apresentam disfunção temporomandibular. Tais
aspectos podem interferir na evolução do tratamento, necessitando de
diferentes terapias com enfoque nos diversos fatores envolvidos na
disfunção.

OC 35

OC 36

DIFERENTES PROTOCOLOS DE JATEAMENTO E A ADESÃO
ENTRE CERÂMICA Y-TZP E CIMENTO RESINOSO

BRUXISMO
E
SOMATIZAÇÃO
ASSOCIADOS
DISTÚRBIOS TEMPOROMANDIBULARES

Souza NO*, Lima CM, Martins JD, Braga LC, Leite FPP, Andrade EC,
Faria JCB, Paschoalino VESM

AOS

Freitas JLM*, Araújo MMS, Macêdo TS, Silva ELMS, Melo MCF,
Lins-Filho PC, Barbosa ACS, Caldas-Júnior AF

Faculdade de Odontologia de Juiz de fora – UFJF
nataska_oliveira@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
jaciellmfreitas@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a influência da ciclagem térmica sobre a
resistência de união entre um cimento resinoso e uma cerâmica de
zircônia estabilizada por ítrio (Y-TZP) submetida a diferentes
protocolos de jateamento. MÉTODO: Foram confeccionados 35 discos
cerâmicos sinterizados LAVA All-Ceramic System (3M Espe – Seefeld
– Alemanha), divididos randomicamente (n=5): A45 - jateamento
AL2O3 45µm; A80 - jateamento AL2O3 80µm; C30 - jateamento
AL2O3 revestido por SiO2 30µm (Cojet); R30 - Jateamento AL2O3
revestido por SiO2 30µm (Rocatec Soft);R110 - jateamento AL2O3
revestido por SiO2 110µm (Rocatec Plus); R110R30 - R110 + R30; ST
- sem tratamento. Para o teste de cisalhamento com e sem ciclagem
sobre o disco cerâmico, as superfícies cerâmicas foram silanizados por
60s. Foram preenchidas com cimento resinoso Panavia F®(Kuraray,
Okayama, Japão). Após, armazenadas em água destilada na estufa à
37ºC durante 24 horas, as matrizes foram removidas. Depois deste
período metade das amostras foram submetidas a 3.000 ciclos de
termociclagem em uma cicladora Térmica. A outra metade,
posteriormente foi levada ao ensaio de cisalhamento. Em seguida, a
superfície fraturada foi inspecionada em estereomicroscópio. O modo de
fratura foi classificado em três tipos diferentes: Adesiva, Mista e
Coesiva. CONCLUSÃO: Os tratamentos de superfície geram
microrretensões na superfície de cerâmicas de Y-TZP sendo indicados
nos protocolos de cimentação para melhorar a união entre a zircônia e o
cimento e a ciclagem térmica influenciou os valores de resistência de
união de todos os grupos.

OBJETIVO: Investigar a associação entre bruxismo e somatização com
disfunção temporomandibular (DTM). MÉTODO: Participaram desta
pesquisa 776 indivíduos, com idade a partir de 15 anos, cadastrados nas
Unidades de Saúde da Família, de áreas urbanas da cidade de RecifePernambuco. O diagnóstico de DTM foi estabelecido através do Critério
de Diagnóstico em Pesquisa para Disfunção Temporomandibular, que
aborda questões relacionadas à dor miofascial e problemas articulares.
Os indivíduos que apresentaram pelo menos uma dessas condições,
foram classificados com DTM. Além disso, este instrumento foi
utilizado para os diagnósticos de bruxismo e somatização (dividida em
sintomas físicos inespecíficos com dor e sem dor). Quatro examinadores
foram calibrados para a coleta de dados, com a concordância
intraexaminador e interexaminador determinada usando a estatística
Kappa. Para testar a associação entre a variável dependente e as
variáveis independentes foi utilizado o teste Qui-quadrado de Pearson.
Em todas as análises foi considerada uma margem de erro aceitável de
5% com nível de significância de 95%. RESULTADOS: Verificou-se que
275 indivíduos (35,4%) apresentaram sintomas relacionados à DTM.
Dessas pessoas diagnosticadas com o distúrbio temporomandibular, 52%
apresentaram bruxismo e 41,1% manifestaram sintomas físicos
inespecíficos com dor, sendo estas associações estatisticamente
significativas (p<0,01). CONCLUSÃO: A prevalência da DTM
associada ao bruxismo e aos sintomas físicos inespecíficos com dor foi
alta, sendo necessária a adesão de medidas multidisciplinares para o
correto atendimento dos pacientes.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM
SINAIS E SINTOMAS OTOLÓGICOS E COM DTM.

PREVALÊNCIA DE DISNFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
EM USUÁRIOS DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL

Pimentel MG*, Wanderley AEC, Leite IF, Monteiro LC, Santos MR,
Félix VB, Salmos-Brito JAL, Bessa-Nogueira RV

Costa SGA*, Siqueira AHC, Maciel RA, Barros AVM, Barros AMI,
Araújo FAC, Santos FSM

Centro Universitário CESMAC
mayssa50@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
sgcosta05@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a relação entre sinais e sintomas otológicos,
disfunção temporomandibular e o impacto dessa sintomatologia de
forma associada na qualidade de vida dos pacientes. MÉTODO: Foi
realizado um estudo transversal, com abordagem quantitativa onde
foram avaliamos 83 voluntários: 53 com queixas otológicas (CQO) e 30
sem queixas otológicas (SQO). Estes voluntários responderam ao
Questionário Anamnésico de Fonseca quanto à presença de sintomas de
DTM, foram avaliados utilizando o Eixo II dos Critérios de
Diagnóstico de Pesquisa das Desordens Temporomandibulares
RDC/TMD, o questionário WHOOL verificou a qualidade de vida, e
passaram por avaliação otorrinolaringológica. RESULTADOS: Dos 83
pacientes selecionados, 70 eram mulheres (84,3%). A prevalência de
pacientes do gênero feminino foi maior que do gênero masculino para
ambos os grupos, sendo 79,2% e 93,7% a frequência de mulheres nos
grupos CQO e SQO, respectivamente. Segundo o Eixo 2 do RDC os
sujeitos do grupo CQO apresentaram uma maior frequência de
respostas “sim” das variáveis listadas em relação ao do grupo SQO
(grupo CQO variando de 60,4% a 73,6%; grupo SQO variando de 26,7%
a 50,0%). No WHOQOL o estudo foi estatisticamente significante para
os domínios físico (x²=7,04; P=0,008) e social (x²=4,31; P=0,04),
segundo o teste qui quadrado. CONCLUSÃO: A presença de queixas
otológicas, disfunção temporomandibular e a associação destas no
quadro clínico tem impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes.

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de disfunções temporomandibulares
(DTM) entre os usuários de prótese parcial removível (PPR) de um
município do serão pernambucano, utilizando o Diagnostic Criteria for
temporomandibular disorders (DC/TMD). MÉTODO: Por intermédio
de uma busca ativa domiciliar foi realizado um estudo transversal, onde
foram avaliados 142 indivíduos residentes em Arcoverde-PE de ambos
os sexos, idade superior a 35 anos e usuários de (PPR). O diagnóstico de
DTM foi dado por meio do Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders (DC/TMD). O teste qui-quadrado foi usado para avaliar a
associação entre as variáveis. RESULTADOS: Em 51,4% dos
participantes houve diagnóstico positivo para DTM, sendo destes 54,9%
mulher e 45,1 homens, com média de 50 anos de idade. O grupo das
desordens dolorosas apresentou o maior número de diagnósticos
positivos (n= 48, 33,8%), enquanto nos distúrbios da ATM o lado direito
(n= 46, 32,4%) foi levemente mais acometido, do que o esquerdo (n= 40,
28,2%). A mialgia foi o diagnóstico mais frequente dentre as desordens
dolorosas, estando presente em 79,2% dos casos do grupo. Nos
distúrbios da ATM tanto direita quanto esquerda o desfecho mais
predominante foi o deslocamento de disco com redução, sendo 52,2% e
55,0% dos casos, respectivamente. Porém nenhuma das variáveis possuiu
relevância estatisticamente significativa. CONCLUSÃO: Existe uma
alta prevalência de DTM na população estudada, porém não foi
estabelecida associação de DTM e uso de PPRs.

OC 39

OC 40

PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
EM USUÁRIOS DE USFs E ESCOLARES EM RECIFE-PE

RESISTÊNCIA À FRATURA DE DENTES RESTAURADOS COM
DIFERENTES PINOS DE FIBRA DE VIDRO

Negreiros JHCN*, Caldas Júnior, AF

Peixoto LR*, Cavalcanti YW, Batista AUD, Freitas APL, Vieira LEM,
Lima EDL, Pinto MGO, Melo DP

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
jhonyherick@gmail.com
OBJETIVO: Analisar a prevalência de Desordem Temporomandibular
(DTM) em escolares e usuários das Unidades de Saúde da Família
(USF) da Cidade do Recife-PE. MÉTODO: Trata-se de um estudo
transversal de base populacional, comparativo de resultados de
prevalência de dois estudos sobre DTM, com indivíduos elegíveis de
ambos os sexos e idade mínima de 10 anos, e suas relações com as
variáveis socioeconômicas e demográficas. Para a análise estatística, foi
utilizado os teste Qui-quadrado em relação às variáveis categóricas com
Odds Ratio (OR) e o teste t-Student ou Mann- Whitney em relação às
variáveis numéricas, sendo considerado um nível de significância de
5,0% e os intervalos com confiabilidade de 95,0%. RESULTADOS: Os
resultados de prevalência para DTM muscular e articular foram,
respectivamente, de 8,4% e 13,0% em escolares e de 13,3% e 21,0% em
usuários de USFs. Observado um declínio da prevalência de DTM com
a idade em escolares e aumento da prevalência em usuários de USFs,
com pico aos 45 a 59 anos, tendo declínio a partir dos 60 anos. Não
houve associação estatisticamente significante entre as varáveis
socioeconômicas e demográficas e DTM. CONCLUSÃO: A prevalência
de DTM em escolares e usuários de USFs da Cidade do Recife foi
expressiva, sem significância estatística entre DTM e as variáveis
analisadas. Observada diminuição da prevalência de DTM de acordo
com a idade em escolares e aumento nos usuários de USFs, com
diminuição a partir dos 60 anos.
Financiamento: CAPES

	
  

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
larissarngl@gmail.com
OBJETIVO: Comparar a resistência à fratura de pré-molares inferiores
restaurados com diferentes técnicas de confecção de pinos de fibra de
vidro (PFV). MÉTODO: 40 dentes humanos extraídos foram divididos
aleatoriamente em quatro grupos (n=10): FW (PFV + núcleo de
preenchimento de resina composta (RC) + cimentação com cimento
resinoso); FR (PFV com filamento radiopaco + núcleo de preenchimento
de RC + cimentação com cimento resinoso); FA (PFV anatomizado com
RC + núcleo de preenchimento de RC + cimentação com cimento
resinoso); FAC (PFV + núcleo de preenchimento e cimentação com
cimento resinoso reforçado). A indução à fratura foi realizada em uma
máquina de ensaio universal, posicionando-se uma ponta metálica de
extremidade esférica sobre o núcleo de preenchimento (22,5°), a uma
velocidade de 0,5mm/min. Com relação ao padrão de fratura, as
compreendidas até 3mm da junção amelocementária foram consideradas
favoráveis. Utilizou-se o teste ANOVA para comparar a resistência à
fratura entre os grupos e o teste qui-quadrado para comparação do
padrão de fratura. RESULTADOS: A média de resistência à fratura foi
de 483,61N; 438,67N; 438,59N e 382,07N para os grupos FR, FA, FW e
FAC, respectivamente, não havendo diferença estatística entre eles
(p=0,127). Com relação ao padrão de fratura, o grupo FW apresentou
100% de fraturas favoráveis, seguido dos grupos FA (70%), FR (60%) e
FAC (60%) (p=0,145). CONCLUSÃO: Não houve diferença com relação
a resistência à fratura e padrão de fratura entre os grupos tratados com
diferentes tipos de PFV.
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RESISTÊNCIA DE REPARO DA NANOCERÂMICA DE RESINA
CAD / CAM E RESINAS COMPOSTAS DIRETAS
Miranda LM*, Moura DMD, Paiva AMOD, Januário ABN, Verissimo
AH, Souza BK, Vila-Nova TEL, Souza ROA

ENSAIO PRÉ-CLÍNICO DA ALGA MARINHA
CAULERPA RACEMOSA NA DOR DA ATM

VERDE

Braga SP*, Ribeiro NA, Do Val DR, Assis EL, Rivanor RL, Bezerra
MM, Benevides NMB, Chaves HV

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
larissamm6@hotmail.com

Universidade Federal do Ceará - UFC
samillapontesbraga@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar diferentes tratamentos de superfícies e o
envelhecimento na resistência de união ao reparo de uma resina
CAD/CAM nanocerâmica. MÉTODO: 24 blocos retangulares de Lava
Ultimate/3M – NCR e de Resina composta Z350/3M – CR foram
confeccionados e divididos aleatoriamente em oito grupos (n=12;) de
acordo com os fatores tratamento de superfície (CJ: Cojet 30 µm ou SD:
Al2O3) e envelhecimento (24 h ou 6 meses). O jateamento dos materiais
de base foi realizado durante 20s a uma distância padrão. Após o
jateamento, uma camada de adesivo universal foi aplicada nas
superfícies e fotopolimerizado por 20s. Cilindros de resina composta
foram confeccionados e fotopolimerizados durante 40s. Todas as
amostras foram submetidas à termociclagem e ao ensaio de
cisalhamento. Os dados foram analisados por ANOVA 3-fatores e teste
de Tukey (5%). Análise dos tipos de falhas foi realizada em
estereomicroscópio (20x). RESULTADOS: ANOVA (3- fatores)
revelou que o fator Material foi significativo (p=0.00), enquanto que os
fatores armazenamento (p=0.251) e tratamento de superfície (p=0.475)
não foram. O teste de Tukey revelou que o grupo NCR6mCJ:
(29,37±5,41)A apresentou os maiores valores de força de adesão,
significativamente superior aos demais grupos experimentais da CR. O
grupo CR24hCJ (19.71±4.21)C apresentou menor valor de resistência
adesiva. A análise de falhas revelou que houve a predominância de falha
mista (adesiva +coesiva). CONCLUSÃO: O jateamento com partículas
de óxido de alumínio e a silicatização se mostram abordagens efetivas
no reparo de restaurações de NCR e CR.

OBJETIVO: Avaliar os efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório do
polissacarídeo sulfatado da alga marinha verde Caulerpa racemosa (Cr)
no modelo de hipernocicepção inflamatória na ATM de ratos.
MÉTODO: Ratos Wistar machos (180-250 g, n = 5) foram pré-tratados
(i.v.) com Cr nas doses de 0,01, 0,1 ou 1 mg/kg ou salina (0,1 ml/100 g)
30 minutos antes da injeção intra-articular (i.art.) de formalina (1,5%/50
µl), capsaicina (1,5%/20 µl) ou serotonina (225 µg/50 µl) na ATM
esquerda, quando o comportamento nociceptivo foi avaliado por 45 min
ou 30 min, seguido pela eunatanásia dos animais, e removidos os tecidos
periarticulares da ATM esquerda. A permeabilidade vascular foi
determinada por extravasamento de Azul de Evans, as citocinas TNF-α
e IL-1β foram dosadas por método ELISA, avaliação da expressão das
moléculas de adesão ICAM-1 E CD55 por western-blot; assim como
estudou-se o envolvimento da via da hemeoxigenase-1 (HO-1) e do
óxido nítrico (NO), através dos inibidores ZNPP-IX e aminoguanidina,
respectivamente. RESULTADOS: Cr (1 mg/kg) reduziu o
comportamento nociceptivo, o extravasamento plasmático, os níveis de
TNF-α e IL-1β, e a expressão de ICAM-1 E CD55. O efeito de Cr (1
mg/kg) não foi revertido com a aplicação de naloxona, ou por
antagonistas da via do NO, mas foi revertido por ZnPP-IX.
CONCLUSÃO: O efeito antinociceptivo e anti-inflamatório de Cr
parece estar relacionado a eventos periféricos dependendo das citocinas
TNF-α e IL-1β, das moléculas de adesão ICAM-1 e CD55, e da via da
HO-1.

OC 43

OC 44

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PRÓTESES DENTÁRIAS
DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DO RECIFE

USO DE PRÓTESE DENTÁRIA E FATORES ASSOCIADOS EM
IDOSOS RESIDENTES EM ILPIS

Silva MSA*, Arruda CVB, Batista RCS, Andrade TA, Lima PJ, Dias
RSAM, Souza CA, Fonseca CMG

Bezerra RMM*, Medeiros JJS, Macedo ABNS, Numberger VS, Lima
KC

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL
alvesmariasabrina@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
rc_moises13@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar o uso, as condições e a necessidade de prótese
dentária entre idosos residentes em Instituições de Longa Permanência
para idosos (ILPIs) públicas do Município do Recife. MÉTODO: A
amostra foi composta de 47 indivíduos, com idade entre 52 e 87 anos,
que se mostraram receptivos a participar da pesquisa e que
apresentavam no máximo comprometimento cognitivo leve, confirmado
pelos cuidadores, sem comprometimento das funções de linguagem e
memória. A coleta de dados se deu por meio de entrevista e observação
clínica direta, e registrados em uma ficha clínica específica, contendo
informações sócio-demográficas, e dos exames clínicos da cavidade
bucal. RESULTADOS: No arco superior, 51,1% utilizavam prótese
total e os demais prótese parcial removível. No arco inferior, 1/4
(25,5%), utilizavam prótese total e 23,4% prótese parcial removível. Em
relação às condições, apenas 6,4% tinham boa condição na prótese
superior e nenhuma tinha a referida condição nas próteses inferiores. O
biofilme foi verificado em 42,6% das próteses do arco superior e 31,9%
das próteses do arco inferior. A presença de desgaste foi observada em
29,9% no arco superior e 14,9% no arco inferior. Já a presença de
tártaro foi verificada em 38,3% no arco superior e 29,8% no arco
inferior. CONCLUSÃO: O estado de conservação das próteses, a
qualidade da higienização e o tempo de uso foram considerados
precários, enfatizando a importância de promover trabalhos de educação
e saúde direcionados para esses idosos institucionalizados.

OBJETIVO: Avaliar o uso de próteses dentárias e fatores associados em
idosos institucionalizados. MÉTODO: trata-se de um estudo
observacional e individuado. Foram examinados idosos dentados
(n=100), em nove Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
da Cidade do Natal, em 2018. A coleta de dados foi composta por exame
epidemiológico intrabucal, consulta ao prontuário médico, questionário
socioeconômico e de higiene oral. Os dados foram tabulados e analisados
pelo SPSS. A avaliação da associação de higiene bucal com as variáveis
categóricas foi realizada através do teste qui-quadrado e, a diferença
significativa, do test t de Student (p<0,05). RESULTADOS: 23% dos
idosos usam prótese superior, sendo a total 87% destes. 8% usam prótese
inferior, sendo a parcial removível 87% destes. Das variáveis
categóricas, as instituições com fins lucrativos tiveram maior
significância de indivíduos que fazem uso da prótese superior(p=0,015) e
que também usavam fio dentário na arcada dentada inferior(p=0,03); os
indivíduos com ensino médio ou superior usam mais prótese
superior(p=0,028). Referente às variáveis quantitativas, tiveram
associações significativas a quantidade de medicamentos de uso diário
com relação ao uso da prótese (p=0,002) e o número de sextantes com
sangramento, cálculo e bolsa periodontal (p=0,001) também em relação
ao uso. Com relação a prótese inferior, indivíduos que consomem
medicamentos diariamente teve significância de 0,048, enquanto
sangramento, cálculo e bolsa periodontal foi 0,001. CONCLUSÃO:
Idosos residentes em ILPIS com fins lucrativos e os que apresentam
maior escolaridade tem menor associação do uso da prótese com fatores
associados.
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PADRÃO
ALIMENTAR
X
MALOCLUSÕES DENTÁRIAS

DESENVOLVIMENTO

DE

Ramos LFS*, Maciel YL, Lima NKB, Correia VD, Paz AM, Medrado
JGB

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DORES OROFACIAIS DE
PACIENTES ATENDIDOS DURANTE 5 ANOS DE NEPDOR
Braga SP*, Silva PGB, Moura CFM, Sousa DR, Ribeiro LCS, Aragão
MMMS, Sanca VA, Chaves HV

Universidade de Pernambuco - UPE
leticiaframos23@gmail.com

Universidade Federal do Ceará - UFC
samillapontesbraga@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar se há relação entre o padrão alimentar e o
desenvolvimento de maloclusões, assim como suas prevalências, sem
crianças de 3 a 6 anos de idade, frequentadoras da creche da Igreja
Universal do Reino de Deus (Santo Amaro, Recife – PE). MÉTODO:
Participaram desta pesquisa 120 crianças, sendo os dados coletados
através de exame clínico e entrevista sobre hábitos e padrões
alimentares. RESULTADOS: Nesta amostra, observou-se que 35% das
crianças apresentavam mordida cruzada posterior e 37,5% apresentou
apinhamento dentário. Dentre os padrões alimentares, observou-se, na
amostra, uma predominância de alimentos menos consistentes, líquido e
pastoso (88,3%), não sendo observado, no entanto, associação entre
padrão alimentar e maloclusão. Cento e duas crianças (90%) possuíam o
hábito de beber líquido ainda com alimento na boa, tornando assim a
alimentação amolecida, facilitando a mastigação. A maioria dos pais ou
responsáveis (72,8%) nunca havia sido informada sobre uma possível
relação entre padrão alimentar e desenvolvimento dentário.
CONCLUSÃO: Não há relação entre padrão alimentar e maloclusão.
Isso pode dever-se ao fato de que os danos de desenvolvimento podem
manifestar-se tardiamente, uma vez que a faixa etária da amostra é
baixa, os danos podem não ter se manifestado ainda. Costumes
alimentares implantados nessa idade tendem a prevalecer nos próximos
anos de vida, por isso a predominância do consumo de alimentos na
consistência líquida na amostra desperta preocupação. Sugere-se novos
estudos em amostras em maior faixa etária.

OBJETIVO: Apresentar o perfil epidemiológico de pacientes atendidos
em 5 anos no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Dor Orofacial
(NEPDOR). MÉTODO: Estudo descritivo, transversal e retrospectivo,
de análise do banco de dados. RESULTADOS: A dor orofacial foi mais
prevalente no gênero feminino (74%), adultos jovens (49,1%) e com
filhos (51,8%). Dor na ATM foi a queixa principal (41,5%), mastigação e
fala os principais fatores de piora (46,2%), a característica da dor mais
prevalente foi em “pontada” (31%), tempo de evolução da dor de mais de
um ano (54,2%) e dor 7-8 na EVA (32,9%). 22,7% relataram estar
passando por mudanças de vida recente, e 38,3% estar sob estresse. A
localização da dor mais prevalente foi a ATM (67,5%), seguida de dor na
face (30%) e na cabeça (22,4%). O hábito parafuncional mais relatado foi
burxismo em virgília (29,2%) seguindo do bruxismo do sono (24,9%). Ao
exame físico, o músculo mais afetado pela dor foi o masseter (55,2%)
seguido do temporal (47,3%). Os diagnósticos mais prevalentes foram
bruxismo em virgília (50,2%), bruxismo do sono (45,1%), mialgia local
(38,3%), artralgia (37,2%), deslocamento de disco com redução (26%) e
dor crônica (14,8%). O aconselhamento foi a opção terapêutica mais
adotada (57,4¨%), seguida de termoterapia (38,3%), placa miorrelaxante
(37,5%), fisioterapia (35%) e prescrição de AINEs (30%).
CONCLUSÃO: É importante conhecer o perfil epidemiológico dos
pacientes e destacar variantes clínicas, para fomentar o desenvolvimento
de políticas públicas de saúde.

OC 47

OC 48

TERAPIAS CONSERVADORAS SOBRE A DOR E QUALIDADE
DO SONO EM PACIENTES PORTADORES DE DTM.

SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DE PRÓTESE
INTERESSE NA INSTALAÇÃO DE IMPLANTES

Bertoldo MR*, Resende CMBM, Melo RA, Costa MPSN, Carvalho
ALO, Cunha MMF, Barbosa GAS, Almeida EO

TOTAL

E

Ribeiro AKC*, Medeiros AKB, Cardoso RG, Pereira ALC, Veríssimo
AH, Campos MFTP, Lima MLS, Carreiro AFP

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
mari.mrb@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
anne_claudino@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência das terapias conservadoras, placa
oclusal, terapia manual e aconselhamento, sobre a intensidade de dor e
qualidade do sono em pacientes portadores de DTM. MÉTODO:
Ensaio clínico randomizado, com amostra de 85 pacientes,
diagnosticados com DTM através do RDC/TMD (Research Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders) por um examinador
treinado. Os pacientes foram alocados aleatoriamente em 4 grupos de
tratamento: placa oclusal - PO (n= 24), placa oclusal associada ao
aconselhamento -PAC (n=24), terapia manual - TM (n=19) e
aconselhamento - AC (n=18). Os pacientes foram avaliados quanto a
intensidade de dor (Escala Visual Analógica - EVA) e qualidade do sono
(Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh -PSQI) no baseline e com
um e três meses após realização dos tratamentos. Os dados foram
analisados utilizando o teste Split Plot ANOVA, com o intuito de
observar a diferença ao longo do tempo e entre grupos, com nível de
confiança de 95%. RESULTADOS: Ao analisar as variáveis ao longo
do tempo as terapias se mostraram positivas, com redução da
intensidade de dor (p<0,001) e melhoria da qualidade do sono
(p=0,005). Diferença significativa não foi evidenciada entre os grupos de
tratamento, para nenhuma das duas variáveis. CONCLUSÃO: As
terapias PO, PAC, AC e TM possuem resultados positivos, quanto a
intensidade de dor e qualidade do sono em pacientes portadores de
DTM a curto prazo, sem diferenças entre elas.

OBJETIVO: Avaliar o grau de satisfação de usuários de prótese total
(PT) superior e inferior e o interesse pela reabilitação da arcada inferior
com implantes. MÉTODO: 65 usuários de PTs superior e inferior
foram avaliados através de um questionário, quanto à satisfação com a
PT, considerando-se mastigação, fonética, adaptação, retenção, estética e
qualidade de vida. O nível de satisfação foi aferido pela Escala Visual
Analógica e por uma escala subjetiva de cinco categorias. Além disso,
relacionou-se a satisfação com a prótese e interesse pela instalação de
implantes, pelo teste t de Student, com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Dos 65 pacientes, 66,2% estavam insatisfeitos com a
prótese inferior, sendo os motivos retenção (55,6%) e estética
insatisfatória (28,9%). O interesse por implantes foi principalmente para
melhorar retenção (47,6%). A média de satisfação com as PTs para
“alteração mastigatória”, “fonética” e “sorrir com a prótese” foi
significativamente menor no grupo com interesse na reabilitação
mandibular implantossuportada (p < 0,05). Apesar desses problemas, a
maioria relatou melhor qualidade de vida após reabilitação com a PT
inferior (83,1%). CONCLUSÃO: Baixo nível de satisfação com PT está
relacionado
com
desejo
pela
reabilitação
mandibular
implantossuportada, principalmente devido limitação quanto à retenção.
Contudo, apesar da maioria estar insatisfeita, eles ainda consideram que
as PTs promovem melhoria na qualidade de vida. Isso deve ser
considerado no protocolo terapêutico de reabilitação quando o paciente
não pode se submeter a procedimentos cirúrgicos.
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OL 02

A ODONTOGERIATRIA NO ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE
DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO NORDESTE

AVALIAÇÃO DOS SEIOS FRONTAIS EM TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO HUMANA

Simões TMS*, Porto E, Barros AWP, Fernandes Neto JA, Ferreira
ACD, Batista ALA, Palmeira PTSS, Catão MHCV

Silva MMF*, Porto GG, Antunes AA, Leite VM, Soriano EP, Carvalho
MVD, Mecozzi MLP, Pereira VBS

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
thamy_mss@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
mariliamouraf@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar a situação de ensino da disciplina de
Odontogeriatria nos cursos de Odontologia da região Nordeste do
Brasil. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva e
com abordagem quantitativa, com universo composto por todos os
cursos de Odontologia em Instituições de Ensino Superior (IES) no
Nordeste brasileiro, segundo o Conselho Federal de Odontologia
(CFO). Foram realizadas consultas às grades curriculares de cada curso
e às ementas atuais da disciplina de Odontogeriatria, sendo destacados
os cursos que possuíam a Odontogeriatria ou disciplina equivalente que
abordasse o seu conteúdo programático, disponíveis nos sites da
internet de cada instituição. Os dados obtidos receberam tratamento
estatístico descritivo com auxílio do software IBM SPSS Statistics
versão 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). RESULTADOS: Existem
43 cursos de Odontologia em atividade na região Nordeste. Apenas 16
cursos oferecem a disciplina de Odontogeriatria em seus currículos e
desses, 10 são em IES privadas, 10 ofertam a disciplina de forma
obrigatória e somente 6 IES abordam o conteúdo com atividades
práticas. CONCLUSÃO: A disciplina de Odontogeriatria ainda não é
unanimidade nos cursos de Odontologia da região Nordeste do Brasil,
evidenciando assim, a necessidade da sua incorporação nas grades
curriculares de cada curso, para que ocorra uma formação profissional
voltada a atender satisfatoriamente a população idosa.

OBJETIVO: Avaliar as diferenças entre os seios frontais e comparar
com a altura, sexo, idade e IMC de cada indivíduo. MÉTODO: Utilizou
117 pacientes que procuraram a clínica radiológica do hospital
Universitário Oswaldo Cruz/UPE. A pesquisa procurou demostrar um
meio alternativo de busca pela identificação humana, a partir das
ferramentas de medição, onde foi mensurado as tomadas medidas do seio
frontal por tomografias computadorizadas. Para a análise dos dados,
foram obtidas distribuições absolutas e percentuais nas variáveis
categóricas e as medidas estatísticas. RESULTADOS: Dividiu-se a faixa
etária 18 a 39 anos, 40 a 59 anos, e acima de 60 anos, entre eles 58,1%
eram do sexo masculino e 41,9% do sexo feminino. O estado nutricional,
60,7% apresentam IMC normal, 33,3% sobrepeso e 6% com obesidade. A
relação do sexo com as medidas do seio frontal, foi verificado que a
maioria das variáveis apresentaram médias mais elevadas no sexo
masculino. Com predição do sexo masculino, foram obtidas curvas ROC
para determinação das medidas da área sob a curva e respectivos valores
e intervalos de confiança, verificou sete variáveis sob a curva
significativa, sendo mais elevada na variável distância anteroposterior.
CONCLUSÃO: A análise das medidas mostrou ser de grande valia e
precisão para a diferenciação entre os sexos, apresentando a maior
prevalência do sexo masculino nas médias elevadas do seio frontal, além
das variáveis obterem significância nas curvas ROC.
Financiamento: PFA-UPE (2018)

OL 03

OL 04

AVALIAÇÃO DOS SEIOS MAXILARES PARA IDENTIFICAÇÃO
HUMANA: ESTUDO PILOTO

LESÕES DE FACE EM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Mecozzi MLP*, Porto GG, Antunes AA, Saboia RCS, Soriano EP,
Carvalho MVD, Silva MMF, Pereira VBS

Santos CAO*, Xavier PP, Xavier EMC, Xavier AC, Araújo MSD,
Oliveira JA, Carvalho AAT, Batista MIHM

Universidade de Pernambuco – UPE
Marcella.lydia@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Carlusalberto94@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o índices antropométricos dos seios maxilares
(volume, profundidade, altura e largura) e relaciona-los com o sexo,
idade, altura, peso e IMC de pacientes submetidos a Tomografia
Computadorizada (TC). MÉTODO: Esta pesquisa é um estudo
transversal e prospectivo. Foram utilizados 30 pacientes, submetidos a
exame para obtenção de TC, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz
(HUOC-PE), para diagnóstico em maxila. A avaliação e mensuração
ocorreram através do programa Osirix MD7.5. Os dados foram
expressos através de frequências absolutas e percentuais nas variáveis
categóricas e das medidas: média, desvio padrão (Média ± desvio
padrão), mínimo e máximo nas variáveis numéricas. Para a comparação
entre os lados foi utilizado o teste t-Student pareado e para a
comparação entre categorias em relação às variáveis numéricas foram
utilizados os testes t-Student ou Mann-Whitney no caso de duas
categorias e F (ANOVA) no caso de mais de duas categorias.
RESULTADOS: A medida anteroposterior (profundidade) foi a única
das 4 que apresentou diferença significativa entre os lados. A relação
entre as medidas do seio maxilar e o sexo, não houve diferença
significativa. Com relação ao estado nutricional e idade, não foi possível
provar correlações. Também não foi possível estimar a altura e peso dos
paciente avaliados, através da análise das medidas antropológicas dos
seios maxilares. CONCLUSÃO: Não foi possível provar correlação
entre as medidas dos seios maxilares e as variáveis estudadas.

OBJETIVO: Apresentar o perfil das lesões faciais em mulheres vítimas
de violência no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Guarabira,
Paraíba (PB). MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa transversal,
documental e descritiva, com abordagem quantitativa, através dos
laudos traumatológicos. O universo do estudo foi composto por 1028
laudos referentes a todos os exames traumatológicos do ano de 2016 e
2017, cuja amostra foi composta por 199 laudos. Foram analisados os
dados referentes à idade, local de procedência, tipo e local da agressão,
lesões encontradas e região, respostas aos quesitos oficiais do laudo.
RESULTADOS: O perfil da mulher com lesão em face é na faixa etária
entre 20 e 39 anos, de Guarabira (32,7%). As lesões craniofaciais mais
encontradas foram as escoriações (44,2%), confirmando o meio
contundente que ocasionou a grande maioria dos eventos traumáticos
(46,2%). A região mais atingida foi a periorbitária (30,7%). A agressão
interpessoal pelo companheiro mais frequente (34,7%) e o local da
ocorrência prevaleceu sendo a residência (27,6%). Quanto às respostas
aos quesitos oficiais do laudo de lesão corporal, a avaliação do dano
mostrou que 2% dos casos analisados foram considerados debilidade
permanente, 3% continham incapacidade ocupacional por mais de 30
dias e apenas 0,5 % causaram deformidade permanente às vítimas
periciadas. CONCLUSÃO: O perfil da mulher agredida é jovem, sendo o
fator etiológico principal foi a agressão interpessoal pelo companheiro
na residência do casal, com prevalência de lesões contusas, na região
periorbital.

Financiamento: PIBIC – UPE/CNPQ (2017-2018)
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OL 06

AUTO-PERCEPÇÃO EM SAÚDE BUCAL, QUALIDADE DE
VIDA E DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

HIGIENE BUCAL DE IDOSOS DENTADOS RESIDENTES EM
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DO
NATAL/RN

Araújo EGO*, Pontes JCX, Montenegro LAS, Farias IPS, Cavalcanti
YW

Medeiros JJS*, Macedo ABNS, Bezerra RMM, Numberger VS, Lima
KC

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
eduarda.onofre@hotmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
joyce-jordana@live.com

OBJETIVO: Avaliar a auto-percepção (AP) de saúde bucal, a QV e a
depressão relacionada à saúde de idosos institucionalizados. MÉTODO:
Estudo transversal, de abordagem indutiva, com procedimento
estatístico-descritivo, com técnicas de documentação direta e
observação direta extensiva. Em uma amostra correspondente a 193
idosos, foram aplicados os instrumentos GOHAI (Geriatric Oral Health
Assessment Index – Índice de Avaliação da Saúde Bucal Geriátrica),
SF-12 (Short – Form Health Survey), GDS (Escala de Depressão
Geriátrica), que possuem consistência interna e nos dão diagnostico
sobre a AP em saúde bucal, QV e depressão, respectivamente. Os dados
foram analisados a partir do SPSS®, por meio do teste de correlação de
Spearman (p<0,05). RESULTADOS: A AP em saúde bucal revelou
escores moderados de percepção. O SF-12 demonstrou que os idosos
consideram a QV por volta de 60%. A GDS revelou ausência de
depressão. A depressão apresentou correlação negativa com a QV (r= 0,692). O aspecto físico e de desconforto do GOHAI apresentou
correlação positiva com o aspecto dor do SF-12 (r= 0,422, r= -0,325).
CONCLUSÃO: É necessário a implementação de medidas de
prevenção, tratamento e acompanhamento dos idosos para uma melhora
na condição de saúde bucal. Fatores psicológicos não influenciam na
saúde da maioria dos idosos.

OBJETIVO: Avaliar a higiene bucal e fatores associados de idosos
dentados institucionalizados. MÉTODO: trata-se de um estudo
observacional e individuado. Foram examinados todos os idosos
dentados (n=100), residentes em nove Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI) da Cidade do Natal, em 2018. A coleta
de dados foi composta por exame epidemiológico intrabucal, consulta ao
prontuário médico, questionário socioeconômico e de higiene oral. Os
dados foram tabulados e analisados pelo SPSS. A avaliação da associação
de higiene bucal com as variáveis categóricas foi realizada através do
teste qui-quadrado e, a diferença significativa, do test t de Student
(p<0,05). RESULTADOS: 86% dos idosos escovavam os dentes, sendo
62,8% feita pelo próprio idoso; e apenas 10% faziam uso do fio dentário.
Das variáveis categóricas, tiveram associações significativas o tipo de
instituição, sendo a com fins lucrativos com mais indivíduos que
escovam os dentes(p=0,011) e usavam fio dentário (p=0,016); o grau de
escolaridade, sendo os indivíduos com ensino médio ou superior
completo, com mais uso de fio dentário (p=0,019); e ao uso de prótese
inferior que resultou em maior frequência de uso do fio dentário
(p=0,03). No que se concerne às variáveis quantitativas, tiveram
associações significativas a quantidade de medicamentos de uso diário
em relação a maior escovação (p=0,005) e o número de sextantes com
sangramento (p=0,007) e cálculo (p=0,001) em indivíduos que não
faziam a escovação dos dentes. CONCLUSÃO: Os idosos residentes em
ILPIS com fins lucrativos apresentaram melhor condição de higiene
bucal, porém ainda insatisfatória.

OL 07

OL 08

XEROSTOMIA E HIPOSSALIVAÇÃO EM IDOSOS: FATORES
SISTÊMICOS E LOCAIS ASSOCIADOS

CONDIÇÃO PERIODONTAL E FATORES ASSOCIADOS EM
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Paiva RA*, Henriques DPP, Ferreira IJ, Filho CGS, Silva BD, Silva FA,
Silva MB, Gordón-Núñez MAG

Macedo ABNS*, Medeiros JJS, Bezerra RMM, Numberger VS, Lima
KC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
rpaiva.arago@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
beatriz.macedons@outlook.com

OBJETIVO: Relacionar através dos dados obtidos, quais fatores
sistêmicos e/ou locais que podem estar associados a xerostomia e a
hipossalivação em pessoas da terceira idade. MÉTODO: Foi realizada
uma pesquisa com pessoas na terceira idade do munícipio de Araruna e
cidades circunvizinhas no estado da Paraíba, através de questionários
sobre relato de xerostomia, realização de exame oroscópico e
sialometria. RESULTADOS: 118 idosos foram avaliados. Observou-se
que 91 (77.1%) voluntários da amostra apresentavam pelo menos uma
ou mais doenças sistêmicas. 75 (63.6%) faziam uso de alguma
medicação. 91 (77.1%) apresentavam uma ou mais complicações
sistêmicas, com destaque para hipertensão, diabetes, hipotensão e
gastrite. Entre estes, 24 relataram possuir a sensação de boca seca,
porém não foi observada associação estatisticamente significativa entre
essas variáveis. Quando comparados os dados referentes a
hipossalivação e a presença de complicações sistêmicas, não foi
observada associação estatisticamente significativa entre essas variáveis,
porém a maioria dos indivíduos com hipossalivação era portadora de
doenças sistêmicas crônicas. Quando relacionado os dados referentes à
xerostomia e hipossalivação com o uso frequente de medicamentos pelas
participantes do estudo, não foi observada associação estatisticamente
significativa entre essas variáveis, porém observa-se que a maioria dos
pacientes com xerostomia e/ou hipossalivação eram usuários frequentes
de medicamentos. CONCLUSÃO: O Cirurgião-Dentista, portanto,
precisa estar apto a reconhecer as alterações próprias do
envelhecimento biológico e identificar quais fatores sistêmicos ou
biológicos podem estar associados a essas possíveis patologias.

OBJETIVO: Avaliar a condição periodontal e os fatores associados em
idosos institucionalizados no município de Natal/RN. MÉTODO:
Estudo observacional, individuado, tendo o idoso institucionalizado
como unidade de análise. Foram examinados todos os idosos dentados
que aceitaram participar da pesquisa (n=100), residentes em nove
Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) da cidade do
Natal, em 2018. A coleta de dados foi composta por exame
epidemiológico intrabucal, consulta ao prontuário médico e questionário
socioeconômico. Os dados foram tabulados e analisados através do
software SPSS. A avaliação da associação da condição periodontal com
as variáveis foi realizada através do teste do qui quadrado e, a diferença
significativa, do teste t de Student (p<0,05). RESULTADOS: A maior
ocorrência de sangramento foi no primeiro sextante (28,6%). Já o
cálculo, no terceiro sextante (77%). A bolsa rasa predominou em todos
os sextantes (40%). Idosos de instituição sem fins lucrativos tinham mais
sextantes com sangramento (p=0,023) e bolsa periodontal (p=0,022). A
presença de cárie radicular associou-se ao número de sextantes com
cálculo (p=0,024) e com bolsa (p=0,046). Ademais, quem havia ido ao
dentista há um ano, tinha menos sextantes com cálculo (p=0,032). Com
relação às variáveis quantitativas, um maior número de medicamentos
está associado à ausência de sangramento (p=0,03) e a diminuição dos
sextantes com cálculo (p=0,049). CONCLUSÃO: A condição
periodontal está relacionada às suas condições socioeconômicas e ao
acesso a métodos de desorganização do biofilme dentário.
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OL 10

ESTIMATIVA DE IDADE POR MEIO DE TERCEIROS
MOLARES: ESTUDO EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS
Oliveira JJM*, Souza MAC, Farias MF, Santos FLP, Tôrres BO, Félix
SSS

PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO: CONHECIMENTO
CLÍNICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO UNIPÊ-PB

NA

Farias MF*, Oliveira JJM, Félix SSS, Tavares ARS, Santos FLP

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ
jhenikarterymaia2008@hotmail.com

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ
micaellaff@gmail.com

OBJETIVO: Investigar a estimativa da idade por meio da erupção dos
terceiros molares. MÉTODO: Esta pesquisa é caracterizada como
documental, descritiva, transversal e quantitativa. O estudo foi
conduzido por meio da observação de 218 radiografias panorâmicas
realizadas no período de março de 2010 a março de 2015 em um Centro
de Diagnóstico Médico por Imagem em João Pessoa/Paraíba.
RESULTADOS: Verificamos que 50,68% da amostra foi composta pelo
sexo masculino e a faixa etária de 15 a 17 anos foi a mais frequente, com
26,48% da amostra. Foi observado que 34,11% dos terceiros molares
encontraram-se na linha de oclusão, sendo 32,97% destes no hemiarco
superior direito. Foram identificados 10,15% dos elementos
parcialmente erupcionados, sendo maioria no hemiarco inferior
esquerdo. Um percentual de 55,74% dos terceiros molares não estava
erupcionado, e destes, 25,22% foi no hemiarco inferior esquerdo.
Analisando quanto ao sexo, para ambos foi possível verificar um maior
percentual de dentes não erupcionados, seguido dos dentes em oclusão,
e em menor percentual os dentes parcialmente erupcionados, para todos
os hemiarcos estudados. CONCLUSÃO: O terceiro molar é o último
dente a iniciar e completar o seu desenvolvimento e ainda em
crescimento ao final da adolescência e início da idade adulta, sendo por
vezes o único recurso disponível para estimativa de idade, notadamente
para determinação de maioridade penal nos institutos de polícia
científica, sendo o estudo de sua erupção crucial, e sugestivo que novas
métodos mais confiáveis sejam aplicados na rotina pericial.

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento e atitude de professores e alunos
da Clinica Escola de Odontologia do UNIPÊ-PB a respeito do
prontuário odontológico. MÉTODO: Pesquisa realizada por meio de
uma abordagem descritiva exploratória quali-quantitativa, desenvolvida
na Clinica Escola de Odontologia UNIPÊ. A amostra compreendeu
Professores e Alunos do 5º ao 9ª, composta de 100 sujeitos escolhidos
aleatoriamente do universo, sendo 34 professores e 66 alunos. Para
coleta dos dados, foi utilizado um questionário estruturado visando o
registro das informações necessárias, de acordo com os objetivos do
estudo. RESULTADOS: Tanto os alunos como os professores não
responderam de forma ideal a respeito da definição e importância do
prontuário (alunos 63,6% e professores 64,7%). A maior parte dos
professores pesquisados (79,4%) mostrou conhecimento sobre os
documentos que devem constar no prontuário; entretanto a maioria dos
alunos revelou ter conhecimento parcial sobre os documentos que
devem constar no prontuário (53,0%). Foi detectado que documentos a
serem arquivados e armazenados não estão recebendo atenção adequada
pelos professores (64,7%) e alunos (89,4%). Quanto ao tempo de guarda,
percebe-se que a maioria encontra-se entre cinco e dez anos, para os
alunos (60,6%) enquanto 26,5% dos professores optaram por menos de
cinco anos e 26,5% guardam por cinco a dez anos. CONCLUSÃO: A
maioria dos pesquisados negligenciam o valor legal e ético do prontuário
odontológico, ficando, assim, vulneráveis às ações judiciais e
extrajudiciais, diante disso, esse tema merece maior atenção em futuras
pesquisas.

OL 11

OL 12

CÁRIE RADICULAR E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS
INSTITUCIONALIZADOS

RIGIDEZ FACIAL E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
NA DOENÇA DE PARKINSON

Nurmberger VS*, Macedo ABNS, Medeiros JJS,Bezerra RMM, Lima
KC

Oliveira JS*, Sobral AV, Silva TVA, Lins CCSA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
vivinurmberger@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
jonatassilva517@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a presença de cárie radicular (CR) e fatores
associados em idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN.
MÉTODO: trata-se de um estudo observacional, individuado, tendo o
idoso institucionalizado como unidade de análise. Foram examinados
todos os idosos dentados e que aceitaram participar da pesquisa
(n=100), residentes em nove Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) da cidade do Natal/RN, em 2018. A coleta de dados foi
composta por exame epidemiológico intrabucal, consulta ao prontuário
médico, questionário sócio-econômico e de higiene bucal. Os dados
foram tabulados e analisados através do software SPSS versão 20. A
avaliação da associação da CR com as variáveis categóricas se deu pelo
teste do qui quadrado e a diferença significativa pelo teste t de Student.
RESULTADOS: A cárie radicular esteve presente em 17% da amostra.
Em relação às variáveis quantitativas, a CR teve relação com o número
de elementos dentários presentes (p=0,001) e o uso de prótese superior
(p=0,01). Considerando-se as quantitativas, a CR teve associação
estatisticamente significativa com as variáveis periodontais, sendo elas o
número de sextantes com sangramento (p=0,029), cálculo dentário
(p=0,002) e bolsa (p=0,015). CONCLUSÃO: Idosos que possuem mais
elementos dentários estão mais vulneráveis à cárie radicular e os que
possuem CR tem maior acometimento periodontal. Consequentemente,
aqueles que não fazem uso de prótese superior, ou seja, que possuem
mais elementos dentários, são mais acometidos por CR. Portanto, a
cárie radicular está significativamente associada à dentição funcional.

OBJETIVO: Analisar a relação entre rigidez facial e disfunção
temporomandibular (DTM) na doença de Parkinson. MÉTODO: Tratase de um estudo analítico, quantitativo de coorte transversal, que foi
realizado no período de novembro/2016 a julho/2017, no qual os
participantes foram pessoas com doença de Parkinson do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, que foram avaliados
pelo questionário padrão ouro para diagnóstico de DTM – Critério para
Diagnóstico para Pesquisa em Disfunção Temporomandibular
(RDC/TMD). Assim, foi usado como critérios de elegibilidade: estar
entre os estágios 1 a 3 da doença, sob efeito do fármaco
antiparkinsoniano, pessoas com dentes ou fazendo uso de próteses e
terem o nível cognitivo satisfatório. Os dados foram analisados a partir
de estatísticas descritivas e foi aplicado o Odds ratio (OR) do Quiquadrado (X2) com intervalo de confiança (IC) de 95% e nível de
significância de 0,05. RESULTADOS: A amostra foi composta por 110
pessoas com a doença de Parkinson. Dentre esses 65% são do sexo
masculino, com média de idade de 62 anos, 50,9% encontravam-se no
estágio 2 da doença e 35% apresentaram diagnóstico de DTM.
Analisando a variável rigidez (OR= 3,31; IC= 1,02-10,9; Especificidade=
90%; p=0,028) percebe-se que a sua presença representa 3,31 vezes
maior chance de predispor a disfunção temporomandibular.
CONCLUSÃO: Observou-se que a rigidez presente na Doença de
Parkinson favorece ao aparecimento da DTM, contribuindo para
dificuldade de manutenção da saúde bucal.
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OL 14

ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A AUTOPERCEPÇÃO DA
CONDIÇÃO ORAL EM IDOSOS

PICTOGRAFIA DOS ODONTOGRAMAS: ANÁLISE SEGUNDO
O PADRÃO ADOTADO NA UPE ARCOVERDE

Silva FA*, Pereira MRF, Silva MB, Henriques DPP, Silva BD, GordónNúñez MA

Moura Neto JG*, Vasconcelos GCA, Vidal HG, Cartaxo RO

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
fernandaaraujo.god@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
mouraneto13@icloud.com

OBJETIVO: Avaliar a autopercepção da condição oral e as reais
condições bucais dos pacientes da terceira idade da população do
Curimataú paraibano. MÉTODO: A pesquisa foi realizada através da
aplicação de um questionário e exame físico intraoral, utilizando vários
indicadores de saúde bucal (IPV, ISG, CPO-D), procurando assim,
confrontar os dados obtidos no questionário com as condições de saúde
bucal dos idosos submetidos à pesquisa, e assim estabelecer associações
entre o discurso do paciente e a realidade da sua história de saúde e
condições orais. RESULTADOS: Observou-se que 39,8% da amostra
acreditava possuir uma adequada condição de saúde bucal. Em relação
aos índices avaliados, 27,7% apresentou um alto IPV, 15,1% alto ISG e
28,31% alto CPO/D. CONCLUSÃO: A avaliação da autopercepção em
saúde bucal da amostra não era refletida nas reais condições de saúde
bucal, uma vez que, grande parte dos participantes acreditarem ter boas
condições de saúde bucal, porem inadequadas condições clinicas de
saúde bucal. Destaca-se a importância de considerar a autopercepção do
indivíduo como ferramenta no diagnóstico das condições de saúde bucal
de uma população e também como indicador de pontos sensitivos dessa
percepção, que precisam ser esclarecidos e/ou reforçados mediante
programas educativos sobre saúde bucal, para tornar essa
autopercepção mais consoante com as reais condições de melhoramento
da saúde bucal desses pacientes.

OBJETIVO: Realizar uma análise da representação pictográfica
realizada pelos alunos nos odontogramas dos prontuários odontológicos
conforme o padrão adotado pelo curso de Odontologia da Universidade
de Pernambuco, Campus Arcoverde. MÉTODO: O estudo se
caracterizou como seccional, de base documental e abordagem
quantitativa e integra uma pesquisa mais ampla apreciada eticamente e
registrada sob o CAAE 82255915.5.0000.5207. Foram utilizadas as
informações dos odontogramas contidos nos prontuários odontológicos
do acervo de clínicas do bacharelado de odontologia do campus
Arcoverde dos últimos 5 anos. Foram excluídos da coleta os prontuários
da odontopediatria e os que ainda não tinham sido arquivados no
período da coleta em maio de 2018, totalizando 441 prontuários para
análise. As variáveis analizadas foram: sexo, idade, período e
preenchimento do odontograma. RESULTADOS: Constatou-se que em
242(55%) dos prontuários coletados não havia sido realizado a
pictografia dos odontogramas; contudo, quando o odontograma se
encontrava preenchido, 67,83% houve completa concordância entre o
desenho realizado e o padrão estabelecido. CONCLUSÃO: A
representação pictográfica fora ignorada na maioria dos prontuários
analisados, contudo quando o preenchimento ocorria, este era feito de
forma a concordar com o padrão estabelecido pela instituição. Faz-se
necessário que alunos, professores e a própria instituição habituem-se a
preencher e manter as fichas clínicas organizadas e claras, para que
possam estar respaldados juridicamente e a informação seja confiável e
de fácil entendimento a qualquer profissional da odontologia.

OL 15
MELHORA DO MÉTODO DE RECONSTRUÇÃO FACIAL
VIRTUAL TRIDIMENSIONAL POR IMAGENS CRANIANAS
Carvalho ACH*, Rabello GP, Soares RSC, Ribeiro AIAM, Neto JAO,
Oliveira NMS
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Ana.hecker@hotmail.com
OBJETIVO: A otimização da reconstrução facial digital tridimensional
forense, como recurso auxiliar a partir de imagens da superfície óssea,
nos casos de despojos humanos sem identidade atribuível, pode ser
realizada através da captação de imagem por equipamentos e seu
tratamento e modelação por meio de softwares específicos, assim a
recriação de um semblante de indivíduo que se assemelhe
suficientemente a uma pessoa falecida a fim de permitir o aumento de
possibilidades de reconhecimento, podendo levar a uma identificação
positiva com auxílio de exames complementares. MÉTODO: O estudo
proposto é exploratório por meio de estudo de caso e foi realizado pelo
uso de softwares de tratamento e modelagem de imagens seguindo um
protocolo básico e adaptado de reconstrução virtual. RESULTADOS:
Foram obtidas imagens 3D do crânio a partir de um scanner de
superfície e utilizados softwares e protocolos, gerando uma possível
reconstrução facial pela renderização da imagem 3D inicial.
CONCLUSÃO: A prática da reconstrução digital tridimensional da face
de um indivíduo a partir do crânio esqueletizado com auxílio de
softwares ainda não é rotina para a maioria dos Odontolegistas por sua
complexidade. Esse trabalho se propõe a facilitar todo esse processo de
modo que as etapas sejam simplificadas, aumentando e melhorando a
usabilidade do método com um protocolo de identificação forense
fazendo uso das tecnologias digitais tridimensionais e obtendo
resultados mais fidedignos e modernos.
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OP 02

EFEITO DO TRATAMENTO SUPERFICIAL NA ADESÃO DE
BRACKETS METÁLICOS EM ESMALTE FLUORÓTICO

O SONO DA MÃE E A INFLUÊNCIA DO USO DA CHUPETA
PELO BEBÊ

Silva DO*, Brandão CMM, Siqueira FSF, Campos VS, Loguercio AD,
Cardenas AFM

Martins JCLGD*, Oliveira JRB, Balaban R, Aguiar CM, Câmara AC

Universidade CEUMA
daniella.ortho@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
julianadiasmartins19@gmail.com

OBJETIVO: Comparar a efetividade do jateamento com oxido de
alumínio e desproteinização com NaOCl na resistência de união (SBS),
grau de conversão in-situ (DC) de braquetes em esmalte fluorótico e
padrão de condicionamento do esmalte. MÉTODO: 90 pré-molares não
cariados foram distribuídos em 6 grupos experimentais de acordo com:
superfície do esmalte (esmalte sadio e fluorótico); tratamento de
superfície [somente ácido fosfórico (ER); hipoclorito de sódio 5,2% +
ácido fosfórico (NaOCl+ER); jateamento + ácido fosfórico
(Sandblansting+ER)]. Após armazenamento, os corpos de prova foram
testados a 1 mm/min até falha (SBS). Interfaces esmalte-cimento foram
avaliadas para DC usando espectroscopia micro-Raman. O padrão de
condicionamento do esmalte foi avaliado sob microscópia eletrônica de
varredura. Dados de SBS e DC foram analisados usando ANOVA dois
fatores e teste de Tukey (α=0,05). O padrão de condicionamento do
esmalte foi avaliado apenas qualitativamente. RESULTADOS: Para o
esmalte sadio, ER apresentou os maiores valores de SBS quando
comparado com NaOCl+ER e Sandblansting+ER (p<0,01). Em relação
à DC, apenas NaOCl+ER comprometeu o DC em comparação aos
demais grupos (p=0,002). Para o esmalte fluorótico, o grupo
Sandblansting + ER aumentou significativamente a média dos valores
de SBS em comparação com o grupo ER (p=0,01) e nenhuma alteração
significativa foi observada para DC (p>0,52). CONCLUSÃO: A
aplicação de NaOCl ou jateamento associado ao ácido fosfórico melhora
a SBS dos braquetes em esmalte fluorótico, sem comprometer o DC do
cimento resinoso, com melhora do condicionamento interprismático do
esmalte.

OBJETIVO: Avaliar a influência do uso da chupeta na qualidade do
sono da mãe. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal censitário,
realizado nas creches municipais da cidade de Recife, Pernambuco,
Brasil. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista aplicada a
157 mães de crianças com idade de 5 a 13 meses. O instrumento de
coleta incluía a qualidade de sono do bebê através do BISQ (Brief Infant
Sleep Questionare), estresse materno através da Escala de Estresse
Percebido e qualidade de sono da mãe através do PSQI (Pittsburgh
Sleep Quality Index). RESULTADOS: Não houve diferença
estatisticamente significativa entre o grupo de mães de filhos que
usavam chupeta daqueles que não usavam chupeta para todas as
variáveis de sono avaliadas. CONCLUSÃO: O uso ou não da chupeta
não interfere no sono da mãe.

OP 03

OP 04

CORRELAÇÃO
DE
MEDIDAS
CEFALOMÉTRICAS
FORMANTES DA VOZ NADEFICIÊNCIA DO GH

E

Girão RS*, Reinheimer DM, Andrade BMR, Valença EH, Martins
Filho PRS, Aguiar-Oliveira MH, Oliveira-Neto LA

ESTABILIZAÇÃO
FÍSICA
EM
ODONTOPEDIATRIA:
ACEITAÇÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS
Brito DHS*, Araújo VA, Veras SRA, Nascimento LJ, Bem JSP,
Kozmhinsky VMR, Lima MG, Freitas RL

Universidade Federal de Sergipe - UFS
rafaela_girao89@hotmail.com

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira – IMIP
debora_hsbrito@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a largura do espaço aéreo faríngeo dos indivíduos
com Deficiência Isolada do hormônio de crescimento e correlacionar as
medidas craniofaciais com a frequência fundamental e formantes de voz.
MÉTODO: Estudo transversal realizado com 9 indivíduos adultos,
não-tratados, com DIGH. O espaço aéreo faríngeo e as medidas
craniofaciais foram avaliadas através de análise cefalométrica e
comparadas com um grupo controle. A análise acústica incluiu medidas
de frequência fundamental e das três primeiras formantes das sete
vogais orais [a], [ê], [é], [i], [ô], [ó], [u] do Português Brasileiro.
RESULTADOS: Não foram encontradas diferenças nas medidas de
espaço aéreo entre os indivíduos com DIGH e os controles pareados por
sexo e idade. A largura do espaço aéreo faríngeo não foi influenciada
pelas medidas cefalométricas, exceto o comprimento mandibular.
Nossos resultados mostraram correlações negativas entre os dois
primeiros formantes (F1 e F2) e a maioria das medidas lineares,
incluindo comprimento do ramo mandibular, comprimento mandibular,
altura facial posterior e ântero-inferior e base anterior do crânio.
Entretanto, F1 e F2 mostraram correlações positivas com FMA e o
ângulo goníaco. Uma correlação negativa foi encontrada entre o espaço
aéreo faríngeo inferior e F1 [a]. CONCLUSÃO: Indica-se que o espaço
aéreo faríngeo nos indivíduos com DIGH é menos dependente do eixo
GH-IGF-I do que o crescimento ósseo longitudinal. Os altos valores
das frequências dos formantes na DIGH podem estar relacionados à
rotação posterior da mandíbula contribuindo com o encurtamento do
trato vocal.

OBJETIVO: Conhecer a aceitação de pais ou responsáveis quanto ao
uso de métodos de contenção física no atendimento odontológico de
crianças. MÉTODO: Estudo epidemiológico tranversal analítico
realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira
(IMIP), em Recife, Pernambuco. A amostra foi constituída por 246 pais
de crianças de 0 a 12 anos com necessidades especiais ou não, atendidos
no Ambulatório de Odontologia. Os dados foram coletados através de
um formulário elaborado a partir das variáveis do estudo com exposição
de material visual dos quatro tipos de contenção física abordadas na
pesquisa. A análise de dados foi descritiva através de frequências
absolutas e percentuais para as variáveis categóricas e das medidas:
média, desvio padrão e mediana para as variáveis numéricas. A análise
inferencial foi realizada utilizando testes de associação e correlação (Quiquadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher). Foi considerado o
nível de 5% de significância em todas as análises. RESULTADOS: A
técnica de contenção ativa apresentou os melhores resultados de
aceitação (87%) e a estabilização protetora o menor nível de aceitação
(39,8%). A falta de conhecimento prévio dos pais sobre o assunto
também foi observada na maioria dos casos (88,6%). CONCLUSÃO:
Todas as técnicas de contenção física estudadas foram aceitas totalmente
pela maioria dos pais. Apesar disso, ficou evidenciada a falta de
orientação e autorização prévias sobre o emprego desses métodos.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

95	
  

OP 05

	
  

OP 06

O SONO DO BEBÊ E A INFLUÊNCIA DO USO DA CHUPETA

Oliveira JRB*, Balaban R, Câmara AC, Aguiar CM

PREVALÊNCIA DE DEFEITO DE ESMALTE EM CRIANÇAS
PREMATURAS E COM BAIXO PESO AO NASCER
Veras SRA*, Silva MCPM, Bem JSP, Nascimento LJ, Silva BYB, Lima
MG, Guerra CARM, Kozmhinsky VMR

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
jeyniferafaella@hotmail.com

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira – IMIP
samuel_dsa@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar os benefícios da chupeta na qualidade do sono do
bebê. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, realizado nas
creches municipais da cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Os critérios
de inclusão adotados foram: crianças matriculadas em uma das creches
municipais de Recife; presentes no dia da visita e acompanhadas por sua
genitora. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista aplicada
as mães de crianças com idade de 5 a 13 meses. O instrumento de coleta
incluía o perfil da mãe, o perfil da criança e a qualidade de sono do bebê
através do BISQ (Brief Infant Sleep Questionare). RESULTADOS: 275
crianças possuíam a idade requerida para participar da pesquisa.
Estavam presentes e acompanhadas pela mãe no dia da visita 164
crianças, após seleção foi totalizado 157 participantes. Os resultados
mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre
o grupo que usava chupeta e o grupo que não usava chupeta para todas
as variáveis de sono do bebê avaliadas. CONCLUSÃO: Na hora de
decidir pelo uso da chupeta, o sono do bebê não deve ser considerado
um fator crítico.

OBJETIVO: Investigar a prevalência de defeitos de desenvolvimento
do esmalte (DDE) em dentes decíduos de crianças prematuras, com
baixo peso ao nascer e sua associação com fatores pré-natal, pós-natal e
sócio-econômico. MÉTODO: A amostra foi composta de 226 crianças
pré-maturas com baixo peso ao nascer. Os dentes foram avaliados por
pesquisadores utilizando o índice DDE (modificado), seguindo a
metodologia da OMS. Informações sobre fatores relacionados ao pré e
pós-natal e condições sócio-econômicas foram coletadas através dos
questionários dados as mães. O teste Qui-quadrado com significância de
5% foi aplicado para verificar associações. RESULTADOS: Foi
detectado defeito de esmalte na dentição decídua em 31,9% das crianças
analisadas. Os incisivos superiores foram os dentes mais afetados. A
prevalência de defeito de esmalte mostrou associação estatisticamente
significante com a severidade do baixo peso ao nascer (p=0.02), tipo de
aleitamento (p=0.039) e gênero (p=0.043). CONCLUSÃO: Defeitos de
esmalte podem ser desenvolvidos em resposta a eventos adversos que
ocorrem no período pré e pós-natal, servindo como um biomarcador
desses eventos.

OP 07

OP 08

ESTUDO
COMPARATIVO
DA
RESISTÊNCIA
AO
CISALHAMENTO DE TRÊS TIPOS DE BRÁQUETES
ESTÉTICOS.

TÉCNICAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO
ODONTOPEDIATRIA: OPINIÃO DOS RESPONSÁVEIS

Gonçalves BLL*, Lopes MRLVM, Ribeiro ALT, Galdino JCS, Pedrosa
MS, Paula HBM, Carvalho CN

EM

Oliveira RVD*, Vilar YCQ

Universidade CEUMA
brunalais25@hotmail.com

Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ
drarosadutra@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a resistência ao cisalhamento de bráquetes
estéticos de policarbonato e cerâmica. MÉTODO: 40 pré-molares
superiores e inferiores extraídos foram adequadamente armazenados,
preparados e incluídos em tubos de PVC ( Tigre, Joinville, Brasil) com
gesso comum tipo II, até que toda raiz ficasse encoberta pelo material,
em seguida foi realizado a colagem dos bráquetes na qual as amostras
foram divididas em quatro grupos: Grupo A (Bráquete metálico), grupo
B (Bráquete de cerâmica monocristalina), grupo C (Bráquete de
cerâmica policristalina) e grupo D (Bráquete de policarbonato), que
foram submetidos a testes de cisalhamento em uma máquina de ensaio
universal SHIMADZU à velocidade de 0,5mm por minuto. Os dados
foram obtidos em MPa e analisados por meio do Statistical Package for
the Social Sciences - SPSS e a análise de variância (ANOVA), com o
post hoc de Tukey. O nível de significância foi fixado em p ≤ 0,05 e o
intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: Foi observado que o
grupo controle apresentou resistência média (15,1 MPa), grupo
monocristalino (13,6 MPa), grupo policristalino (11,1 MPa) e grupo
policarbonato (6,5 MPa), na qual houve diferença estatísticas entre o
grupo controle e policarbonato e entre o grupo monocristalino e
policarbonato p<0,01 sendo o que obteve menor resistência.
CONCLUSÃO: O grupo de bráquetes monocristalino apresentou maior
resistência ao cisalhamento se comparado aos demais bráquetes
estéticos testados no entanto apresentou resistência menor ao grupo de
bráquetes metálicos.

OBJETIVO: Avaliar a opinião dos responsáveis por crianças em
atendimento na Clínica Infantil do UNIPÊ, a respeito de técnicas
aplicadas no manejo do comportamento infantil. MÉTODO: 79
indivíduos responderam um questionário abordando aspectos
sóciofamiliares e o posicionamento em relação às técnicas de manejo do
comportamento. Os dados foram analisados de forma descritiva e
inferencial por meio do teste de Mann-Whitney (α=0.05), com auxílio
do software estatístico R, versão 2.11.0. RESULTADOS: A maioria dos
participantes era do gênero feminino (86,1%), com Ensino Médio
Completo (34,2%), sem experiência odontológica desagradável (53,2%),
cujas crianças tiveram história médica desagradável em 39,2% dos casos
e experiência odontológica desagradável em 17,7%. As técnicas de
manejo de comportamento mais aceitas foram: Reforço positivo (9,38 ±
1,89) e Dizer-mostrar-fazer (9,34 ± 1,58), já as menos aceitas, Não
permitir a presença dos pais durante do atendimento (2,03 ± 2,11) e
Imobilização passiva (3,80 ± 3,80). Houve correlação positiva entre
experiência odontológica desagradável dos responsáveis e Esconder a
carpule durante a anestesia; assim como entre experiência médica
desagradável das crianças e Utilizar linguagem lúdica para descrever o
procedimento. CONCLUSÃO: Os responsáveis concordaram
totalmente com a maioria das técnicas de manejo, apresentando maior
aceitação por aquelas de cunho educacional e cognitivo-pedagógico. Não
discordaram totalmente de nenhuma técnica, porém foram menos
propensos a aceitar sua separação das crianças durante o atendimento e
Imobilização passiva.
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OP 10

ESTUDO
CEFALOMÉTRICO
DENTÁRIO
DE
MUCOPOLISSACARIDOSES

DO
POSICIONAMENTO
INDIVÍDUOS
COM

Carneiro NCR*, Martins AML, Abreu LG, Milagres RMC, Amaral
TMP, Pordeus IA, Borges-Oliveira AC

RESPIRADORES ORAIS COM HIPERTROFIA DE ADENOIDE:
UMA AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA

Lira SS*, Fraga MRBA, Da Silva IM, De Freitas CM, Menezes VA

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
nataliacrcarneiro@hotmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
suzanalira1@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar as características cefalométricas de
posicionamento dentário de indivíduos com Mucopolissacaridoses
(MPS). MÉTODO: Estudo observacional transversal pareado, com 14
indivíduos com MPS e 14 sem MPS na faixa etária de cinco a 26 anos,
em Belo Horizonte, MG. Foram realizadas análises cefalométricas
(medidas angulares e lineares) de radiografias em ambos os grupos, bem
como exame clínico para análise de má oclusão. O treinamento dos
examinadores mostrou valores kappa entre 0,74-0,93 para as variáveis
categóricas. Houve ausência de erros sistemáticos e aleatórios para as
variáveis contínuas. Para comparação entre os grupos foi aplicado o
teste Qui-Quadrado e teste T pareado. RESULTADOS: No grupo de
indivíduos com MPS, os ângulos 1.NA (P=0,032); 1.NB (<0,001);
IMPA (<0,001); 1-NA (P=0,009); e 1-Nb(p<0,001) se apresentaram
estatisticamente aumentados, quando comparados ao grupo sem MPS.
As medidas cefalométricas de 1.1 (p<0,001); NFA-NFP (p<0,001) e
overbite (p<0,039) se apresentaram reduzidas no grupo com MPS. No
exame clínico, a presença de mordida aberta anterior foi
estatisticamente associada à presença de MPS (p<0,001).
CONCLUSÃO: Os indivíduos com MPS apresentaram diferenças
significativas no posicionamento dentário em relação aos indivíduos
sem MPS. Essas diferenças devem ser consideradas no diagnóstico e no
estabelecimento de protocolos de tratamento ortodôntico adequados às
necessidades e peculiaridades dos indivíduos com MPS.

OBJETIVO: Identificar crianças e adolescentes respiradoras orais que
apresentam hipertrofia de adenoide, sua frequência em respiradores orais
e avaliar a radiografia cefalométrica lateral como método de diagnóstico.
MÉTODO: Foram avaliados 378 prontuários de pacientes do Curso de
Especialização em Ortodontia da ASCES-UNITA, entre os anos de 2005
e 2015. A coleta de dados foi constituída de identificação do paciente
(idade e sexo), classificação da oclusão de acordo com Angle, início do
tratamento ortodôntico, presença de hipertrofia de adenoide, indicação
ou não de cirurgia e realização de avaliação otorrinolaringológica.
RESULTADOS: Foram identificados 52 pacientes respiradores orais,
dos quais 61,5% (32) apresentaram hipertrofia de adenoide, 46,1% (24)
necessitaram de avaliação otorrinolaringológica, 59,6% (31) foram
classificados com classe II de Angle e 19,2% (n=10) necessitaram de
intervenção cirúrgica. CONCLUSÃO: Foi alta a frequência de
hipertrofia de adenoide em respiradores orais e apenas as hipertrofias
muito discrepantes do padrão de normalidade necessitaram de
intervenção cirúrgica. A radiografia cefalométrica lateral se mostrou um
método eficiente no diagnóstico da hipertrofia de adenóide.

Financiamento: CAPES / FAPEMIG / CNPQ

OP 11

OP 12

INFLUÊNCIA DA IDADE GESTACIONAL SOBRE
IRRUPÇÃO DENTÁRIA EM CRIANÇAS PRÉ-TERMO

A

Bem JSP*, Terto CADS, Lima MGS, Freitas RL, Veras SRA, Zillinger
BYBS, Nascimento LJ, Kozmhinsky VMR

ANQUILOGLOSSIA SEVERA: ALEITAMENTO
EXCLUSIVO E FATORES ASSOCIADOS

MATERNO

Fraga MRBA*, Lira TCB, Silva MGP, Lira SS, Kozmhinsky VMR,
Menezes VA

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP
jessicaspbem@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
marianaandrade.odonto@gmail.com

OBJETIVO: Investigar a relação entre idade gestacional e atraso da
erupção dentária em crianças pré-termo considerando as idades
cronológica e corrigida. MÉTODO: Estudo do tipo corte transversal,
descritivo, observacional e analítico com amostra de conveniência de
224 crianças prematuras, de 6 a 36 meses de idade, acompanhadas no
ambulatório de egressos do Método Canguru do IMIP sem alterações
sistêmicas, síndromes ou doenças de base e que pudessem ser
submetidas ao exame odontológico. Após concordância do responsável
através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi aplicado
questionário padronizado e realizado exame intraoral. Para avaliação
quanto ao atraso de erupção, tomou-se como referência a tabela de
cronologia de erupção dentária de Logan e Kronfeld modificada por
Lunt e Law. Na análise dos dados, foram utilizados os testes QuiQuadrado e o Exato de Fisher, com intervalo de confiança de 95%.
RESULTADOS: Prematuros moderados (≥32 semanas) foram maioria
(61,2%) enquanto Prematuros extremos (<28 semanas) foram menos
frequentes (8%). A prevalência de atraso de erupção dentária observada
foi de 17,4% e ao corrigir essas idades para prematuridade, a prevalência
diminuiu para 4%. A variável “Idade Gestacional (Semanas)”
demonstrou associação significativa em relação ao atraso na erupção na
idade cronológica (p=0,029), porém em relação a idade corrigida para
prematuridade essa associação não foi evidenciada. CONCLUSÃO: A
prevalência de atraso de erupção dentária em crianças pré-termo em
idade cronológica foi baixa, tornando-se quase nula ao se considerar a
idade corrigida para prematuridade nesta amostra.

OBJETIVO: Determinar a frequência da anquiloglossia severa em
recém-nascidos, aleitamento materno exclusivo (AME) e fatores
associados. MÉTODO: Estudo piloto com 100 mães/bebês da
maternidade do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
(CISAM-UPE). A coleta ocorreu entre agosto e outubro de 2018 através
de dois instrumentos validados, o Bristol de Avaliação da Língua
(BTAT) e o Formulário de Avaliação da Mamada preconizado pelo
UNICEF e pelo exame clínico. Os dados foram apresentados em
números percentuais. RESULTADOS: A frequência de anquiloglossia
severa foi de 5%. Destes, apenas um recém-nascido não estava em AME,
apesar da sua avaliação em relação à mamada ter sido boa. O bico do
peito materno foi do tipo protruso em todos estes casos. Do total dos
recém-nascidos avaliados, verificou-se que 8% estava com dificuldade de
amamentação, e destes, apenas um apresentou anquiloglossia severa. A
experiência materna de amamentação também foi levada em
consideração neste grupo. Do total das mães com dificuldade em
amamentar, 62,5% não tinham experiência anterior de amamentação e
neste grupo, a maioria dos recém-nascidos (75%) não estava em AME. O
único caso mãe/bebê que apresentou dificuldade de amamentação e
frênulo alterado, estava em AME e a mãe não tinha experiência anterior
de amamentação. CONCLUSÃO: A frequência de anquiloglossia severa
foi baixa. O tipo do bico do peito da mãe pode ser mais importante para
o AME do que o frênulo lingual alterado. A experiência materna de
aleitamento pode atenuar as dificuldades durante a amamentação.
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OP 14

A PERDA DE DENTES POSTERIORES PODE INFLUENCIAR
NA MORFOLOGIA DO CÔNDILO MANDIBULAR?

DISFUNÇÕES ORAIS NA AMAMENTAÇÃO DE CRIANÇAS
COM A SÍNDROME CONGÊNITA DA ZIKA

Vieira RC*, Oliveira ICV, Pereira SRA, Couto GAS, Penha KJS,
Casanovas RC, Rodrigues VP

Arruda TD*, Aguiar YPC, Alencar CRB, Melo ASO, Cavalcanti SDLB,
Cavalcanti AL, Cavalcanti AFC

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Rayanecasemiro.rs@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
ttaydantas@gmail.com

OBJETIVO: Investigar a possível influência da perda de dentes
posteriores sobre alterações morfológicas no côndilo mandibular
através de um modelo de equação estrutural. MÉTODO: A amostra
deste estudo transversal compreendeu radiografias panorâmicas
digitais, telerradiografias cefalométricas laterais e fotografias intra e
extrabucais de pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior
a 18 anos e pelo menos 10 dentes permanentes presentes. Não foram
incluídos no estudo pacientes que apresentassem implantes
osseointegrados. No modelo teórico proposto, o desfecho analisado foi a
presença de alteração morfológica no côndilo mandibular, identificada
através da avaliação das radiografias panorâmicas. A exposição principal
foi a perda de dentes posteriores, formada pelo número de dentes prémolares e molares perdidos, formando a análise fatorial exploratória. As
exposições idade e assimetria facial, em conjunto com o construto perda
dental posterior, formaram os caminhos da equação estrutural com uso
de medidas padronizadas. RESULTADOS: A idade influenciou
diretamente a perda de dentes posteriores (β = 0,789; P < 0,001), que
influenciou de forma direta a presença de assimetria facial (β = 0,605; P
= 0,046). A perda dental posterior apresentou efeito direto significativo
sobre o surgimento de alterações no côndilo mandibular (β = 0,801; P <
0,042). CONCLUSÃO: A perda de dentes posteriores exerce influência
direta sobre a presença de alterações morfológicas do côndilo
mandibular.

OBJETIVO: Verificar a ocorrência de disfunção oral em crianças com a
Síndrome Congênita da Zika. MÉTODO: Estudo transversal,
conduzido por meio de uma entrevista estruturada com 30 mães, cujos
filhos eram assistidos em um Centro de Referência ao atendimento de
pacientes com deficiências físicas e/ou intelectuais do município de
Campina Grande/PB. Foram coletadas informações referentes à criança
(sexo, idade gestacional, peso, comprimento e presença de microcefalia
ao nascimento), ao aleitamento materno e episódios de disfunções orais
no momento da lactação. Os dados foram organizados no software SPSS,
versão 22, e apresentados por meio da estatística descritiva.
RESULTADOS: As crianças predominantemente eram do sexo
feminino (60,0%), nasceram a termo (90,0%), com peso e comprimento
médios de 2.745g e 45,2cm, respectivamente. A redução do perímetro
cefálico foi verificada em 90,0% das crianças, sendo o subtipo grave
(59,3%) um achado frequente. Constatou-se que 90,0% das crianças
foram amamentadas, contudo, para 74,1% destas a amamentação foi
interrompida precocemente. A dificuldade de sucção (48,3%) e
deglutição (80,0%), bem como casos de refluxo gastresofágico (34,5%)
foram relatados pelas mães. CONCLUSÃO: A disfunção oral,
manifestada, sobretudo, pela ocorrência de dificuldade de sucção e
deglutição em crianças com a Síndrome Congênita da Zika pode ter
favorecido a ocorrência do desmame precoce. O conhecimento do padrão
de sucção e deglutição dessas crianças é essencial para que seja
estabelecida uma intervenção precoce com vistas à melhoria da nutrição
e consequente desenvolvimento das crianças.

OP 15

OP 16

AMAMENTAÇÃO
E
HÁBITOS
DE
SUCÇÃO
NÃO
NUTRITIVOS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇAS GENÉTICAS
RARAS

AVULSÃO DENTAL: AVALIANDO O CONHECIMENTO DE
PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I

Rabello F*, Deps TD, Paiva SM, Martins RC, Borges-Oliveira AC

Simonton GASL*, Gomes ACA, Dourado AT, De Carvalho CVS, Souza
RCV, Bezerra SRS, Silva EDO, Nogueira DMG

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
flavia.rbh@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
almeida.gabriela@live.com

OBJETIVO: Comparar a frequência de amamentação natural, artificial
e hábitos de sucção não nutritivos em indivíduos com e sem doenças
genéticas raras. MÉTODO: Um estudo transversal pareado foi
desenvolvido com uma amostra de 140 indivíduos [70 com doenças
genéticas raras - Mucopolissacaridoses (n=29) / Osteogênese
Imperfeita (n=41)] e 70 sem doenças genéticas raras e os
pais/responsáveis. A amostra foi selecionada em dois hospitais,
referência para atendimento de pacientes com doenças genéticas raras,
de Belo Horizonte, região sudeste do Brasil. Os pais/responsáveis
responderam um questionário estruturado sobre o filho (características
individuais, comportamentais e história médica) e sobre eles (idade,
escolaridade). Os dados foram analisados por meio de análises
univariada e bivariada (teste X2), com significância estatística de
p<0,05. RESULTADOS: A faixa etária dos indivíduos examinados foi
de dois a 27 anos. Pertencer ao grupo com doença rara foi
estatisticamente associado com a amamentação natural [OR=2,16
(1,09-4,29)]. As variáveis amamentação artificial [OR=0,79 (0,401,54)] e hábitos de sucção não nutritivos (chupeta/sucção de dedo/ roer
unha/ morder dedo) [(OR=1,14 (0,55-2,36)] não foram associadas à
condição genética rara (p>0,05). CONCLUSÃO: Os pais/responsáveis
que relataram ausência de amamentação natural, ou por um período
inferior a seis meses, apresentaram maior chance do filho pertencer ao
grupo de indivíduos com doenças genéticas raras.

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento e a conduta de urgência de
professores do ensino Infantil e Fundamental I, antes e após terem
recebido capacitação sobre avulsão dental. MÉTODO: Este ensaio
comunitário foi realizado em escolas particulares da região
metropolitana do Recife/PE. Em sua 1ª etapa, um formulário foi
aplicado inicialmente a 74 professores de ensino infantil e fundamental I,
seguido de realização de capacitação dos mesmos por meio de aula
expositiva e entrega de folheto explicativo e ilustrado sobre os primeiros
socorros em casos de avulsão dental. Passado um mês, em uma 2ª etapa,
foi reaplicado o formulário aos mesmos professores capacitados. As
análises de dados foram expressas por meio de frequências absolutas e
relativas, sendo usados os testes de qui-quadrado de Pearson e exato de
Fisher, através do SPSS versão 23. RESULTADOS: A maioria dos
participantes em cada avaliação foi do sexo feminino (98,6%) e a faixa
etária 35 a 44 anos foi a mais prevalente, com 45,9%; Quanto ao meio de
armazenamento do dente avulsionado, na 1ª etapa apenas 9,6%
responderam corretamente, enquanto na 2ª etapa, 70,3%; Em relação aos
procedimentos necessários após uma avulsão dental infantil, as respostas
corretas passaram de 85,1% para 97,2%; 17,6% dos professores, na
primeira avaliação, afirmaram ser capazes de reimplantar um dente
avulsionado, e após a capacitação, 48,6%. CONCLUSÃO: A capacitação
promoveu melhora significativa do conhecimento dos educadores
entrevistados sobre avulsão dental.

Financiamento: CAPES / CNPQ / FAPEMIG
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OP 18

RISCO
COMPORTAMENTAL
PARA
ALIMENTARES
EM
ADOLESCENTES:
TRANSVERSAL

DISTÚRBIOS
UM
ESTUDO

Andrade NM*, Brandt LMT, Fernandes LHF, Toscano RL, Auad SM,
Cavalcanti AL

DEFEITOS DE ESMALTE E EVENTOS ADVERSOS DA
GESTAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA
Lins RML*, Neto MBC, Souza KPS, Campêlo MCC, Junior VES

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
nataliama16@hotmail.com

Universidade Federal de Alagoas – UFAL
renata-lamenha@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o risco comportamental para distúrbios
alimentares em adolescentes do sexo feminino e sua associação com
cárie e erosão dentária. MÉTODO: Neste estudo transversal foram
incluídas 200 estudantes de escolas públicas e particulares com idades
entre 15 a 18 anos, as quais foram divididas em dois grupos: G 1 adolescentes sem risco e G 2 - adolescentes em situação de
risco/transtorno. Foram obtidas informações sociodemográficas (idade
e tipo de escola), uso dos serviços odontológicos, hábitos alimentares e
índice de massa corpórea (IMC). Para a identificação do risco
comportamental utilizou-se o Bulimic Investigatory Test of Edinburgh
(BITE). A experiência de cárie foi avaliada utilizando o índice CPO-D,
enquanto a erosão dentária através do índice de O’Sullivan. Os dados
foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, com
nível de significância de 5%. RESULTADOS: Mais da metade das
adolescentes haviam visitado o dentista nos últimos 6 meses (57%).
Houve associação entre o risco comportamental e as variáveis padrão de
alimentação (p<0,001), dieta rigorosa (p<0,001), permanencer sem se
alimentar por 24 horas (p<0,001), vômito autoinduzido (p<0,001) e
IMC (p<0,001). Observou-se diferença estatisticamente significante
entre o risco comportamental e a presença de cárie (p<0,05) e erosão
dentária (p<0,001). CONCLUSÃO: O risco comportamental mostrouse associado a hábitos alimentares, vômito autoinduzido e IMC.
Adolescentes em situação de risco/transtorno alimentar para bulimia
apresentaram associação com cárie e erosão dentária.

OBJETIVO: Verificar a prevalência de defeitos de desenvolvimento do
esmalte (DDE) em dentes decíduos e analisar a sua associação com
eventos adversos ocorridos durante a gestação e na primeira infância.
MÉTODO: Por meio de um estudo transversal, 152 crianças foram
examinadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo DDE index.
Um questionário previamente validado foi aplicado às mães para a
obtenção de informações a respeito da ocorrência de deficiência de cálcio
e vitamina D; diabetes gestacional; desnutrição gestacional;
prematuridade; peso ao nascer; hipóxia neonatal; e da presença de asma
na primeira infância. Os testes de qui-quadro de Person e Exato de
Fisher, com um nível de significância de 5%, foram utilizados para
verificar associação entre as variáveis. Os dados foram analisados por
meio de uma regressão logística multivariada. RESULTADOS: Foi
evidenciado que 26.3% das crianças apresentaram DDE. Foi possível
verificar uma associação estatisticamente significante entre DDE e
deficiência de vitamina D (p<0.01), deficiência de cálcio (p=0.01),
hipóxia neonatal (p=0.026) e diabetes gestacional (p=0.04). Através de
um modelo de regressão, foi possível verificar que crianças em cuja
gestação ocorreu deficiência de vitamina D e que apresentaram hipóxia
neonatal possuíam, respectivamente, 8.77 e 6.89 vezes mais chance de
apresentarem DDE. CONCLUSÃO: A prevalência de DDE se mostrou
alta e foi associada à deficiência de vitamina D e cálcio, hipóxia neonatal
e diabetes gestacional.

Financiamento: CAPES

OP 19

OP 20

PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM
ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS

PRÉ-ESCOLARES

Aguiar GAS*, Vieira RC, Cruz AS, Santos PP, Queiroz JARB, Costa JF,
Costa EL

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA: PREVALÊNCIA DE MÁ
OCLUSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES BRASILEIROS
Prado HV*, Carneiro NCR, Pordeus IA, Vargas-Ferreira F, Paiva SM,
Borges-Oliveira AC

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
geynaaguiar@hotmail.com

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
heloisaprado92@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a eficácia de três estratégias de motivação em
saúde bucal, realizado em 100 crianças de 2 a 5 anos de uma
creche/escola pública de São Luís – MA. MÉTODO: As mães
responderam um questionário sobre saúde e dieta das crianças. As
crianças foram aleatoriamente distribuídas em três grupos com técnicas
motivacionais diferentes. Grupo A, motivado em sessão única com a
técnica direta e palestra educativa. Grupo B, motivado em 4 sessões e
recebeu orientação direta associada com palestra educativa (reforço) e o
grupo C, motivado também em 4 sessões e realizou a técnica direta
associada ao teatro e desenho. A aferição da condição de higiene bucal
foi feita por meio do índice de placa visível (IPV), índice de sangramento
gengival (ISG) realizados no primeiro encontro, após 30 e 60 dias e
índice ceo para lesões de cárie. Para avaliação da qualidade da dieta,
consumo de açúcar, utilizou-se um recordatório alimentar. A higiene
bucal foi considerada insatisfatória quando o biofilme foi maior que 15%
e a presença de gengivite, quando apresentou mais de 15% de sítios
sangrantes. RESULTADOS: Os resultados foram muito significantes
para os grupos B (p=0,01) e C (p=0,004). O grupo A não apresentou
melhoras nos índices de placa (p=0,43). CONCLUSÃO: As atividades
lúdicas aplicadas com reforços podem promover melhorias salutares nos
níveis de higiene bucal das crianças.

OBJETIVO: Comparar a prevalência de mordida cruzada posterior e as
alterações de trespasse horizontal e vertical em crianças e adolescentes
com Osteogênese Imperfeita (OI) e sem OI. MÉTODO: Foi realizado
um estudo transversal, pareado, com 41 crianças/adolescentes com OI e
41 sem OI, na faixa etária de três a 18 anos, e os pais/responsáveis. Os
dados foram coletados por meio de um questionário para os
pais/responsáveis e exame oclusal das crianças/adolescentes atendidos
no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) em Belo Horizonte, região sudeste do Brasil. O questionário
continha itens sobre as características individuais, socioeconômicas e
história médica das crianças e adolescentes. O exame clínico identificou
o tipo de respiração, selamento labial, anomalias dentárias, overjet,
overbite e mordida cruzada posterior. Foram realizadas as análises
univariada e bivariada, sendo utilizado o teste X2 e Fisher, com
significância de 5%. RESULTADOS: A média de idade das
crianças/adolescentes foi de 7,8 anos (+4,2). A presença de OI nas
crianças/adolescentes foi estatisticamente associada com as variáveis:
selamento labial (p=0,002), tipo de respiração (p=0,004), anomalias
dentárias (p=0,001), mordida cruzada posterior (p=0,005), overjet
(p<0,001) e overbite (p=0,001). CONCLUSÃO: A ausência de
selamento labial, a presença de respiração bucal, de anomalias dentárias
e de mordida cruzada posterior, bem como as alterações de overjet e
overbite foram associadas ao grupo de indivíduos com OI.
Financiamento: CAPES, CNPQ, FAPEMIG.
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OP 22

CÁRIE DENTÁRIA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE
DOWN: ESTUDO TRANSVERSAL E REVISÃO SISTEMÁTICA

EFEITO IN SITU DA APLICAÇÃO DE PASTAS DE CPP-ACP E
CPP-ACPF NA EROSÃO DENTÁRIA

Almeida HCR*, Silva MCPM, Heimer MV, Lyra MCA, Alencar Filho
AV, Rosenblatt A

Prates CB*, Fernandes LHF, Melo JBCA, Alencar CR, Cavalcanti AL

Universidade de Pernambuco – UPE
hittalo.rodrigues@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
belleprates@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a presença de cárie em crianças e adolescentes
com trissomia do 21 comparando com pacientes não sindrômicos e
realizar uma revisão sistemática e metanálise sobre a cárie dentária em
crianças e adolescentes portadoras de Síndrome de Down. MÉTODO:
Foram avaliados 70 crianças com Síndrome Down e 70 crianças não
sindrômicas, com idade entre 3 e 17 anos de idade, atendidos em
Instituições não governamentais, da cidade do Recife/PE. A análise
estatística inferencial foi realizada utilizando testes de associação e
correlação (Qui-quadrado de Pearson e Modelo de Regressão Logística
Múltipla). Em seguida, foi realizada uma revisão sistemática que foi
registrada no PROSPERO e conduzida seguindo as diretrizes de
Relatórios Transparentes de Revisões Sistemáticas e Meta-Análises
(Declaração PRISMA). RESULTADOS: A prevalência de cárie
dentária foi de apenas 5% nas crianças portadoras de síndrome de
Down, enquanto que o grupo controle apresentou 61% das crianças e
adolescentes com a doença. Na revisão sistemática, doze estudos foram
incluídos na revisão sistemática, porém apenas sete estudos
participaram da meta-análise. Foi constatado que as crianças e
adolescentes com síndrome de Down tiveram menor experiência de
cárie quando comparada aos não sindrômicos em nove estudos e a baixa
incidência de cárie pode estar relacionada com a reduzida quantidade de
Streptococcus mutans na cavidade oral e a elevada concentração de IgA
na saliva. CONCLUSÃO: Crianças e adolescentes portadores de
Síndrome de Down apresentam menores índices de cárie que crianças e
adolescentes não sindrômicos.

OBJETIVO: Analisar o efeito da aplicação intra-oral das pastas que
contém CPP-ACP e CPP-ACPF na dureza superficial de lesões iniciais
de erosão dentária. MÉTODO: Espécimes de esmalte bovinos foram
divididos aleatoriamente para 6 voluntários, em 3 grupos de tratamento:
Pasta de CPP-ACP, Pasta de CPP-ACPF e Pasta placebo (sem CPPACP e sem fluoreto). Os espécimes foram selecionados pela dureza da
superfície, erodidos in vitro pela imersão em ácido clorídrico por 30
segundos e randomizados entre os grupos de tratamento e entre os
voluntários, que utilizaram o dispositivo intrabucal palatino (DIP) por 2
horas, aplicaram o tratamento sobre os espécimes e utilizaram o DIP por
mais 3 horas adicionais, em 3 fases cruzadas, intercaladas com um
período de 7 dias de whashout. Após isso, a dureza superficial foi aferida
para estimativa do potencial de re-endurecimento do esmalte amolecido
promovido pelos tratamentos. Os dados foram analisados por meio do
teste t e teste Anova One Way, sendo adotado um nível de significância
de 5%. RESULTADOS: As médias das durezas finais e pós erosão
foram estatisticamente significantes para as três pastas testadas
(p<0,05), as quais apresentaram efeito reendurecedor do esmalte
amolecido, porém sem diferença entre elas e o placebo (p>0,05).
CONCLUSÃO: As pastas de CPP-ACP e CPP-ACPF não demostraram
eficácia superior em reendurecer o esmalte erodido, em relação à pasta
placebo.

OP 23

OP 24

PERFIL DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM UMA
CLÍNICA ESCOLA DA INFÂNCIA: ESTUDO RETROSPECTIVO

ESTRESSE INFANTIL AUMENTA A CHANCE DE BRUXISMO
DO SONO EM ESCOLARES?

Cabral Neto JA*, Diniz MGS, Amorim AMAM, Souza SLX, Silva NB,
Ferreira JEV, Suassuna FCM

Drumond CL*, Paiva SM, Vieira-Andrade GR, Ramos-Jorge J, RamosJorge ML, Provini F, Serra-Negra JMC

Financiamento: UEPB/Propesq 2015

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
neto-cabral@hotmail.com

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
cladrumond@hotmail.com

OBJETIVO: Categorizar e quantificar os procedimentos clínicos
realizados na Clínica da Infância I e II da Universidade Estadual da
Paraíba, nos primeiros quatro semestres de funcionamento, no
município de Araruna, Paraíba. MÉTODO: Estudo retrospectivo e
descritivo, aprovado pelo CEP (UEPB), com amostra censitária e
composta pelos prontuários dos pacientes infantis atendidos entre os
semestres de 2015.2 e 2017.1 (fev/2016 a dez/2017). Um formulário
digital desenvolvido no Google Forms foi usado por um único
pesquisador para coletar variáveis como informações pessoais, estado de
saúde bucal inicial, tempo de tratamento individual, classificação da fase
tratamento clínico, bem como para quantificação categorizada dos
procedimentos. Os dados foram tabulados e analisados descritivamente
no Google Forms e SPSS (versão 2018). RESULTADOS: Foram
atendidas 177 crianças, em sua maioria meninas, com idade entre 9 e 12
anos, residentes na cidade de Araruna. Foram realizadas 1507 visitas
durante os 105 dias de atendimento, a maior parte das crianças
necessitou de algum tratamento clínico (89,81%), com uma média entre
1 e 7 consultas (56,5%). Na situação clínica atual a maioria dos pacientes
encontravam-se efetivamente em tratamento (57,61%). Dentre os
procedimentos, as restaurações provisórias (31,43%) e as exodontias em
dentes decíduos (17,32%) foram as mais encontradas, contrastando com
os procedimentos endodônticos (1,55%). CONCLUSÃO: Observou-se
presença majoritária de procedimentos curativos, como as restaurações
e as exodontias, principalmente na dentição decídua.

OBJETIVO: Investigar a associação do provável bruxismo do sono
(PBS) com fatores sociodemográficos, funcionamento familiar, estresse
materno, estresse infantil e o histórico de hábitos bucais deletérios em
escolares. MÉTODO: Um estudo caso-controle, aninhado a um estudo
transversal representativo, foi realizado com uma amostra
representativa de 320 escolares de 8 a 10 anos de idade. Os grupos caso
(160 crianças com PBS) e controle (160 crianças sem PBS) foram
pareados por sexo e idade na proporção de 1:1. Os pais/cuidadores
preencheram um questionário com informações relacionados aos fatores
sociodemográficos, aos sons característicos de bruxismo do sono, aos
hábitos bucais deletérios. O funcionamento familiar foi avaliado através
da Escala de Avaliação da Coesão e Adaptabilidade Familiar (FACES
III) aplicado aos pais/cuidadores. As mães responderam ao Inventário
de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e os escolares
responderam a Escala de Stress Infantil (ESI). Além disso, as crianças
também foram submetidas ao exame clínico para avaliação da
presença/ausência de facetas de desgaste dentário e/ou desconforto
muscular. A análise dos dados incluiu regressão logística condicional
univariada e multivariada (IC95%, p<0,05). RESULTADOS: Entre as
crianças com estresse, 64,9% apresentaram PSB. Crianças com estresse
(RC=2,00; IC95%: 1,08-3,70), com história de hábito roer unhas
(RC=2.30; IC95%: 1,44 -3,66) e morder objetos (RC=1,74; IC95%: 1.132.98) foram mais propensas a apresentar PBS. CONCLUSÃO: Estresse
infantil, história de roer unhas e morder objetos são importantes sinais
para serem considerados em escolares com PBS.
Financiamento: CNPQ, CAPES, FAPEMIG
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OP 26

ALTERAÇÕES PERIODONTAIS E QUALIDADE DE VIDA EM
CRIANÇAS COM E SEM PARALISIA CEREBRAL
Silva RO*, Gomes-Filho FN, Medeiros MMD, Silva LA, Cardoso
AMR, Leite AC, Cavalcanti YW, Padilha WWN

CIRURGIA
ORTOGNÁTICA
EM
PACIENTES
CIRURGICOS: QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO

ORTO-

Cavalcanti HN*, Galvão CS, Silva RF, Araújo RM, Rocha VP, Moreno
MC, Silva JSP, Pereira HSG

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
rennisilva@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
heloísa_nelson@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar se a presença de alterações periodontais impacta
na Qualidade de Vida Relacionada a Saúde (QVRS) e a Saúde Bucal
(QVRSB) de crianças com e sem Paralisia Cerebral (PC). MÉTODO:
Estudo transversal controlado, realizado em crianças de 2 a 12 anos
com PC (n=116) e em crianças sem PC (n=348) em João Pessoa,
Paraíba. Dois pesquisadores calibrados realizaram registro dos Índices
de Sangramento Gengival (ISG) e Índice Periodontal Comunitário
(IPC) e os cuidadores responderam os questionários PedsQL™4.0 e
PedsQL™3.0 Escala de Saúde Bucal, para verificar a QVRS e QVRSB
das crianças. Os dados foram analisados no SPSS v20.0, por meio dos
testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (α<0,05). RESULTADOS: A
prevalência de sangramento no ISG e de IPC positivo para o grupo PC
é de 74,5% e 87,3% e para o grupo sem PC é de 9,3% e 25,6%,
respectivamente. As medianas encontradas de QVRS e QVRSB para o
grupo PC é de 49,68 e 80,00 e para o grupo sem PC é de 86,90 e 95,00,
respectivamente. Nas análises de mann-whitney para ISG positivo
observou-se impacto na QVRSB de crianças sem PC (p=0,040). Para a
IPC positivo, houve um impacto na QVRSB de crianças com PC
(p<0,022). A presença de alteração periodontal, independente do índice,
impactou na QVRSB de crianças com PC (p=0,016), e sem PC
(p<0,001). CONCLUSÃO: A presença de alterações periodontais
impactou na QVRSB de crianças com e sem PC.

OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida e grau de satisfação de
pacientes submetidos a tratamento ortodôntico-cirúrgico após realização
da cirurgia ortognática. MÉTODO: Trinta pacientes orto-cirúrgicos
responderam a dois questionários sobre qualidade de vida (Orthognatic
Quality of Life Questionnaire – OQLQ) e sobre grau de satisfação
(aferido por meio do Postsurgical Patient Satisfaction Questionnaire –
PSPSQ), preencheram também uma ficha contendo dados
socioeconômico-educacionais e tempo pós-cirúrgico. Para verificar as
associações entre as variáveis independentes (idade, gênero, estado civil,
grau de escolaridade, renda familiar e tempo pós-cirúrgico) e variáveis
dependentes (qualidade de vida e grau de satisfação), os dados foram
submetidos ao teste estatístico do teste Mann-Whitney, ao nível de
significância de 5%. Para análise das variáveis dependentes foi aplicado o
teste de qui-quadrado com um significância de 5%. RESULTADOS: O
OQLQ apresentou média de 16,17 (±19,17) com mediana de 12,
caracterizando a amostra com perfil de boa qualidade de vida. O PSPSQ
obteve média de 26,6 (± 1,99) e mediana de 27 pontos, caracterizando a
amostra em alto grau de satisfação pós-tratamento cirúrgico. Houve
correlação significativa entre o OQLQ X PSPSQ do tipo negativa
moderada (0,40 a 0,69). Não houve correlação significativa entre as
variáveis socioeconômico-educacionais e tempo pós-cirúrgico com o
OQLQ e PSPSQ. CONCLUSÃO: Os pacientes orto-cirurgicos se
mostraram altamente satisfeitos com o tratamento cirúrgico,
apresentando boa qualidade de vida, tendo o nível de satisfação relação
direta com a qualidade de vida.

OP 27

OP 28

CONCORDÂNCIA
ENTRE
ORTODONTISTAS
PARA
DETERMINAR
A
TENDÊNCIA
DE
CRESCIMENTO
CRANIOFACIAL

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE PACIENTES COM
ANQUILOGLOSSIA ATENDIDOS NO PROJETO LÍNGUA
SOLTA

Costa CSO*, Tomaz AFG, Medeiros MRS, Silva Júnior CLPS, Caldas
SGFR, Oliveira PT, Alves ACM

Monteiro IF*, Lins MLA, Santiago MEF, Soares MG, Junior AAG,
Araújo ACS

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
carlasamily@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
titoferreiira@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a concordância entre ortodontistas na análise
morfológica da telerradiografia lateral para determinar a tendência de
crescimento craniofacial. MÉTODO: Foram selecionadas 3
telerradiografias de crianças entre 7 e 11 anos, diagnosticados com
Classe I. Cada telerradiografia caracterizou uma tendência de
crescimento, confirmada pelo cefalograma e medição dos ângulos
SN.GoGn, SN.Gn, FMA e índice Vert. Elas foram recortadas nas
regiões da cabeça, ramo e chanfradura da mandíbula, ângulo goníaco e
interincisal, plano mandibular e oclusal, e sínfise mandibular. Os
recortes e telerradiografias completas foram aplicados a 105
ortodontistas divididos em três grupos: G1: com até 1 ano de formação;
G2: com 1 a 5 anos; e G3: com mais de 5 anos. Os ortodontistas
desconheciam a qual telerradiografia pertencia cada recorte. A
concordância foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Interclasse
(CCI) e as comparações entre grupos e tendências de crescimento foram
realizadas pelo teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunnett.
RESULTADOS: Verificou-se grau de concordância pobre para a cabeça
da mandíbula na tendência horizontal. Uma concordância quase perfeita
para o ângulo goníaco e plano mandibular na tendência vertical; para a
chanfradura e plano mandibular na tendência horizontal, e nas
telerradiografias completas. Não houve diferenças significativas na
análise morfológica realizada pelos grupos. CONCLUSÃO: Os
ortodontistas demonstraram diferentes graus de concordância na
análise morfológica da telerradiografia lateral, dependendo da estrutura
anatômica e da tendência de crescimento craniofacial analisada.

OBJETIVO: O Projeto Língua Solta visa à integração multiprofissional
entre alunos e profissionais e o direcionamento do debate na avaliação,
diagnóstico e tratamento de pacientes (bebês) com língua presa na faixa
etária de 0 a 24. MÉTODO: Baseado da medida provisória do Governo
Federal, cuja lei nº 13.002 de Junho de 2014, em que versa sobre a
obrigatoriedade do Teste da Linguinha para examinar as alterações
morfofisiológicas. Os bebes são encaminhados, e através do termo livre e
esclarecido dos responsáveis, são avaliados por profissionais da
Odontologia e Fonoaudiologia juntamente com alunos de cursos de
saúde da UFPE. O projeto segue o protocolo de Avaliação do Frênulo
da Língua do bebê e o serviço garante o diagnóstico e, se preciso a
realização da cirurgia no espaço físico na clínica de pesquisa do
departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, a Clínica C, na
Universidade Federal de Pernambuco. RESULTADOS: Com presença
de aproximadamente 25 pacientes por atendimento nota-se que os pais
saem de um estado emocional conturbado para um estado de satisfação
por saberem que seus filhos receberam um bom atendimento. Só no ano
de 2017 foram feitos, pelo menos, 700 atendimentos entre diagnósticos e
cirurgias, sem contar com as revisões cirúrgicas. CONCLUSÃO: O
Projeto tem grande relevância no Estado de Pernambuco, pois atende
pacientes das mais variadas cidades dessa localidade permitindo assim
uma maior qualidade de vida aos que atende e gerando em seus alunos
participantes profissionais mais humanizados.
Financiamento: ProExc UFPE

Financiamento: Capes
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OP 30

ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA
CLÍNICA ESCOLA: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

NA

Bezerra LNSD*, Lavôr MLT, Diniz MGS, Arruda MJALLA, Souza
SLX, Neto JCL, Granja GL, Amorim, AMAM

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E PERFORMANCE
MASTIGATÓRIA EM CRIANÇAS COM DENTADURA MISTA
Medeiros JD*, Silva VG, Dantas HV, Henrique DBB, Ferreira JEV,
Moraes SLD, Maia AMA

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
ligianatalia@outlook.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
joycedm13@gmail.com

OBJETIVO: Categorizar e quantificar os tratamentos ortodônticos
preventivos e interceptativos realizados nos primeiros cinco semestres
da implantação da Clínica Integrada da Infância. MÉTODO: A
pesquisa consistiu em um estudo retrospectivo e descritivo aprovado
pelo CEP (UEPB), na qual a amostra foi censitária com 60 prontuários
ortodônticos de pacientes infantis atendidos na Clínica Escola do Curso
de Odontologia sediado no Campus VIII da UEPB, em Araruna-PB.
Um formulário digital foi usado para coletar variáveis como
informações pessoais, tipo de alterações diagnosticadas e quantificar os
tipos de aparelhos utilizados. Os dados foram tabulados no Google
Forms, e Microsoft Excel 2016 e analisados descritivamente no SPSS.
RESULTADOS: A maioria das crianças atendidas (83,4%) apresentou
entre 9 e 12 anos de idade, sendo 95,7% natural de Araruna-PB. Entre
os principais motivos para tratamento ortodôntico interceptativo está a
perda precoce (53,3%) e hábitos bucais deletérios (13,4%), sendo o eixo
transversal (18,3%) o mais acometido. Entre os aparelhos mais
utilizados, destacam-se os mantenedores de espaço do tipo prótese
removível (50%) e banda-alça (25%),e a PLA ativa (64,3%) como
principal recuperador de espaço; além de aparelhos HAAS e Hyrax para
expansão maxilar. Até o fim da coleta, 50% dos casos continuavam em
tratamento e 30% estavam finalizados. CONCLUSÃO: Apesar da
recente implantação e dificuldades na terceirização para confecção de
aparelhos, a clínica escola da UEPB, campus Araruna, vem oferecendo
acesso ao tratamento ortodôntico preventivo e interceptativo.

OBJETIVO: Investigar a relação entre o índice de massa corporal
(IMC) e eficiência mastigatória de crianças em fase de dentadura mista.
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal em 119 crianças, com
idade entre 6 e 10 anos, matriculadas em escolas públicas do município
de Araruna, PB. A coleta dos dados foi realizada por pesquisadores
calibrados (kappa > 0,8) que verificaram o peso e altura, calculando o
IMC segundo os meses, além do padrão de mastigação, o índice de má
oclusão e um odontograma simplificado. Para avaliação da performance
mastigatória, foram utilizados 3g equivalente a 5 blocos do alimento
artificial Optocal, que após 20 golpes mastigatórios, foram coletados e
peneirados em 6 tamises com agitação durante 2 minutos. O resíduo
retido em cada tamise foi quantificado segundo a equação de Rosen
Ramler, obtendo o tamanho médio de partícula (x50). Os dados foram
tabulados no Programa SPSS (versão 18.0), com análise diferencial com
teste qui-quadrado dos dados categóricos, bem como análise das médias
numéricas com testes T e ANOVA. RESULTADOS: Os resultados
demonstraram que 74,8% dos pacientes apresentaram o IMC normal, e
quanto a mastigação a eficiência mastigatória, com valor médio de
x50=3,7, foi similar entre crianças com IMC normal quando comparadas
com crianças com sobrepeso e obesidade. CONCLUSÃO: A eficiência
mastigatória, assim como o lado de predominância mastigatória não
demonstraram diferença com base no IMC das crianças.

OP 31

OP 32

COLAGEM INDIRETA DE BRAQUETES UTILIZANDO UM
SISTEMA ABERTO DE SOFTWARE

A FORMA DOS ARCOS DENTAIS DE BRASILEIROS COM
OCLUSÃO NORMAL

Carvalho ACH*, Oliveira NMS, Soares RSC, Costa DP, Arruda
MJALL, Ribeiro AIAM

Brito DBA*, Gambardela-Tkacz CM, Cotrin P, Moura W, Janson G,
Pinzan A, Henriques JFC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Ana.hecker@hotmail.com

Universidade de São Paulo - USP
deborah_brindeiro@hotmail.com

OBJETIVO: Apresentar uma solução tecnológica de baixo custo
através do uso de softwares livres para colagem indireta de bráquetes
ortodônticos. MÉTODO: O processo executado subdividiu-se em
etapas laboratoriais e clínica. Primeiramente, realizou-se a modelagem
CAD dos bráquetes, por meio de desenho esquemático através de sua
medição com o auxílio de paquímetro, régua, caneta e papel. Em
seguida, utilizou-se o software livre Rhinoceros®, para desenhar o
bráquete conforme as medidas do desenho, assim, este foi ajustado e
então transformado de 2D para 3D. Por fim, as angulações da peça
foram ajustadas e o arquivo STL salvo e exportado. RESULTADOS: A
segunda etapa consistiu do escaneamento intra-oral da paciente M.J.A.
(37 anos) utilizando o escâner 3Shape®. Após a obtenção virtual das
arcadas dentárias num formato de arquivo stl, utilizou-se o software
aberto Blender® para construir o objeto CAD (arcadas com elementos
dentários) para o posicionamento de cada bráquete virtualmente.
CONCLUSÃO: Ficou evidenciado que incorporar tecnologia 3D por
meio da colagem indireta virtual de bráquetes, utilizando um software
livre, é uma técnica viável e de baixo custo operacional para o
profissional ortodontista.

OBJETIVO: Determinar os valores médios das medidas longitudinais e
transversais, identificar e comparar as formas dos arcos dentários de
brasileiros que apresentam oclusão normal. MÉTODO: A amostra
incluiu 100 pares de modelos de gesso de indivíduos não tratados e com
oclusão normal, divididos por grupos étnicos. Estes foram digitalizados
utilizando um scanner 3D. As distâncias intercaninos, interpremolares,
intermolares, comprimento e perímetro foram medidos no programa
Ortho Analyser 3D. Os dados para a construção da forma do arco foram
obtidos no programa GeoMagic Studio. As medidas foram analisadas e
comparadas, pelo mesmo operador calibrado. RESULTADOS: As
mulheres japonesas tiveram as maiores distâncias nas variáveis
posteriores dos arcos inferior e superior entre todos os grupos. Os
valores mais baixos para as medições transversais foram apresentados
por homens brancos. Os homens negros tiveram as maiores medidas
para o arco superior, exceto para a distância intermolares. As mulheres
nipo-brasileiras apresentaram as formas dos arcos mais estreitas nas
regiões de molares. Os homens mulatos apresentaram os maiores arcos
dentários na região anterior. CONCLUSÃO: Houve uma pequena
variação nas formas dos arcos dentais entre os grupos étnicos. As
características individuais e étnicas devem ser consideradas no
planejamento ortodôntico.
Financiamento: CAPES
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OP 34

INGESTÃO DE FLUOR E RISCO DE FLUOROSE DENTÁRIA
EM PRÉ ESCOLARES: ESTUDO PILOTO

O IMPACTO SOCIAL NA
DENTÁRIA EM CRIANÇAS

Santos CAO*, Granja GL, Silva CPG, Souza CFM, Adriano MSPF,
Sampaio FC, Cardoso CAB, Campos FAT

EXPERIÊNCIA

DE

CÁRIE

Barreto K*, Colares V

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Carlusalberto94@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
kamilaazoubel@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o risco de fluorose dentária referente ao uso de
dentifrícios fluoretados acidulados em crianças de 2 a 4 anos, residentes
em área não fluoretada. MÉTODO: Trata-se de um estudo piloto
realizado previamente a um ensaio clínico randomizado duplo cego. A
amostra foi composta por 168 crianças regularmente matriculadas em 3
CREIs da cidade de João Pessoa – PB, que faziam uso regular de
dentifrícios contendo 1500 ppmF. Biofilme e unhas dos dedos maiores
dos pés das crianças foram coletados para análise de concentração de
[F]. O biofilme foi coletado em 5 e 60 minutos. As concentrações de
[F] nas unhas e no biofilme foram analisadas por hexamethyldisiloxane
- HMDS. Para análise dos dados utilizou-se dos testes Wilcoxon,
Kruskal Wallis e Mann-Whitney (p˂0,05). RESTULTADOS: A
concentração de [F] no biofilme da subamostra foi de 2,70 mmol/kg e
1,42 mmol/kg; Seis crianças apresentaram concentração de [F] em
unha >2,0 mg/kg indicando potencial para fluorose. Não houve
diferença significativa na concentração de [F] nas unhas por idade. Não
houve predominância de risco por sexo. A concentração de [F] na dieta
(n=45) crianças indicaram que a ingestão de fluoretos pela dieta foi
insignificante (0,003 mgF/kg de kg/dia). CONCLUSÃO: Houve uma
elevada ingestão de F para todos os grupos. Entretanto, a redução na
[F] em um dentifrício acidulado pode ser uma estratégia importante
uma vez que houve uma diminuição no risco de fluorose.

OBJETIVO: Descrever a experiência de cárie dentária e avaliar a
associação com o nível socioeconômico em crianças brasileiras.
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal envolvendo 1367
crianças de 6 e 7 anos de idade, de ambos os sexos, matriculadas em
escolas públicas e privadas da cidade do Recife, em 2013. As crianças de
escolas públicas eram socioeconomicamente menos privilegiadas do que
aquelas que frequentavam escolas particulares. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas e exames intraorais. RESULTADOS:
A experiência de cárie foi alta (53,3%), mas as crianças mais
privilegiadas tiveram menores porcentagens de dentes cariados e com
extração indicada (p <0,001). O status socioeconômico também exerceu
influência nas visitas ao dentista e na ansiedade ao tratamento
odontológico (p <0,001). CONCLUSÃO: O status socioeconômico
exerceu impacto na experiência de cárie dentária das crianças analisadas.
Os dentistas devem estar atentos não apenas às variáveis clínicas, mas
também aos fatores socioeconômicos, psicológicos e culturais, que têm
sido associados à experiência de cárie dentária.

OP 35

OP 36

INFLUÊNCIA
DOS
HÁBITOS
DE
SUCÇÃO
NO
DESENVOLVIMENTO DE MALOCLUSÕES EM CRIANÇAS

HÁBITOS DE SUCÇÃO NUTRITIVO E NÃO NUTRITIVOS X
MALOCLUSÃO

Silva YCL*, Arruda CVB, Batista RCS, Ribeiro YAT, Lima GTS, Lima
CBS, Andrade TA, Campos MPMS

Leite ORP*, Maciel IL, Santos IVS, Bezerra JG

Financiamento: CAPES-CNPQ

Faculdade Escritor Osman da Costa Lins – FACOL
yuricassio1010@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
olgarpleite@gmail.com

OBJETIVO: Contribuir para o esclarecimento da etiologia das
maloclusões infantis, vista a alta prevalência, e consequentemente, sua
prevenção, avaliando a influência dos fatores biológicos e
sociocomportamentais sobre este agravo à saúde. MÉTODO: Trata-se
de um estudo transversal aninhado a uma coorte de 350 crianças. O
estudo de seguimento ocorreu no período de julho de 2007 a maio de
2008, foi realizada uma busca ativa das crianças da coorte em seu
domicílio, com a finalidade de avaliar as maloclusões aos seis anos de
idade. As maloclusões dentárias foram avaliadas através de três planos
espaciais (ântero-posterior, vertical e transversal). No plano ânteroposterior pela relação de caninos decíduos plano terminal de segundos
molares decíduos e/ou relação dos primeiros molares permanentes. No
vertical pela presença de mordida aberta anterior e no transversal
através das mordidas cruzadas. RESULTADOS: A amostra final foi
composta por 290 crianças. Neste estudo, 187 crianças apresentaram
algumamaloclusão no sentido ântero-posterior, vertical ou transversal,
a prevalência das maloclusões foi de 64,5%, com predominância no
plano ântero-posterior (38,3%). A utilização da chupeta nessa fase foi
observada em 62,4% das crianças. Aos seis anos de idade, se observou
ainda uma alta porcentagem no uso deste artefato, destacando
predomínio da chupeta sobre ouso do dedo (59% versus 11,4%).
CONCLUSÃO: A promoção de uma assistência pré-natal e pós-natal
integrada e multiprofissional que identifique fatores envolvidos no
crescimento e desenvolvimento da criança pode ajudar na detecção
precoce das alterações oclusais infantis.

OBJETIVO: Avaliar a relação da mordida aberta anterior e mordida
cruzada posterior com os hábitos de sucção não nutritivos (dedo e
chupeta) e nutritivo (mamadeira), assim como suas prevalências, em
crianças de 3 a 5 anos de idade, assistidas pela UBSF Santo Onofre I no
Município de Palmares/PE. MÉTODO: A amostra de 140 crianças foi
clinicamente avaliada e numa ficha registrava-se a presença de
maloclusão assim como a presença de hábitos e o tempo de realização
dos mesmos. RESULTADOS: Das 140 crianças examinadas 92,9%
apresentaram alguma maloclusão, sendo que 40,4% da amostra
apresentou mordida aberta anterior e 11,6% mordida cruzada posterior.
Em relação aos hábitos verificou-se que 43,6% das crianças
apresentaram hábito de sucção de chupeta por 31 meses ou mais, 9,2%
apresentaram hábito de sucção de dedo e 87,2% fizeram uso de
mamadeira. Houve associação entre hábito de sucção de dedo e chupeta e
uso de mamadeira e mordida aberta anterior, houve também uma
associação significante da mordida cruzada e o hábito de sucção de
chupeta (p < 0,05). CONCLUSÃO: A associação entre o hábito de
sucção de chupeta, uso de mamadeira e as maloclusões mais prevalentes
nesta faixa etária deixam clara a preocupação que os profissionais de
saúde devem ter em esclarecer aos responsáveis os danos trazidos pelos
mesmos e em desenvolver trabalhos de conscientização e motivação para
o abandono destes hábitos junto às crianças.
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OP 38

PREVALÊNCIA
E
FATORES
ASSOCIADOS
AO
TRAUMATISMO DENTÁRIO EM ESCOLARES DE TERESINAPI

O PAPEL DA ANÁLISE DE BOLTON NO PLANEJAMENTO
ORTODÔNTICO

Aquino SR*, Lima CCB, Bendo CB, Lima MDM, Paiva SM, Pordeus
IA, Dantas-Neta NB

Costa SGA*, Maciel YL, Duarte, BD, Lisboa GAC, Pimenta LR,
Medrado JGB

Universidade Federal de Piauí - UFPI
samillea@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
sgcosta05@gmail.com

OBJETIVO: Determinar a prevalência, identificar os dentes mais
afetados e avaliar os fatores associados ao traumatismo dentário em
escolares de 8 a 10 anos de idade de Teresina-PI. MÉTODO: O estudo
realizado foi do tipo observacional transversal. Participaram 1.202
escolares na faixa etária de 8 a 10 anos de idade, matriculados em
escolas públicas e privadas de Teresina-PI e seus pais e/ou responsáveis
que aceitaram que eles participassem do estudo. Os dados foram obtidos
através da aplicação de questionário socioeconômico demográfico e
exame clínico. Utilizou-se a Classificação de Andreasen para distribuir
as crianças com sinais de trauma de acordo com a extensão. Foram
realizadas análise descritiva dos dados, Teste Qui-quadrado e Regressão
de Poisson (p<0,05). RESULTADOS: A prevalência de traumatismo
dentário encontrada foi 14,0%. Os incisivos centrais superiores foram os
dentes mais afetados (16,0%) e fratura de esmalte foi o tipo de trauma
mais frequente (12,8%), seguida da fratura de esmalte e dentina (3,7%).
Na análise de regressão, crianças com 8 anos de idade apresentaram
maiores chances de sofrerem traumatismos dentários que as crianças de
10 anos (RP= 1,03; IC95% =1,01 – 1,06). CONCLUSÃO:
Traumatismos dentários são frequentes em escolares com 8 anos de
idade na cidade de Teresina. Incisivos centrais superiores foram os
dentes mais afetados por trauma e a fratura de esmalte foi o tipo de
lesão mais encontrada.

OBJETIVO: Avaliar o papel da análise de Bolton no diagnóstico e
planejamento ortodôntico, sua prevalência e associação em relação ao
sexo e à localização. MÉTODO: Foram analisados modelos de gesso de
70 pacientes atendidos na clínica da pós-graduação da Faculdade de
Odontologia do Recife - FOR, sendo 28 do sexo masculino e 42 do sexo
feminino, com idades entre 10 a 45 anos. Os modelos foram escolhidos
aleatoriamente do arquivo da clínica de ortodontia e aferidos por meio
de paquímetro digital (150 MM/MTX), por um único operador
calibrado. Visando evitar a fadiga do operador, eram mensurados apenas
10 pares de modelo por dia. RESULTADOS: Foi encontrado
desequilíbrio na análise de Bolton em 60% da amostra, a prevalência de
discrepância tanto anterior (31,42%) quanto total (24,28%) foi maior na
mandíbula. Em relação ao sexo, foi possível observar prevalência do
sexo feminino na discrepância anterior inferior (35,71%) em relação ao
sexo masculino (25%). Para a discrepância anterior superior, pôde-se
observar que o gênero masculino prevalece, com 17,86% e o gênero
feminino com 16,67%. CONCLUSÃO: A análise de Bolton é um método
auxiliar para diagnostico, pois permite avaliar as proporções dentárias,
apontando a localização da discrepância. O profissional pode então
selecionar o recurso mais adequado para sua correção (desgastes,
inclinações, extrações ou acréscimos com resina), o que irá permitir uma
oclusão mais estável.

OP 39

OP 40

IMPACTO DA LASERTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS

ENDOCARDITE
CONHECIMENTO
ANTIBIÓTICA

Sousa YAB*, Andrade FF, Gomes MA, Silva filho AA, Brito LNS,
Clemente SMPS, Santos LDRF, Melo Junior WA

EM
DOS

CRIANÇAS
CARDIOPATAS:
PAIS
SOBRE
PROFILAXIA

Nascimento LJ*, Pereira JG, Brito DHS, Silva BYB, Veras SRA, Bem
JSP, Freitas RL, Kozmhinsky VMR

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Ygooralexandre@hotmail.com

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP
lidianenascimentoodonto@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a eficiência da laserterapia na qualidade de vida de
crianças e adolescentes imunossuprimidos por quimioterápicos,
utilizando o questionário OIDP-infantil. MÉTODO: Trata-se de um
estudo, observacional, analítico do tipo caso controle com abordagem
quantitativa, composto por pacientes oncopediátricos submetidos à
tratamento quimioterápico no Hospital Universitário Alcides Carneiro
(HUAC). Foram incluídos no estudo 60 pacientes pediátricos
diagnosticados com doença oncológica e submetidos à quimioterapia.
RESULTADOS: Com relação aos itens do OIDP-Infantil, 23,3% dos
pacientes submetidos à laserterapia apresentaram dificuldade de
alimentação no segundo ciclo quimioterápico e nenhum no terceiro
ciclo, já no grupo controle, 50% dos pacientes apresentaram dificuldade
em ambos os ciclos. Quanto a instabilidade emocional, para os casos,
30% no segundo ciclo e 40% no terceiro ciclo, enquanto o grupo
controle mostrou 50% e 53% para o segundo e terceiro ciclo
respectivamente. Analisando o grau de mucosite, a maior parte do
grupo caso apresentou Grau 2 (76,7%) ou Grau 1 (70,0%), enquanto a
maioria dos controles apresentou Grau 3 (86,7%), ou Grau 2 (76,7%).
Observando o tempo de remissão da lesão, para o grupo caso, foi de 4,30
dias no segundo ciclo e 3,37 dias no terceiro. Já o controle, 10,45 dias
para o segundo ciclo e 11,11 dias para o terceiro. CONCLUSÃO: Com a
laserterapia houve clinicamente uma redução da incidência e da
gravidade da mucosite, diminuindo os impactos negativos nos domínios
do OIDP, como também a redução no tempo de remissão das lesões.

OBJETIVO: Identificar o conhecimento dos pais ou responsáveis de
crianças cardiopatas a respeito da profilaxia antibiótica para o
atendimento odontológico. MÉTODO: Estudo transversal com 278
pais/responsáveis de crianças com cardiopatia congênita realizado no
período de Julho a Setembro de 2016 na Unidade de Cardiologia do
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP na cidade
do Recife/PE através da aplicação de formulário semiestruturado.
RESULTADOS: A idade dos pacientes variou de 0 a 14 anos sendo um
pouco mais da metade (51,4%) do sexo feminino. Um percentual
relevante dos pais (42,1%) não apresentou conhecimento sobre a doença
da criança e apenas 25,9% afirmou saber da necessidade de seu filho
tomar algum antibiótico antes de iniciar a consulta para tratamento
odontológico. Foi observado que quanto menor a idade do
pai/responsável menor é o seu conhecimento sobre a profilaxia
antibiótica. Por outro lado, em relação às crianças que já tinham
realizado procedimento cirúrgico, o conhecimento dos pais sobre a
necessidade de profilaxia antibiótica foi mais elevado. CONCLUSÃO:
Foi observada necessidade de maior reforço de informação aos pais ou
responsáveis de crianças com cardiopatia congênita sobre o risco de
endocardite; necessidade de maior reforço de informação aos pais ou
responsáveis sobre profilaxia antibiótica antes de procedimento invasivo
no tratamento odontológico e necessidade de reforço nas recomendações
sobre a profilaxia da endocardite entre todos os profissionais de saúde
que tratam estas crianças.
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OP 42

ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA DOS TIPOS CEFÁLICO E
FACIAL EM ESCOLARES: ESTUDO PILOTO

ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO FEAR OF DENTAL PAIN
QUESTIONAIRE - SHORT FORM PARA USO COM CRIANÇAS

Silva Filho AA*, Gomes MA, Oliveira JV, Sousa YAB, Andrade FF,
Lemos AD

Lins ICX*, Colares V
Universidade de Pernambuco – UPE
bellalinns@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
adilsoninga@hotmail.com
OBJETIVO: Realizar um levantamento prévio dos tipos cefálico e
facial em escolares de 6 a 12 anos do município de Campina Grande –
PB. MÉTODO: Trata-se de um estudo piloto, com abordagem
quantitativa, por meio de uma amostra de 16 pacientes entre 6 a 12 anos
atendidos em uma instituição pública de ensino superior que se
enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão e sendo aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB - CAAE: 3201.0.000.133-10). As variáveis consideradas no
presente estudo foram: Índice Cefálico Horizontal (ICH) e o Índice
Facial Total (IFT). As mensurações foram realizadas através de
tomadas radiográficas axial (Submentovertex) e Frontal PA utilizando
um software de domínio público para análise de imagens digitais
ImageJ. RESULTADOS: Percebeu-se que dos 18 casos, 10 (55,6%)
apresentaram correspondência entre o tipo cefálico e o tipo facial. O tipo
cefálico mais frequente foi o Mesocefálico (39,2%) para ambos os
gêneros. Considerando o tipo facial, o mais predominante no gênero
masculino, foi o Euriprósopo (66,7%) e entre o feminino o Mesoprósopo
(66,7%). CONCLUSÃO: Houve correspondência entre tipo cefálico e
facial na maioria dos participantes, notadamente no sexo feminino.
Diante dos resultados preliminares obtidos, verificamos a necessidade
de realização de um estudo com maior universo amostral para
resultados mais efetivos no campo da Ortodontia.

OBJETIVO: Adaptar e validar as versões reduzidas do instrumento
Fear of Dental Pain Questionnaire Short Form (S-FDPQ) para aplicação
com crianças na faixa etária entre 7 e 12 anos. MÉTODO: O estudo
contou com a participação de 365 crianças de ambos os sexos, de 7 a 12
anos de idade, matriculadas em escola pública e privada na cidade do
Recife. Após a validação de face (n=11), o instrumento foi testado em um
pré-teste (n=84) resultando na versão final utilizada neste estudo. O
instrumento então foi aplicado em um teste/re-teste com 270 crianças
de forma coletiva e individual em sala de aula. Obteve-se um coeficiente
Alfa de Cronbach de o,418; índice Kappa que variou de 0,74 a 0,98 intraavaliador e 0,42 a 0,82 inter-avaliador. Também procedeu-se a uma
avaliação de equivalência utilizando-se o CFSS-DS e DAQ.
RESULTADOS: Observou-se que as crianças que apresentavam medo
da dor também apresentavam ansiedade, indicando elevada associação
entre o medo da dor e a ansiedade relacionada ao tratamento
odontológico, indicando equivalência entre os instrumentos. Observouse também os novos valores de escore para o medo da dor que variaram
de 3 (sem medo) a 15 (medo severo). CONCLUSÃO: A versão final do
instrumento em português adaptado para crianças apresentou-se
confiável para avaliação do medo da dor relativa ao tratamento
odontológico com crianças em forma de entrevista individual usando a
escala de faces, o instrumento é de fácil aplicação e interpretação,
estando indicado para uso clínico ou pesquisas.

OP 43

OP 44

TÉCNICAS DE MANEJO DO COMPORTAMENTO
ODONTOPEDIATRIA: OPINIÃO DOS RESPONSÁVEIS

EM

Oliveira RVD*, Vilar YCQ

COMPARAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DOS PADRÕES FACIAIS
PELAS ANÁLISES DE RICKETTS E JARABAK
Mendes SL*, Lacerda RHWL

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
drarosadutra@gmail.com

Associação Brasileira de Odontologia - Secção PB
su.dentista@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a opinião dos responsáveis por crianças em
atendimento na Clínica Infantil do UNIPÊ, a respeito de técnicas
aplicadas no manejo do comportamento infantil. MÉTODO: Após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, 79 indivíduos responderam
um questionário abordando aspectos sóciofamiliares e o posicionamento
em relação às técnicas de manejo do comportamento. Os dados foram
analisados de forma descritiva e inferencial por meio do teste de MannWhitney (α=0.05), com auxílio do software estatístico R, versão 2.11.0.
RESULTADOS: A maioria dos participantes era do gênero feminino
(86,1%), com Ensino Médio Completo (34,2%), sem experiência
odontológica desagradável (53,2%), cujas crianças tiveram história
médica desagradável em 39,2% dos casos e experiência odontológica
desagradável em 17,7%. As técnicas de manejo de comportamento mais
aceitas foram: Reforço positivo (9,38 ± 1,89) e Dizer-mostrar-fazer
(9,34 ± 1,58), já as menos aceitas, Não permitir a presença dos pais
durante do atendimento (2,03 ± 2,11) e Imobilização passiva (3,80 ±
3,80). Houve correlação positiva entre experiência odontológica
desagradável dos responsáveis e Esconder a carpule durante a anestesia;
assim como entre experiência médica desagradável das crianças e
Utilizar linguagem lúdica para descrever o procedimento.
CONCLUSÃO: Os responsáveis concordaram totalmente com a
maioria das técnicas de manejo, apresentando maior aceitação por
aquelas de cunho educacional e cognitivo-pedagógico. Não discordaram
totalmente de nenhuma técnica, porém foram menos propensos a aceitar
sua separação das crianças durante o atendimento e Imobilização
passiva.

OBJETIVO: Avaliar a diferença entre as análises de Ricketts e Jarabak
na determinação do padrão de crescimento facial. MÉTODO: Foram
utilizadas 96 telerradiografias laterais digitais, pré tratamento
ortodôntico, de indivíduos com idades variando entre 8 a 14 anos, do
arquivo do curso de especialização em ortodontia da associação
brasileira de odontologia - secção PB. Para a determinação do padrão
facial utilizou-se índice Vert de Ricketts classificando em mesofacial,
braquifacial e dolicofacial, e percentual de Jarabak classificando como
crescimento equilibrado, horizontal e vertical. Os dados foram
analisados através do Statistical Package for Social Science 20 (SPSS),
para analisar a concordância intra examinador, foi realizado o teste
Kappa, os dados foram cruzados utilizando o teste qui-quadrado.
RESULTADOS: Por meio da análise de Ricketts 54,2% dos indivíduos
foram classificados como dolicofaciais enquanto na análise de Jarabak
34,4% foram classificados com tendência de crescimento vertical,
segundo a avaliação de Ricketts apenas 15,6% apresentaram classificação
de braquicefálicos enquanto segundo a classificação de Jarabak, 38,5% da
amostra apresentaria uma tendência de crescimento horizontal. O
cruzamento das variáveis mostrou diferença estatisticamente
significante entre as análises (p= 0,01). CONCLUSÃO: Existem
divergências na determinação de padrão de crescimento facial entre as
análises estudadas, mostrando que através da análise de Jarabak,
observa-se tendências à classificações mais horizontais, devendo ser
interpretadas cuidadosamente quando utilizadas para determinação de
diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico.
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OP 46

IMPACTO DA LASERTERAPIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS
DE PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORAIS DE CRIANÇAS COM
SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS

Nascimento JSM *, Nascimento RTR, Sousa RIM, Melo Júnior WA

Silva MCPM*, Lyra MCA, Almeida HCR, Heimer MV, Filho AVA,
Rosenblatt A

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG
jsmn-god@hotmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
belpaivamachado@gmail.com

OBJETIVO: Verificar se o uso do LBP (Laser de Baixa Potência)
resulta em impacto positivo nas atividades diárias de pacientes
oncopediátricos, através da aplicação do questionário – OIDP(Oral
Impacts on Daily Perfomances). MÉTODO: Estudo caso-controle, com
amostra alocada por conveniência, constituída por 50 pacientes(25 –
grupo caso e 25 – grupo controle) oncopediátricos, de ambos os sexos,
em atendimento na Oncopediatria do HUAC-Campina Grande-PB, o
instrumento de coleta de dados usado foi o Child OIDP- aplicado antes
e depois do LBP. RESULTADOS: O problema de saúde bucal que teve
maior autopercepção no grupo controle foi feridas na boca(80,0%) e no
grupo caso (antes do LBP): feridas na boca(53,3%), já no grupo
caso(após a aplicação do LBP) foi cárie ou buraco no dente(40,0%) e o
que foi menos autorrelatado neste grupo: feridas na boca(20,0%). As
atividades que mais tiveram impacto em ambos os grupos foram: comer,
manter o estado emocional e fazer as tarefas escolares. Na avaliação do
Impacto Total Médio (ITM) no grupo caso(antes do LBP): 32,8% e no
controle:38,14%, já após o LBP (grupo caso) este ITM foi de 24,7% e de
44,35% no grupo controle. CONCLUSÃO: Há indícios de que o LBP
contribui para diminuir o impacto bucal nas atividades diárias(comer,
falar claramente, limpar a boca e dormir). Observa-se que o uso do LBP
resultou em um impacto positivo na qualidade de vida dos voluntários
desta pesquisa, contribuindo para fortalecer a importância/necessidade
do uso do LBP nos cuidados bucais com o paciente oncológico.

OBJETIVO: Avaliar o desenvolvimento dentário de crianças com
diagnóstico confirmado de Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ),
nascidas de mães infectadas pelo vírus durante a gestação,
acompanhadas durante 24 meses. MÉTODO: A amostra deste estudo
longitudinal foi composta por treze crianças nascidas entre julho e
outubro de 2015, as primeiras crianças com diagnóstico confirmado no
Estado de Pernambuco, cujas mães também possuíam diagnóstico
confirmado para o Zika Vírus. RESULTADOS: O exame radiográfico
dentário mostrou que nenhuma das crianças apresentou dentes
irrompidos na boca ou ausência dos germes dentários. Dois lactentes
tinham dentes supranumerários, um tinha dentes em forma de sino, dois
tinham ausência de alguns dentes e um apresentava uma formação
incompleta do incisivo primário central superior. Aos 12 meses, o exame
odontológico revelou que três crianças não tinham dentes irrompidos na
cavidade bucal, duas crianças tinham cistos de erupção na região
anterior da maxila e três tinham defeitos de desenvolvimento do esmalte
dentário (DDE), hipoplasia de esmalte e opacidades difusas. Aos 18
meses, quatro crianças apresentavam hipoplasia do esmalte e opacidades
difusas, e uma ainda não apresentava dentes erupcionados. Aos 24
meses, cinco crianças tiveram cistos de erupção. CONCLUSÃO:
Anormalidades do desenvolvimento dentário em crianças nascidas de
mães infectadas pelo ZIKV apontam para um possível papel do vírus no
desenvolvimento da região craniofacial e do sistema estomatognático de
lactentes.

OP 47

OP 48

ANÁLISE DA LIBERAÇÃO DE FLÚOR DE CIMENTOS
ORTODÔNTICOS
MODIFICADOS
POR
PRÓPOLIS
VERMELHA

PREVALÊNCIA DA PERDA PRECOCE DE MOLARES
DECÍDUOS EM PACIENTES COM FISSURA LABIOPALATAL

Nunes BS*, Sampaio GAM, Santos RL, Nonaka CFW, Cavalcanti YW,
Alves PM

Silva BYB*, Veras SRA, Nascimento LJ, Bem JSP, Leite ACGL,
Porciúncula GB, Kozmhinsky VMR

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
siqueiranunes98@hotmail.com

Instituto de Medicina Integral Profº Fernando Figueira – IMIP
brunaydebritto@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a capacidade de liberação de flúor de CIVs
utilizados para cimentação de bandas ortodônticas com adição de
extrato etanólico de própolis vermelha (PV), agente antimicrobiano, em
concentrações de 10%, 25% e 50%. MÉTODO: Foram confeccionados
80 corpos de prova (n=10) utilizando-se moldes de silicone. A PV foi
adicionada aos materiais durante a sua manipulação e estes foram
distribuídos em oito grupos: RC (Riva controle), R10 (Riva com PV à
10%), R25 (Riva com PV à 25%) e R50 (Riva com PV à 50%), MC
(Meron Controle), M10 (Meron com PV à 10%), M25 (Meron com PV à
25%), M50 (Meron com PV à 50%). Após 30 min, cada corpo de prova
foi colocado em 2 mL de água deionizada por meio do sistema de
purificação Milli-Q e mantido em estufa a 37 ºC. A liberação de flúor foi
medida após 24 h, utilizando-se um eletrodo íon seletivo conectado a
um analisador de íons previamente calibrados. RESULTADOS: Na
análise estatística foram utilizados os testes 2-way ANOVA seguido de
post hoc de Tukey (p<0,05). Não foram observadas diferenças
estatisticamente
significantes
entre
os
grupos
avaliados.
CONCLUSÃO: A capacidade de liberação de flúor dos cimentos
testados não foi modificada de forma significativa pela adição de extrato
etanólico de própolis vermelha, nas concentrações de 10%, 25% e 50%.

OBJETIVO: Determinar a prevalência da perda precoce de molares
decíduos em pacientes com fissuras labiopalatal. MÉTODO: O estudo
constou de uma pesquisa transversal com características descritivas e
analíticas, feita no Centro de Atenção aos Defeitos da Face do Instituto
de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – CADEFI/IMIP; com
pacientes com fissuras labiopalatais, na faixa etária compreendida entre
2 e 9 anos. Realizou-se exame clínico com o objetivo de diagnosticar os
elementos dentários perdidos. Ao final da coleta, os formulários para
registro dos dados foram ordenados e numerados e, em seguida,
digitados para a construção do banco no programa estatístico de
domínio público Epi Info 3.4.3. Para a análise dos dados, foram
utilizadas técnicas de estatística descritiva incluindo distribuição de
frequencia e medidas de tendência central e dispersão (mediana e
quartis) e os valores mínimo e máximo. A análise inferencial foi
realizada utilizando testes de associação. Foi considerado o nível de 5%
de significância em todas as análises. RESULTADOS: Dos 119
pacientes participantes da pesquisa, 15,1% (18 crianças) apresentaram
perda precoce de molares decíduos, sendo que a maior frequencia de
perdas ocorreu no sexo feminino, na faixa etária de 6-7 anos (28,9%).
CONCLUSÃO: A prevalência de perda precoce de molares decíduos foi
de, 15,1%, sendo o sexo feminino, o mais afetado. A maior prevalência de
perda precoce ocorreu, respectivamente, aos 06 e 07 anos de idade. O
primeiro molar decíduo superior direito foi o dente mais acometido.
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OP 50

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM
DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO

ASSOCIAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO E BRUXISMO
EM CRIANÇAS

Lyra M*, Nascimento A, Paiva M, Rodrigues H, Alencar T, Vieira S,
Rosenblatt A, Heimer M

Alencar TC*, Muniz AV, Lyra MCA, Batista JFOL, Tolêdo JMGF,
Heimer MV

Universidade de Pernambuco – UPE
mcarllalyra@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
tata.alencar@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a QV de crianças com moderado e alto risco de
DRS antes e após a expansão rápida da maxila (ERM). MÉTODO:
foram aplicados dois questionários ao responsável: a Escala de
Distúrbios do Sono em crianças (ESDC), que mensura o risco de
desenvolver DRS, e o questionário OSA-18 que avalia o impacto do
sono na QV das crianças. Uma avaliação ortodôntica também foi
realizada afim de registrar a presença de atresia maxilar. A amostra foi
composta por 30 crianças de 7 e 11 anos de idade, de ambos os sexos,
com presença de atresia maxilar. A análise dos dados foi realizada
através dos testes t-Student pareado e Wilcoxon pareado, com nível de
significância de 5%. RESULTADOS: 63,3% da amostra apresentou
risco moderado de desenvolver DRS e 36,7% apresentou alto risco.
Após a intervenção, nenhuma criança compôs o grupo de alto risco.
Verificou-se uma melhoria significativa na classificação nos sintomas de
DRS (p<0,001) e na qualidade de vida (o<0,001). CONCLUSÃO: A
maioria das crianças era do sexo feminino e tinha entre 9 a 11 anos de
idade. Foram observadas melhorias significativas na classificação de
risco para desenvolver DRS de T1 para T2, assim como uma melhoria
no escore total dos questionários ESDC (DRS) e OSA-18 (QV). Após a
ERM, houve uma diminuição nos sintomas de DRS e uma melhora da
QV dos pesquisados.

OBJETIVO: Avaliar os distúrbios do sono (DS) e sua associação com o
bruxismo em pacientes pediátricos da cidade de Vicência, PE.
MÉTODO: A amostra foi do tipo intencional, constituída por 100
crianças, de ambos os sexos, na faixa etária dos 6 aos 8 anos de idade, e
que estavam regularmente matriculadas em uma escola Municipal de
Vicência. Os dados foram coletados no período de outubro de 2017 a
janeiro de 2018, através da aplicação de dois questionários aos pais: a
Escala de Distúrbios do Sono em Crianças (ESDC) e o Eixo II do
Critérios Diagnósticos de Pesquisa em Disfunção Temporomandibular
(RDC/DTM Eixo II). Para a análise dos dados foram utilizados dois
testes estatísticos, o Qui-Quadrado de Pearson e o Exato de Fisher,
considerando intervalo de confiança de 95% e um nível de significância
de 5%. RESULTADOS: A maioria das crianças foi do sexo masculino.
Os distúrbios do sono estiveram presentes em 55% dos pesquisados e
entre esses 10% apresentaram diagnóstico sugestivo de bruxismo. Além
disso, esta variável foi associada a renda, aos fatores transição sonovigília, distúrbios respiratórios, distúrbio do despertar e escore total.
CONCLUSÃO: A frequência dos distúrbios do sono foi alta e o
diagnóstico sugestivo de bruxismo apresentou uma baixa frequência,
sendo associado, às variáreis acima citadas. Não foi observada associação
entre o diagnóstico sugestivo de bruxismo com o início e manutenção do
sono, nem com a sonolência excessiva diurna.

OP 51

OP 52

PREVALÊNCIA DAS TIPOLOGIAS FACIAL E CEFÁLICA EM
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

AVALIAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS MICROTRINCAS NO
ESMALTE APÓS A DESCOLAGEM DE BRAQUETES

Gomes MA*, Silva Filho AA, Sousa YAB, Andrade FF, Assis RFN,
Lemos AD

Barbosa EGP*, Pinzan-Vercelino CRM, Gurgel JA

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
mikelle93@hotmail.com

Universidade CEUMA
egustavob@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a prevalência das tipologias facial e cefálica em
relação ao sexo de escolares de Campina Grande, bem como observar se
há variações significativas entre as variáveis craniofaciais dos mesmos.
MÉTODO: Tratou-se de um estudo quantitativo transversal e sua
amostra compreendeu 80 sujeitos (40 do sexo masculino e 40 do sexo
feminino) com idades entre 8 e 12 anos, da rede pública municipal de
ensino de Campina Grande, PB. Foram tomadas as medidas de 4
variáveis craniofaciais para obtenção do Índice Cefálico Horizontal
(ICH) e do Índice Facial Total (IFT). Os dados independentes foram
submetidos à análise estatística pelo Test-T e a distribuição dos índices
foram calculadas utilizando o Software IBM SPSS Statistics 22.
RESULTADOS: O ICH médio em homens foi 76,51 e em mulheres foi
77,18 e de acordo com ele pôde-se observar que 51% da amostra – sendo
21 masculinos e 20 femininos era do tipo fácil Mesocefálico. Já para o
IFT o valor médio obtido para homens foi 91,59 e para mulheres foi
88,44, sendo 41% da amostra caracterizada como tipo facial
Hiperleptoprósopo, 45% masculina e 38% feminina. CONCLUSÃO:
Apesar das diferenças nas médias observadas, em ambos os sexos a
maior ocorrência foi de sujeitos com a tipologia Mesocefálica. Já para o
Índice Facial Total a maior ocorrência em ambos os sexos foi do tipo
Hiperleptoprósopo, que leva a conclusão que tanto os sujeitos do sexo
masculino, quanto do sexo feminino são do tipo Mesocefálico e
Hiperleptoprósopo.

OBJETIVO: Avaliar o comprimento das microtrincas no esmalte de
incisivos e pré-molares após a remoção de braquetes metálicos e
cerâmicos. MÉTODO: Foram avaliados 90 dentes permanentes recémextraídos com microtrincas de esmalte (45 incisivos laterais superiores e
45 pré-molares superiores), divididos aleatoriamente e igualmente nos
grupos: IC: incisivos colados com braquetes cerâmicos; IM: incisivos
colados com braquetes metálicos; ICo: grupo controle dos incisivos (sem
colagem); PmC: pré-molares colados com braquetes cerâmicos; PmM:
pré-molares unidos com braquetes metálicos e PmCo: grupo controle de
pré-molares (sem colagem). As superfícies vestibulares dos dentes foram
examinadas, antes e após a retirada do braquete, utilizando lupa
estereomicroscópica. Os comprimentos de microtrincas foram medidos
usando o software ImageJ. Os resultados foram comparados pelo teste T
pareado, Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls, com nível de
significância de 5%. RESULTADOS: Na avaliação intragrupo,
observou-se aumento estatisticamente significante do comprimento das
microtrincas para todos os grupos, exceto ICo. Quando comparados os
incisivos, houve um aumento estatisticamente significativo após a
remoção dos braquetes cerâmicos em comparação aos metálicos; e na
comparação dos pré-molares, não houve diferença entre os braquetes
cerâmicos e metálicos. A comparação entre os incisivos e os pré-molares
mostrou uma similaridade na alteração do microtrincas para os
braquetes cerâmicos e uma diferença estatisticamente significante
quando os metálicos foram removidos, com um aumento maior nas
microtrincas dos incisivos. CONCLUSÃO: Tanto os braquetes
metálicos quanto os cerâmicos dos incisivos e pré-molares aumentaram
o comprimento das microtrincas do esmalte.
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PE 02

EFEITO DA P. FLORIBUNDUM NA PERDA ÓSSEA
ALVEOLAR NO MODELO DE PERIODONTITE EM RATAS

ESCLEROSTINA,
PARÂMETROS
METABÓLICOS
PERIODONTITE EM DIABÉTICAS NA PÓS-MENOPAUSA

Lima JTMA*, Freire JMO, Sousa LHT, Pinto IR, Lima MAS, Pimenta
ATA, Chaves HV, Bezerra MM

E

Pinho RCM*, Dias RSAM, Cimões R

Universidade Federal do Ceará - UFC
jtrycia@yahoo.com.br

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
robertomouraopinho@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar a atividade antí-inflamatória da Pf no modelo de
periodontite experimental em ratas. MÉTODO: A doença foi induzida
pela colocação de um fio de nylon nos molares de ratas Wistar (180200g), que foram tratadas com Pf (0,1, 1 ou 10 mg/kg) ou veículo
durante 11 dias. Após o tratamento, os animais foram eutanasiados, as
maxilas foram retiradas para análise morfométrica, H&E e para
microscopia eletrônica de varredura, e o tecido gengival foi removido
para análise da expressão do mRNA e dosagem de citocinas (ELISA) de
TNF-α, PGE2 e IL-β. O protocolo experimental foi aprovado sob o
número 05/2015. RESULTADOS: Pf (10mg/kg) reduziu (p<0,001) a
reabsorção óssea alveolar, quando comparado ao grupo veículo; reduziu
(p<0,001) número de osteoclastos, preservou o cemento e osso alveolar
[0(0-1)] quando comparado ao veículo [2(2-3)]. Pf (10 mg/ kg)
também manteve a topografia tecidual regular. Pf (10 mg/ kg) foi capaz
de reduzir os níveis de mRNA para TNF-α (p<0,001), IL- 1β
(p<0,0000001) e COX-2 (p< 0,000004), quando comparados ao grupo
veículo. No tecido gengival, Pf reduziu os níveis de TNF-α (p<0,001,
IL- 1β (p<0.0000001) e PGE2 (p<0,004) em comparação ao grupo que
recebeu apenas veículo. CONCLUSÃO: Pf pode ser útil como adjuvante
à terapia periodontal por reduzir mediadores inflamatórios.

OBJETIVO: Determinar os níveis séricos de esclerostina em mulheres
diabéticas na pós menopausa, e verificar se há associação desta com a
doença periodontal. MÉTODO: 61 mulheres na pós menopausa
participaram do estudo, sendo 32 diabéticas e 29 não diabéticas, e foram
submetidas a coleta de sangue para realização de exames bioquímicos e
dosagem de esclerostina, e foram examinadas clinicamente para
avaliação da saúde periodontal. RESULTADOS: Neste estudo, 75,4%
dos pacientes possuíam periodontite, e os níveis séricos normais de
esclerostina para os pacientes diabéticos foram de 48,7%. Quanto ao
estado de saúde periodontal na População diabética apenas as variáveis
LDL (mg/dl) (p=0,035) e Uréia (mg/dl) (p=0,032), e apresentou níveis
médios maiores dessas taxas nos pacientes sem doença periodontal. O
índice de placa nos pacientes diabéticos (p=0,029) também apresentou
diferença estatisticamente significante e esse índice foi elevado nos
pacientes com doença periodontal. CONCLUSÃO: A periodontite e a
esclerostina sérica estão elevadas na população feminina na pós
menopausa, porém não se pode inferir se a periodontite está relacionada
com os níveis elevados deste peptídeo.

Financiamento: CNPq, CAPES, FUNCAP, INCT-IBISAB

PE 03

PE 04

POLIMORFISMOS NOS GENES DO VDR E DC-SIGN NA
PERIODONTITE CRÔNICA COM E SEM DIABETES TIPO 2

AVALIAÇÃO IN VITRO DO EXTRATO AQUOSO DE
SPONDIAS MOMBIN L. FRENTE AO ENTEROCOCCUS
FAECALIS

Pinho RCM*, Dias RSAM, Cimões R

Cordeiro TO*, Mayer JSL, Mendonça AKP, Alves FMG, Gomes MS,
Cavalcante GRG, Lins RDAU

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
robertomouraopinho@yahoo.com.br

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
thaiscordeiro@ufrn.edu.br

OBJETIVO: Estudar os polimorfismos do VDR e do DC-Sign, e a sua
associação com a PC em indivíduos diabéticos e em não diabéticos.
MÉTODO: Uma amostra de 280 indivíduos, sendo 116 com DM2 e
PC, 95 com PC e 69 indivíduos no grupo controle, foram genotipados,
através da reação de PCR em tempo real, com sondas específicas para
alelos. RESULTADOS: Para o VDR, o alelo C foi mais freqüente entre
os indivíduos saudáveis (34,8%) do que aqueles com DM2 + PC (23,5%)
(OR = 0,58; IC95%: 0,35 a 0,94; p = 0,022). Da mesma forma, o CC foi
significativamente mais frequente entre os indivíduos saudáveis (11,6%)
do que naqueles com DM2 + PC (2,6%) (OR = 0,17; IC95%: 0,03 a 0,79;
p = 0,015), sugerindo que a presença destes variantes podem levar a
uma menor suscetibilidade a DM2 e CP. Para o DC-Sign, o genótipo
GG do SNP rs4804803 (-336) do DC- Sign apresentou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos diabéticos x controle
saudáveis (p=0,028), portanto uma menor susceptibilidade ao
desenvolvimento de PC em indivíduos portadores de DM2 relacionada
ao genótipo GG (rs4804803) de DC-Sign. CONCLUSÃO: O genótipo
CC, sugere uma associação desses genótipos com a proteção à PC, em
indivíduos com e sem DM2, o genótipo GG foi mais freqüente entre os
indivíduos saudáveis, o genótipo AG também foi associado a um menor
índice de sangramento comparado ao genótipo AA em indivíduos
saudáveis (p = 0,016).

OBJETIVO: Avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do extrato
aquoso das folhas de Spondias mombin L. frente ao Enterococcus
faecalis. MÉTODO: Foram realizadas a Concentração Inibitória
Mínima de Aderência e a Cinética Bactericida para avaliar,
respectivamente, o efeito antiaderente e a atividade bactericida do
extrato de Spondias mombin L. frente ao Enterococcus faecalis,
utilizando como controle o digluconato de clorexidina a 0,12%. Foi
realizada uma análise descritiva dos dados através da observação visual e
do método padrão de contagem de colônias. RESULTADOS: Os
resultados obtidos no teste da Cinética Bactericida (CB) também tiveram
uma análise descritiva, através do método padrão de contagem de placas,
das unidades formadoras de colônias (UFC) de Enterococcus faecalis,
observando-se o potencial bactericida nos tempos determinados (2h, 4h,
6h e 24h), tanto utilizando-se o extrato de cajá (Spondias mombin L.)
como o digluconato de clorexidina a 0,12%. O extrato de S. mombin
apresentou efeito antiaderente sobre o Enterococcus faecalis nas últimas
sete concentrações testadas (de 125 mg/mL a 1,95 mg/mL) e o efeito
bactericida do mesmo em sua concentração inibitória mínima (de 3,91
mg/mL) foi observado nas duas primeiras horas de contato com o
microrganismo. CONCLUSÃO: O extrato aquoso do S. mombin L.
apresenta atividades antiaderente e bactericida sobre o Enterococcus
faecalis semelhantes àquelas apresentadas pela clorexidina a 0,12%,
quando utilizado nas concentrações 125 mg/mL e 3,91 mg/mL,
respectivamente.
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EFEITO DA TERAPIA FOTODINÂMICA COM CLOROALUMÍNIO FTALOCIANINA NA PERIODONTITE CRÔNICA
Silva NT*, Sena IAA, Silva DNA, Azevedo MLS, Moraes M, Azevedo
RB, Longo JPF, Martins ARLA

ANÁLISE DA BIOATIVIDADE DE LIGA
MODIFICADA
SUPERFICIALMENTE
IMPLANTODONTIA

DE

NITI
PARA

Pinto LG*, Carvalho TRP, Catão CDS, Araújo CJ, Rabello IP, Fook
MVL

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
teixeira.nathh@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
lais_gp@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana
(TFDA) com Cloro-alumínio ftalocianina (AlClFc) adjuvante ao
tratamento periodontal não-cirúrgico nos parâmetros clínicos
periodontais de pacientes com periodontite crônica severa. MÉTODO:
Cinquenta e quatro sítios periodontais foram randomicamente
distribuídos em dois grupos: 27 no grupo teste e 27 no controle. A
raspagem e alisamento corono-radicular (RACR) foi realizada em sessão
única. O índice de placa visível (IPV) e os parâmetros clínicos
periodontais de índice de sangramento à sondagem (ISS), profundidade
de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC) foram avaliados na
linha base e após 3 meses. Os dados coletados foram submetidos à
análise estatística através dos testes não paramétricos de Wilcoxon e
Mann-Whitney. RESULTADOS: Para o grupo teste, foi verificado
aumento do IPV (p = 0,554), enquanto que no grupo controle houve
redução (p = 0,319). Observou-se redução do ISS para ambos os grupos
(p<0,05) entre T0 e T3. Na comparação intergrupos para IPV e ISS
verificou-se não haver diferença estatisticamente significativa entre os
grupos em nenhum dos tempos de avaliação. Em relação a PS e NIC,
houve redução da PS e ganho de inserção clínica estatisticamente
significativos para ambos os grupos de tratamento (p < 0,05) após 3
meses. Já na comparação intergrupos não houve diferença
estatisticamente significativa (p >0,05) na linha base e aos 3 meses.
CONCLUSÃO: A TFDA adjuvante à RACR não proporcionou
benefícios adicionais para os parâmetros clínicos avaliados após três
meses.

OBJETIVO: Avaliar a microestrutura e a bioatividade de liga de níqueltitânio (NiTi) obtidas pela técnica Plasma Skull Push Pull e tratadas
superficialmente para aplicação odontológica. Parte das amostras foram
tratadas a LASER (Yb:YAG) e pelo Método Biomimético em SBF-0 e
SBF-6 (Simulated Body Fluid). MÉTODO: Foram realizadas análises
morfológicas pela Microscopia Óptica e Bioatividade por meio da
Pesagem, Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) e
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Pôde-se observar que os
tratamentos superficiais favoreceram maior ganho em peso pela
deposição de apatitas nas amostras tratadas a laser e recobertas com
apatita pelo método biomimético em SBF-6. RESULTADOS: A
espectroscopia revelou aumento na concentração de oxigênio e carbono
após a ablação, favorecendo a difusão de átomos de oxigênio e formação
de óxidos de titânio. A ablação a laser proporcionou a formação de
aglomerados circulares em toda superfície das amostras, intercalados
por fendas relativamente regulares, exibindo porosidade, rugosidade e
morfologia mais homogênea que podem proporcionar maior interação
com as células do meio biológico, bem como favorecer a formação de
grupos de apatitas, mesmo em diferentes concentrações de SBF. O
recobrimento apresentou uma razão molar de Ca/P de
aproximadamente 1,0, caracterizando a formação de apatitas de baixa
cristalinidade. CONCLUSÃO: As ligas tratadas superficialmente
apresentaram topografias e bioatividade que podem contribuir para uma
possível redução no tempo de osseointegração, oferecendo, dessa forma,
resistência mecânica e adequada relação entre bioatividade/
biocompatibilidade quando em contato com tecidos biológicos.

PE 07

PE 08

TAXAS DE COMPLICAÇÕES, SOBREVIDA E SUCESSO DE
IMPLANTES EM DIABÉTICOS: REVISÃO SISTEMÁTICA

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE DOENÇAS SISTÊMICAS E
PERIODONTAIS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UEPB

Melo J*, Lima SC, Gonzaga R, Cimões R, Vajgel A, Donos N, Vajgel
BCF

Mota KB*, Policarpo DG, Santos BRM, Medeiros CLSG

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Jessyca.fran@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
kellybarbosam17@gmail.com

OBJETIVO: Analisar o efeito de diabetes mellitus nos implantes em
indivíduos diabéticos em comparação com pacientes não diabéticos.
MÉTODO: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados
Ovid Medline e Embase, de 1980 a 2017, complementada por pesquisa
manual. Foram incluídos estudos que mostraram pelo menos um dos
desfechos primários (taxas de sucesso, sobrevida e outras complicações,
como peri-implantite e perda óssea peri-implantar de implantes
instalados em pacientes com diabetes). A extração de dados e avaliação
da qualidade dos estudos foram realizadas de forma independente e
duplicados. RESULTADOS: De 2.682 artigos, 14 artigos foram
incluídos após cumprir todos os critérios de elegibilidade. Os estudos
relataram um total de 21.038 implantes instalados em 6.257 pacientes.
As taxas de sucesso de implantes para pacientes diabéticos (DM) e não
diabéticos (NDM) variaram de 95% a 100% e 100%, respectivamente. A
taxa de sobrevivência variou de 86,3% a 100% para DM e de 93% a
100% para DMN. A perda óssea marginal média variou de 0,19 ± 0,12
mm a 1,92 ± 0,38 mm e 0,08 ± 0,12 mm a 0,93 ± 0,31 mm para os
grupos DM e NDM, respectivamente. Indivíduos com DM tiveram
maiores taxas de periimplantite (24,13%) em comparação com os NDMs
(6,56%). CONCLUSÃO: Embora houvesse uma alta heterogeneidade
das definições das variáveis, foi possível concluir, por meio da
metanálise, que a presença de diabetes tem um efeito negativo sobre o
nível ósseo peri-implantar em comparação com o paciente com DMN.

OBJETIVO: Avaliar a presença de doenças sistêmicas e periodontais
em pacientes atendidos na UEPB. MÉTODO: Trata-se de um estudo
descritivo, com população correspondente aos pacientes com diagnóstico
de doença sistêmica atendidos nas clínicas-escola do Departamento de
Odontologia, no período de 2017-2018. Um total de 19 pacientes foi
entrevistado e examinado. Uma ficha clínica foi preenchida para cada
paciente, com dados relacionados à anamnese (informações do paciente,
dados sociodemográficos e sobre a condição sistêmica) e índices clínicos
da condição bucal (IHO-S, ISG e PSR). Análises descritivas e o teste
qui-quadrado de Pearson foram realizados. RESULTADOS: Observouse maior prevalência de pacientes do sexo feminino (63,2%); faixa etária
superior a 50 anos (57,9%); renda familiar até 1 salário mínimo (52,6%).
A Hipertensão Arterial foi a doença sistêmica mais prevalente (68,4%),
seguida de Diabetes Mellitus (21,1%). Quanto aos parâmetros bucais, a
maioria dos pacientes apresentou higiene oral regular e deficiente
(84,2%); média de ISG de 32,54%; e diagnóstico de Gengivite (63,2%).
Houve maior prevalência de diagnóstico de Periodontite no gênero
masculino (57,1%; p = 0,16), bem como maior prevalência de ISG acima
da média (32,54%) em pacientes diabéticos (50%; p = 0,56).
CONCLUSÃO: A instrução dos pacientes quanto ao cuidado com a
higiene oral e a importância da relação entre saúde bucal e sistêmica
deve ser realizada de modo claro e efetivo, visando contribuir para a
diminuição da morbidade dos pacientes.
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EXPRESSÃO GÊNICA
SUPERFÍCIES
DE
OSTEOPORÓTICO

AO REDOR
IMPLANTES

DE DIFERENTES
EM
MODELO

Barbosa EF*, Siqueira F, Ferreira JA, Mendonça G, Barros MSV,
Rizantte F, Cimões R

AVALIAÇÃO DA TENSÃO DOS COMPRIMENTOS DOS
IMPLANTES NA REABILITAÇÃO COM PRÓTESE TIPO
PROTOCOLO
Amorim FBV*, Cimões R, Vajgel A, Willmersdorf RB, Vajgel B

Universidade Federal De Pernambuco – UFPE
eduardo.odonto1@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Fernanda_bva@hotmail.com

OBJETIVO: Determinar a influência das superfícies de titânio
(hidrofóbicas e hidrofílicas) na expressão gênica e na formação óssea
durante a osseointegração. MÉTODO: 30 ratos com 3 meses de idade,
foram incluídos. A osteoporose foi induzida por ovariectomia (OVX) e 7
semanas de dieta deficiente em cálcio em 15 camundongos, grupo teste
(OVX). No grupo controle (Sham), 15 camundongos tiveram seus
ovários identificados e cirurgicamente expostos, e acesso livre a comida
e água regulados. 7 semanas após a ovariectomia, um implante de cada
superfície foi colocado em cada fêmur para ambos os grupos, de forma
que cada animal recebeu dois implantes diferentes. Um implante tinha
uma superfície hidrofóbica (A) e o outro hidrofílica (B). Além disso, após
7 dias os implantes foram removidos e as células foram coletadas ao
redor do implante para acessar o perfil de expressão gênica dos
principais genes osteogênicos e inflamatórios. RESULTADOS: A
quantidade de cálcio depositada na superfície devido ao processo de
mineralização foi maior para a superfície (B) em comparação com (A) na
análise intragrupo. Análises no grupo OVX mostraram que genes
envolvidos na sinalização da proteína óssea morfogenética foram
significativamente ativados na superfície hidrofílica. CONCLUSÃO:
Devido ao aumento da expressão de genes relacionados à diferenciação
osteogênica e à quantidade significativa de cálcio, a escolha da superfície
hidrofílica em situações de osteoporose pode ser considerada para
melhorar a osseointegração.

OBJETIVO: Avaliar através do método de elementos finitos, a
influência do comprimento dos implantes na reabilitação de mandíbulas
edêntulas atróficas com prótese tipo protocolo. MÉTODO: Construiuse 4 modelos com 4 implantes do mesmo diâmetro e diferentes
comprimentos, esplintados por uma barra metálica e divididos em 4
grupos de acordo com os comprimentos dos implantes: 4 mm (G4), 6
mm (G6), 8 mm (G8), 10 mm (G10). Os grupos foram simulados com
uma força oclusal estática de 100 N na região de molares e incisivos,
sendo avaliada a tensão ao nível ósseo, implante, intermediário, barra e
parafuso protético. RESULTADOS: O G10 apresentou os menores
valores de tensão ao nível ósseo, implante e barra para a carga de molar
(43,18; 82,57 e 171,25 Mpa) e para carga incisal (21,52; 39,20 e 62,08
Mpa), respectivamente. Já o G4 mostrou os maiores valores de tensões
no osso, implante e barra para carga de molar (60,25; 120,4 e 355,19
Mpa) e para incisal (32,31; 41,73 e 199,87 Mpa), respectivamente. Para o
intermediário e parafuso protético, o G4 apresentou os menores valores
de tensão para carga na região molar (114,54, e 61,62 Mpa) e incisal
(54,92 e 45,57 Mpa), respectivamente, comparado aos outros grupos.
CONCLUSÃO: Em ambas as condições de mastigação foram
observadas a similaridade do comportamento das tensões para todos os
modelos, sugerindo que os implantes extra-curtos de 4 mm podem ser
uma boa alternativa de reabilitação de mandíbulas edêntulas atróficas
com prótese tipo protocolo.

PE 11

PE 12

AVALIAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TITÂNIO, TITÂNIOZIRCÔNIO E ZIRCÔNIA EM CÉLULAS OSTEOBLÁSTICAS

EFEITO
DA
TERAPIA
FOTODINÂMICA
COMO
COADJUVANTE NO TRATAMENTO PERIODONTAL BÁSICO

Lopes EHR*, Soares LS, Andrade SSD, Chaves MNO, Martinez EF,
Oliveira AHA

Azevedo MLS*, Sena IAA, Silva DNA, Silva NT, Moraes M, Azevedo
RB, Longo JPF, Aquino ARL

Centro Universitário Dr. Leão Sampaio
eduardohenrique.eh23@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
marcelaazevodonto@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a influência in vitro do TiZr (13-17%Zr Roxolid®
SLA®) sobre o comportamento de células osteoblásticas em
comparação com Ti grau 4 SLA® e ZrO2 puro (Pure Ceramic®
ZLA®). MÉTODO: Utilizou-se células MC3T3-E1 de camundongo
pré-osteoblásticas sobre discos de 5x1 mm de cada material para
avaliação de proliferação celular e a viabilidade às 24, 48 e 72 horas,
utilizando o corante vital azul de tripano e o MTT, respectivamente. A
expressão de colágeno tipo I e osteopontina em tais superfícies será
avaliada por ELISA. Os dados quantitativos serão analisados
estatisticamente por meio de análise de variância bidirecional (ANOVA)
seguida de pós-teste de Bonferroni com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Não houve diferença estatística na proliferação celular
entre os grupos em nenhum tempo de avaliação pelo teste de Mann
Whitney. Os três grupos se mostraram diferentes do controle negativo,
mas não apresentaram diferença estatística entre si no teste de
viabilidade celular. CONCLUSÃO: Os resultados da avaliação apontam
respostas celulares satisfatórias de materiais com comportamentos
biomecânicos superiores. Testes de avaliação de expressão gênica e
expressão proteica são necessários ainda para confirmação da resposta
celular.

OBJETIVO: Avaliar o efeito da terapia fotodinâmica antimicrobiana
como adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico sobre os
parâmetros clínicos periodontais de pacientes com periodontite crônica.
MÉTODO: Foi realizado um estudo piloto em que foram avaliados 18
sítios periodontais submetidos à Raspagem e Alisamento
Coronorradicular (RACR) associada à Terapia Fotodinâmica
Antimicrobiana (TFDA)(GT) e 18 sítios periodontais tratados apenas
com a RACR (GC), no baseline (T0) e após 3 meses de acompanhamento
(T3). A condição de Higiene Bucal foi obtida através do índice de placa
visível (IPV) e índice de sangramento gengival (ISG) e os parâmetros
clínicos periodontais de Nível de Inserção Clínica (NIC), Profundidade
de Sondagem (PS), e Índice de Sangramento à Sondagem (ISS) também
foram avaliados. Os dados foram submetidos à análise estatística pelos
testes não-paramétricos de Wilcoxon e Mann-Whitney, com nível de
significância de 5%. RESULTADOS: Observou-se uma redução da PS
para ambos os grupos, entre T0 e T3 (p<0,05). Com relação ao NIC, foi
observado ganho de inserção clínica estatisticamente significativo
apenas no GT (p<0,05), entre os tempos T0 e T3. Na análise
intergrupos, não houve diferença estatisticamente significativa nos
tempos analisados. CONCLUSÃO: Apesar de não ter havido diferenças
significativas entre os grupos, a TFDA, em uma única aplicação
adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico, demonstrou
promover maior ganho de inserção clínica em relação ao grupo que só
realizou a RACR.

	
  

	
  
Pesquisa	
  Brasileira	
  em	
  Odontopediatria	
  e	
  Clínica	
  Integrada	
  2018	
  (Suplemento	
  -‐	
  XX	
  SNNPQO)	
  

110	
  

PE 13

	
  

PE 14

CONHECIMENTO DOS CDs FRENTE O ATENDIMENTO DE
PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS

PRODUÇÃO
CIENTÍFICA
BRASILEIRA
PERIODONTAL: UM PANORAMA NACIONAL

Brito LNS*, Leite RB, Soares RSC, Massoni ACLT, Barboza CAG,
Gomes RCB

NA

ÁREA

Brito LNS*, Moura DS, Maciel MMSA, Melo JGA

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
liliannadja@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
liliannadja@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas (CDs)
que trabalham nas UBS com ESB modalidade I, do município de
Campina Grande sobre pacientes com coagulopatias hereditárias.
MÉTODO: Através de um questionário, foi realizada uma entrevista
com os CDs do município para análise dos conhecimentos. Participaram
da pesquisa 24 CDs os quais se encaixaram nos critérios de inclusão e
responderam de forma adequada o questionário. RESULTADOS: A
maioria dos profissionais é formada há mais de 10 anos. A média de
acertos foi de 50% do questionário. Em relação aos achados clínicos que
determinam a possível presença de distúrbio hemorrágico, 44%
afirmaram que são: púrpura, sangramento gengival espontâneo e
hemartrose. Os pacientes considerados de risco elevado para o
tratamento odontológico foram: pacientes sem distúrbios hemorrágicos
revelados, mas com exames complementares alterados; pacientes em
tratamento com AAS e pacientes em tratamento com anticoagulante
por via oral. A maioria dos CDs (68%) não considera a utilização de
sugadores de saliva como risco para sangramento bucal. Os
procedimentos odontológicos que os profissionais não se sentem
seguros a executar nesse tipo de paciente, foram: exodontias (88%);
tratamento periodontal cirúrgico (76%); RACR (28%); anestesia do
nervo alveolar inferior ou outros (24%); tratamento endodôntico (20%)
e anestesia infiltrativa (8%). CONCLUSÃO: Os conhecimentos dos
CDs das UBS do município de Campina Grande não são satisfatórios,
havendo dúvidas sobre a maioria dos tratamentos odontológicos
direcionados aos pacientes com coagulopatias hereditárias.

OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliométrico dos estudos
realizados na área da Periodontia no Brasil. MÉTODO: Foi
desenvolvido por meio de uma catalogação de trabalhos apresentados na
34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica
(SBPqO), realizada em 2017. Foram analisados os resumos que tinham
relação com qualquer tema relacionado à especialidade da Periodontia.
Uma planilha no Excel contendo informações sobre a instituição onde o
trabalho foi desenvolvido, estado e região do país, área da periodontia,
financiamento e tipo de pesquisa, foram coletadas. A análise estatística
foi realizada por meio de estatística descritiva e estatística analítica,
apresentadas na forma de porcentagem e valor absoluto.
RESULTADOS: Um total de 3.095 artigos foi publicado nos anais da
SBPqO em 2017. Desse universo, apenas 216 (6,97%) artigos trataram
de questões relacionadas à periodontia. A região Sudeste foi responsável
por 66,7% (144 resumos) da produção nacional, onde 39, 8% foram
realizadas em instituições estaduais. Dentre os estados da região
Sudeste, São Paulo é responsável por 54,6% (118 resumos) da produção
do país. Verificou-se que mais da metade dos estudos (64,8%) tratava de
terapia periodontal básica e que 48,6% (105) das obras foram financiadas.
CONCLUSÃO: O sudeste brasileiro foi responsável por uma grande
parcela da produção científica e as instituições públicas, mais
expressivamente as estaduais, foram as mais produtivas na área. A
terapia periodontal básica foi a área de periodontia com maior número
de artigos apresentados.

PE 15
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POLIMORFISMO PARA O RECEPTOR DE VITAMINA D
(VDR) E SUA ASSOCIAÇÃO À PERIODONTITE CRÔNICA EM
DIABÉTICOS TIPO 2

UM PANORAMA NACIONAL ACERCA DAS PESQUISAS COM
CÉLULAS-TRONCO

Barros MSV*, Barbosa EF, Pinho RCM, Dias RSAM, Cimões R

Santos TL*, Melo JGA, Moura DS

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
marcelavalencab@gmail.com

Assossiação Brasileira de Odontologia – Seção PE
Talita.perio@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a associação entre a presença de Polimorfismo de
Nucleotídeo único (SNP) na variante Fok1 para o receptor de vitamina
D (VDR) e a severidade de periodontite em pacientes portadores de
periodontite crônica (PC) e diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
MÉTODO: foram selecionados 30 pacientes com DM2 e PC (Grupo 1)
e 30 controles (Grupo 2). Todos os pacientes passaram por entrevista,
exame clínico periodontal e coleta de saliva para posterior genotipagem
utilizando sonda alelo específica. Os parâmetros clínicos de
profundidade de sondagem (PS), sangramento a sondagem (SS), índice
de placa visível (IPV) e nível de inserção clínica (NIC) foram avaliados
em 6 sítios por dente. Em todas as análises, foram considerados o
intervalo de confiança (IC) de 95% e valores de p<0,05 foram
considerados estaticamente significativos. RESULTADOS: As
variáveis clínicas da PC apresentaram piores condições no grupo DM2 e
todas as variáveis apresentaram diferenças estatisticamente
significativas em relação ao grupo controle, exceto o IPV (p=0,531). A
maioria dos pacientes do grupo DM2 possuíam PC generalizada. O
alelo G e os genótipos GG e GA foram mais frequentes em ambos os
grupos. CONCLUSÃO: O SNP Fok1 (rs2228570) pode estar
relacionado com o desenvolvimento de PC em indivíduos com DM2 e o
alelo G e os genótipos GG e GA estiveram associados com uma maior
susceptibilidade ao desenvolvimento da PC nesta população.

OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliométrico de estudos que
utilizaram células-tronco no Brasil. MÉTODO: Esta pesquisa foi
desenvolvida por meio de uma catalogação de trabalhos apresentados da
31ª a 34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica (SBPqO), realizadas nos anos de 2014 a 2017. Foram
analisados os resumos que utilizaram células-tronco para pesquisa. Uma
planilha no Excel foi desenvolvida com informações sobre a instituição
onde o trabalho foi desenvolvido, estado e região do país, financiamento,
fonte da célula-tronco e sua procedência e o tipo de pesquisa. A análise
estatística foi realizada por meio de estatística descritiva e estatística
analítica. RESULTADOS: Foram encontrados um total de 86 estudos
publicados nos anais dos últimos 4 anos, destes, 20 (23,8%) foram
publicados em 2014, 28 (33,4%) em 2015, 19 (22,6%) em 2016 e 17
resumos (20,2%) no ano de 2017. De todos os estudos 37 (44%) não
receberam financiamento. A região Sudeste foi responsável por 64,3%
(54) da produção nacional. Verificou-se que 25,0% (21 resumos)
utilizaram células-tronco originárias da polpa dentária e 73,8% (62
resumos) das células-tronco eram humanas. O tipo de pesquisa mais
utilizado foi a pesquisa experimental in vitro, consistindo em 51,2% (43
resumos) da amostra. CONCLUSÃO: Verificou-se que o Sudeste foi o
estado brasileiro mais produtivo, constituindo na sua maioria de
instituições públicas, e com maior parcela de financiamento. A fonte de
células-tronco mais utilizada foi a humana, em sua grande maioria
originárias da polpa dentária.
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AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL EM ATLETAS
DA BASE DO SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE

ANÁLISE HISTOLÓGICA DA REPARAÇÃO ÓSSEA COM
UTILIZAÇÃO DE EXTRATO DE URUCUM

Filho HJMO*, Santos VA, Salgado AAM, Cordeiro AKB, Santos ILA,
Silva AG, Filho SMCM, Celerino PRRP

Costa SO*, Bandéca MC, Ribeiro ACB, Vieira RJ, Filho ALMM, Santos
IMSP, Araújo KS

Faculdade de Odontologia de Pernambuco – UPE
helderjosemof1996@gmail.com

Universidade CEUMA – UNICEUMA
samuel-oliveira_costa@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a condição bucal e principalmente periodontal dos
atletas das divisões de base do Santa Cruz Futebol Clube, com
finalidade de fazer uma possível relação de sua condição física e
rendimento esportivo através de repercussões sistêmicas. MÉTODO:
Foi realizado um estudo transversal, através da avaliação de 24 dos 30
atletas da categoria da categoria sub-17 do clube, todos do sexo
masculino. Foram registrados os índices de CPOD e PSR, bem como os
dados relacionados a lesões musculares nos últimos 12 meses.
RESULTADOS: Através do PSR, 91,7% dos atletas apresentaram
gengivite, enquanto que 8,3% apresentaram periodontite, e 16,7%
relataram já terem sentido algum incomodo na gengiva. A média do
CPO-D encontrado foi de 2,59, onde a maior parcela foi de dentes
cariados (45,2%), seguido pelos dentes obturados (35,5%), exatamente
metade dos pesquisados apresentaram CPO-D muito baixo. Os atletas
que apresentaram lesão muscular nos últimos 12 meses apresentaram
maior índice de dentes cariados. Pouco menos de 30% dos que tinham
experiência de cárie relataram lesão muscular nos últimos 12 meses,
enquanto que o resultado foi nulo nos 7 atletas que não tinha
experiência. CONCLUSÃO: Nenhum dos indivíduos pesquisados
apresentou boa saúde gengival, e em geral o índice de CPO-D
encontrado foi baixo, porém não foi possível notar nenhuma relação real
de nenhum dos parâmetros bucais com as lesões musculares.

OBJETIVO: Analisar histologicamente o processo de reparação óssea
após utilização de compostos extraídos das sementes de urucum em
defeitos cirúrgicos realizados na tíbia de ratos, por meio da verificação
da presença de processo inflamatório e observação de neoformação
óssea, comparando com a reparação óssea sem utilização dos compostos.
MÉTODO: Utilizaram-se 24 ratos machos. Foram confeccionados
defeitos cirúrgicos de 2 mm de diâmetro na tíbia direita. Nos animais do
grupo I, a ferida óssea foi preenchida apenas por coágulo sanguíneo; no
grupo II o defeito foi preenchido com compostos extraídos da semente
do urucum. Após a eutanásia em 14 e 30 dias pós-cirurgia, as amostras
de osso foram submetidas à análise histológica. RESULTADOS: Aos 14
dias, o grupo I apresentou defeitos ósseos preenchidos parcialmente por
espículas ósseas e infiltrado inflamatório moderado, o grupo II
apresentou trabeculado ósseo intercomunicante e leve infiltrado
inflamatório. Aos 30 dias, os animais do grupo I apresentavam
trabéculas ósseas lineares e delgadas, com presença de intenso infiltrado
inflamatório, já nos animais do grupo II verificou-se trabeculado
espesso, espículas ósseas invadindo a região medular do defeito e
infiltrado leve. CONCLUSÃO: Os compostos extraídos da semente do
urucum favoreceram a reparação óssea em defeitos cirúrgicos realizados
na tíbia de ratos, pois a análise histológica apontou menor processo
inflamatório e melhor qualidade de tecido ósseo neoformado quando
comparada à reparação ocorrida em defeitos preenchidos apenas pelo
coágulo sanguíneo.

PE 19
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CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE HSP60 E SANGRAMENTO
À SONDAGEM PERIODONTAL

ANÁLISE DA EFICÁCIA DA TERAPIA PERIODONTAL BÁSICA
REALIZADA POR GRADUANDOS EM ODONTOLOGIA

Oliveira LB*, Carvalho Filho PC, Pimentel ACM, Rocha TP, Gomes
Filho IS, Santos-Lima EKN, Xavier MT, Trindade SC

Leite IF*, Brandão RLCM, Barros AW, Wanderley AEC, Silva JKM,
Santos FHL, Silva TO, Andrade NK

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
lilianeboliveira@outlook.com

Centro Universitário CESMAC
Ingrid-leite@hotmail.com

OBJETIVO: Investigar a correlação entre a produção de HSP60 por
células mononucleares do sangue periférico de portadores de
periodontite e os níveis de sangramento à sondagem periodontal.
MÉTODO: A avaliação periodontal foi realizada com sonda
periodontal do tipo williams por um periodontista treinado e o índice de
sangramento à sondagem foi registrado. Em seguida, o sangue
periférico foi coletado, as células mononucleares separadas por
gradiente de densidade e cultivadas com antígenos de Porphyromonas
gingivalis por 48. A dosagem de HSP60 no lisado celular foi mensurada
por ensaio imunoenzimático. A Análise estatística foi realizada
utilizandos os métodos T student, Mann-Whitney e Qui-quadrado de
Pearson. RESULTADOS: Participaram do estudo 27 voluntários, 11
no grupo com periodontite crônica (PC), e 16 no grupo sem
periodontite (SP). Entre os participantes do grupo PC, 07 eram do sexo
feminino e 04 eram do sexo masculino. Já no grupo SP, 9 eram do sexo
feminino e 7 do sexo masculino. Os grupos PC e SP demonstraram
homogeneidade entre si com relação às covariáveis idade (p=0,650;
Mann-Whitney) e sexo (p=0,701; Qui-quadrado). Não foi possível
observar uma correlação entre o percentual de sítios com sangramento
à sondagem e a produção de HSP60. CONCLUSÃO: Os níveis de
sangramento à sondagem não estão correlacionados à produção de
HSP60 células de indivíduos portadores de periodontite.

OBJETIVO: Analisar a eficácia da terapia periodontal básica composta
por raspagem e alisamento coronorradicular em pacientes com
periodontite crônica, realizada por graduandos em odontologia em uma
clínica escola. MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional no qual
foram incluídos 48 prontuários de indivíduos de ambos os gêneros, com
idades que variaram entre 25 e 72 anos, que receberam tratamento para
doença periodontal crônica previamente diagnosticada e retornaram à
clínica escola de odontologia do nordeste brasileiro, para realizar a
reavaliação de sua condição periodontal após a terapia periodontal
básica. Avaliou-se os seguintes parâmetros clínicos: profundidade de
sondagem, posição da margem gengival, nível de inserção clínica, índice
de sangramento, índice de biofilme O’Leary, presença de lesões de furca,
presença de mobilidade dentária, diagnóstico inicial e final. Todos estes
parâmetros foram analisados antes e após a terapia periodontal.
RESULTADOS: Após a terapia periodontal básica, verificou-se melhora
significativa nos valores dos parâmetros clínicos como: profundidade de
sondagem (p= 0.0001), nível de inserção clínica (p=0.0022), índice de
sangramento (p= 0.0001) e de biofilme O'Leary (p=0.0001). Entretanto,
a média encontrada da posição da margem gengival, manteve-se estável
(p=0.2077). Observou-se uma resposta positiva ao tratamento.
CONCLUSÃO: A terapia periodontal básica constitui uma boa conduta
clínica em pacientes diagnosticados com periodontite crônica, porém
fatores individuais relacionados à cooperação dos pacientes e habilidade
manual do operador apresentam uma grande influência nos resultados
dessa terapia.

Financiamento: CNPq / FAPESB
Apoio: NUPPIIM-UEFS / LABIMUNO-UFBA
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PROFILAXIA
ANTIBIÓTICA
E
IMPLANTODONTIA:
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS

AVALIAÇÃO ANATÔMICA DO FRÊNULO LINGUAL EM
BEBÊS ATENDIDOS NO PROJETO LÍNGUA SOLTA- UFPE

Barros JFC*, Oliveira CRJ, Passos IS, Padilha ELF, Santos WS, Leite
IF, Marcílio OBP, Andrade NK

Silva WSAS*, Monteiro IF, Araújo MMR, Lins MLA, Gaspar Junior
AA, Silva MG, Araújo ACS

Centro Universitário CESMAC
juliafcb14@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
wendysthephany@yahoo.com.br

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de implantodontistas sobre
profilaxia antibiótica para a prevenção de infecções após a cirurgia para
instalação de implantes dentários e sua relação com o surgimento de
resistência microbiana. MÉTODO: Tratou-se de uma pesquisa do tipo
observacional transversal, com a participação de 33 profissionais,
devidamente registrados no Conselho Regional de Odontologia e
atuantes no Estado, os quais responderam a um questionário. Esta
pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê e Ética em Pesquisa do
Centro Universitário Cesmac, sob o protocolo 1.921.980.
RESULTADOS: A maioria dos profissionais declarou prescrever
antibióticos como terapia farmacológica profilática para prevenir
infecção pós-operatória em cirurgias para instalação de implantes em
todos os casos, independentemente do número de implantes a serem
instalados ou do estado de saúde geral do paciente. CONCLUSÃO: É
indispensável a constante atualização dos implantodontistas,
prevenindo uma seleção de bactérias resistentes e exposição dos
pacientes a efeitos adversos.

OBJETIVO: Traçar o perfil anatômico do freio lingual de bebês de 0 a 2
anos indicados à frenotomia pelo Projeto de Extensão Língua
Solta/UFPE. O corte transversal do estudo foi realizado entre maio a
setembro de 2018. MÉTODO: Participaram do projeto 362 crianças,
para classificação do frênulo lingual foram analisadas a espessura do
frênulo, sua fixação na língua e no assoalho da boca, a partir do
“Protocolo de avaliação do frênulo da língua com escores para bebês”
baseado nos estudos de Martinelli, Marchesan e Berretin-Felix (2012).
195 crianças foram selecionadas, sendo a maioria dos participantes do
genêro masculino, onde a prevalência de alterações foi de 35,7%.
RESULTADOS: Em relação ao frênulo, observou-se em maior
prevalência da espessura delgada com fixação entre o terço médio e o
ápice da língua e vistos a partir da crista alveolar inferior. Os resultados
encontrados nesse estudo, em geral, foram paralelos aos encontrados em
outras publicações. Sugere-se que haja associação do sexo com a
presença de anomalias anatômicas no frênulo lingual. CONCLUSÃO: A
frenotomia ainda é motivo de grande discussão quanto à sua indicação,
mas é sabido que quando indicada adequadamente promove melhorias ao
desenvolvimento dos bebês. Quanto maior for a precocidade de
diagnóstico e correção da anatomia e função do freio, menores serão os
danos decorrentes dessas alterações para o desenvolvimento dos bebês.

PE 23
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AÇÃO EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL
EM USUÁRIOS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIBRA

AVALIAÇÃO
DA
PREVALÊNCIA
PERIODONTAIS EM UM CENTRO
ALAGOANO

Batista PHS*, Regueira L, Feitosa EF

DE
DOENÇAS
UNIVERSITÁRIO

Souto RRFA*, Barros ALM, Almeida HFV, Anjos FNFG, Pimentel
MG, Magalhães MCBL, Batista LHC, Andrade NK

Centro Universitário Brasileiro - UNIBRA
pediehs@gmail.com

Centro Universitário CESMAC
rubia.souto@gmail.com

OBJETIVO: Demonstrar as ações de extensão executadas pelos
discentes do curso de graduação em odontologia do Centro
Universitário Brasileiro – UNIBRA, com foco em educação em saúde
bucal. MÉTODO: As ações foram estruturadas em 3 Etapas. Etapa 1:
aulas teóricas sobre controle de químico e mecânico da placa, realizadas
pelos docentes. Etapa 2: rodas de conversa e confecção de material
educativo, com foco direto nos discentes, para consolidação de conteúdo
teórico. Etapa 3: envolvimento dos usuários do serviço, com
apresentação do material confeccionado, colocando-o como ponto
central do conhecimento da boca no processo saúde/doença, com espaço
para sua participação e interação. RESULTADOS: Em 5 semanas
foram realizados 11 encontros: 2 aulas teóricas, 4 rodas de conversa, e 5
palestras (2manhã/3noite) na recepção da clínica escola. Quinze
cartazes, dois manequins de demonstração e três escovas dentais, os
dois últimos como forma de macromodelos, foram os instrumentos
utilizados para abordar o usuário de forma lúdica. Até o momento, 37
usuários, oriundos da clínica de periodontia, foram beneficiados com o
trabalho. Desses, vinte e seis (70%) do sexo feminino; e 11 (30%), do
masculino. A média de idade foi de 41,21anos (14-76). CONCLUSÃO:
Ações educativas potencializaram a dinâmica assistencial do serviço no
que se refere à integralidade da atenção, e aumentam o vínculo doentediscente-usuário. O entendimento dos hábitos de higiene oral, pelos
usuários, torna-os entendedores, agentes modificadores e coadjuvantes
do processo de restabelecimento de sua saúde bucal.

OBJETIVO: Determinar a prevalência das doenças gengivais e
periodontais entre os pacientes atendidos em um Centro Universitário
alagoano. MÉTODO: Estudo transversal onde foram analisados 174
prontuários de pacientes no período de 2010 a 2016, na faixa etária de 11
a 85 anos. Os dados coletados foram tabulados e uma análise da
proporção absoluta em função de gênero, diagnóstico periodontal,
prognóstico periodontal e doenças sistêmicas e a relação entre eles foi
feita pelo teste Qui-quadrado. Já a influência da idade dos indivíduos no
diagnóstico, prognóstico e doenças sistêmicas foi feito com os testes de
Kruskal-Wallis e Dunn. RESULTADOS: A média da idade foi de 39.9
± 15.9 anos. Houve significativamente (p<0.0001) mais mulheres que
homens na amostra. Além disso, houve mais (p<0.0001) casos de
gengivite e periodontite que pessoas saudáveis, sendo gengivite (54.3%),
periodontite (35.5%) e saúde (10.1%). Não houve, entretanto, diferenças
significativas entre as proporções de gengivite e periodontite (p=0.17).
Além
disso,
a
proporção
de
prognósticos
positivos
(excelente/bom/favorável) foi maior (p<0.0001) que a proporção de
negativos (regular/ruim/desfavorável/duvidoso), bem como a maioria
não apresentava doença sistêmica. CONCLUSÃO: A prevalência das
doenças gengivais e periodontais é muito elevada, no entanto, devido a
metodologia empregada, não houve dados suficientes que comprovassem
a relação da doença periodontal com a condição sistêmica dos pacientes.
Observa-se ainda a necessidade de programas preventivos para manter a
saúde periodontal da população.
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AÇÃO
ANTIMICROBIANA
BACTÉRIAS
ORAIS
SUPERINFECTANTES

DA
E

PASSIFLORA
SOBRE
MICRORGANISMOS

Mendonça AKP*, Gomes MS, Cordeiro TO, Lima ELF, Dias JN, Alves
JSF, Langassner SMZ, Lins RDAU

FATORES QUE INFLUENCIAM A PRESENÇA DE PAPILA
ENTRE IMPLANTES E ENTRE DENTE E IMPLANTE
Souza CA*, Andrade ALFS, Siqueira RAC, Vajgel BCF, Silva Neto JC,
Cimões R

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
angelica_kercya@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
camila.agra@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a ação antimicrobiana do extrato da folha da
Passiflora edulis Flavicarpa Degener (maracujá-amarelo) frente as
bactérias: Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Streptococcus
sanguinis, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis) do
ambiente bucal. MÉTODO: Foram investigadas a Concentração
Inibitória Mínima (CIM), a Concentração Inibitória Mínima de
Aderência (CIMA) e a Cinética Bactericida, utilizando como controle o
digluconato de clorexidina a 0,12%. RESULTADOS: Com halos de até
22mm, a CIM demonstrou que para o Streptococcus oralis, o extrato
vegetal bruto (1:1-500mg/mL) se apresentou estatisticamente superior
(p<0,05) ao grupo controle. Esse último exibiu resultados superiores ao
extrato vegetal para o Streptococcus mutans (p<0,05) e para os
microrganismos superinfectantes, não havendo diferença estatística
entre o grupo controle e o extrato vegetal bruto para o Streptococcus
sanguinis. Para o efeito antiaderente, o extrato apresentou resultado
superior ao grupo controle apenas para o Streptococcus oralis e
Streptococcus sanguinis. Quanto à Cinética Bactericida, os extratos
bruto e diluídos testados não demonstraram inibição de crescimento
bacteriano a partir de 4h de contato com nenhum dos microrganismos
do estudo. CONCLUSÃO: Em comparação com o digluconato de
clorexidina a 0,12%, o extrato vegetal, em sua concentração bruta,
apresenta capacidade inibidora de crescimento bacteriano superior
somente diante do Streptococcus oralis, efeito antiaderente superior em
diferentes concentrações para o Streptococcus oralis e Streptococcus
sanguinis e potencial bactericida inferior frente a todos os
microrganismos investigados.

OBJETIVO: Avaliar os fatores que influenciam a presença ou a ausência
da papila interproximal entre implantes adjacentes e entre dente e
implante, através de avaliação clínica e radiográfica. MÉTODO: A
amostra não probabilística compreendeu 44 pacientes de ambos os
gêneros, com idade entre 21 e 68 anos, reabilitados com 114 implantes
osseointegrados e apresentando ao todo 176 áreas interproximais para
formação de papilas. Através de um estudo clínico retrospectivo, os
pacientes foram divididos de acordo com a presença ou a ausência da
papila interproximal em: Grupo 1 – ausência de papila, Grupo 2 –
presença parcial de papila e Grupo 3 – presença total de papila. Foram
avaliados o sucesso dos implantes, o biotipo periodontal e as distâncias
vertical e horizontal das regiões interproximais incluídas no estudo.
RESULTADOS: 46,5% dos implantes foram considerados insucesso e o
sangramento à sondagem esteve presente em 29,8% dos mesmos. O
biotipo periodontal foi classificado como fino e festonado em 85,1% das
regiões avaliadas. A avaliação dos grupos de acordo com a conformação
do espaço interproximal mostrou diferença estatisticamente significativa
(p=0,007), com 61,9% dos espaços interproximais largos e longos no
grupo 1, enquanto que 31% dos espaços interproximais estreitos e
curtos no grupo 3. CONCLUSÃO: A morfologia do espaço
interproximal foi o fator que esteve mais fortemente associado à
presença ou à ausência da papila interproximal.

PE 27

PE 28

AVALIAÇÃO
PERIODONTAL
DE
PACIENTES
REABILITADOS COM COROAS TOTAIS UNITÁRIAS

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS
EM PACIENTES SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE

Silva DNA*, Ribeiro AKC, Sena IAA, Silva NT, Azevedo MLS, Aquino
ARL, Carreiro AFP, Dantas EM

Perez MMC*, Lacerda EPM, Souto Maior FL, Silva ICG, Gueiros
LAM, Leão JC, Carvalho AAT

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
davinetoaraujo@yahoo.com.br

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
marih_perez@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar longitudinalmente a condição periodontal de
pilares dentários reabilitados com coroas totais unitárias. MÉTODO:
Foram avaliadas 26 coroas totais unitárias previamente à instalação
(T0) e por um tempo de acompanhamento de 3, 6 e 12 meses (T1, T2 e
T3, respectivamente). A coleta de dados consistiu da obtenção de
parâmetros clínicos de Índice de Placa Visível (IPV), Índice de
Sangramento Gengival (ISG), Índice de Sangramento a Sondagem
(ISS), Profundidade de Sondagem (PS), Nível de Inserção Clínico (NIC),
tomada radiográfica e avaliação protética. RESULTADOS: Houve
aumento de IPV e ISG em T0-T2 e T0-T3, maior PS e ISS em T0-T3,
NIC em T0-T2 e T0-T3 (p<0,05) e reabsorção óssea nos tempos de
acompanhamento (p>0,05). Além disso, foi constatado 19,2%, 25% e
23,1% de pilares com desadaptação cervical em T1, T2 e T3,
respectivamente. Não houve nenhuma relação estatisticamente
significativa (p>0,05) entre a desadaptação cervical e os seguintes
parâmetros: IPV, alterações clínicas periodontais e a reabsorção óssea
nos pilares avaliados. O tipo de material da prótese teve associação
estatística significativa (p<0,05) quando comparado à desadaptação
cervical em T1 e quando associado ao IPV em T3. A partir dos
parâmetros clínicos periodontais, foi verificado aumento de IPV, ISG,
PS, ISS e NIC. CONCLUSÃO: A desadaptação cervical em próteses
fixas pode contribuir para o acúmulo de biofilme. Então, antes de
realizar qualquer tratamento reabilitador protético, recomenda-se a
manutenção da saúde periodontal e o controle de biofilme, para que a
prótese fixa tenha longevidade.

OBJETIVO: Avaliar a presença e severidade da periodontite em
pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise quando compados a
um grupo controle saudável. MÉTODO: Estudo epidemiológico e
observacional, composto por um grupo caso que envolvia pacientes em
hemodiálise provenientes do Hospital das Clínicas da UFPE e do
Hospital Maria Lucinda. O grupo controle foi composto por pacientes
que realizaram primeira consulta para triagem na clínica de
Estomatologia da UFPE, sendo saudáveis para doença renal crônica. O
diagnóstico periodontal foi estabelecido através da avaliação da
profundidade de sondagem, perda de inserção clínica, presença de placa
visível e de sangramento a sondagem. RESULTADOS: Foram
avaliados 109 pacientes (Caso: n=54; Controle: n=55) com idade média
de 46,5 +- 12,8 anos, variando dos 18 aos 78 anos, na qual a maioria
(56%) era do sexo feminino. Não foi encontrada diferença
estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto à presença de
placa visível (p=0,249), grau (p=0,960) e extensão (p=0,763) da
periodontite. Entretanto, o sangramento a sondagem foi
significativamente menor (p<0,001) nos pacientes do grupo caso.
Quando os pacientes em hemodiálise foram subdivididos quanto ao
tempo de tratamento (até 12 meses; 1 a 2 anos; mais de 2 anos) também
não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto
ao grau de periodontite (p=0,060). CONCLUSÃO: Não houve diferença
estatisticamente significativa entre os 2 grupos quanto a presença de
periodontite. No entanto, o sangramento a sondagem se apresentou mais
evidente no grupo caso.
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NANOPARTÍCULA DE PLGA COM METFORMINA EM
MODELO DE DOENÇA PERIODONTAL EM RATOS
DIABÉTICOS

AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AMOXICILINA NA
PROFILAXIA ANTIBIÓTICA EM CIRURGIAS DE IMPLANTES

Lima MLS*, Pereira ASBF, Araújo LS, Araújo Júnior RF, Medeiros
CACX, Guerra GCB, Araújo AA

Santos FHL*, Silva JKM, Souto RRFA, Ramacciato JC, Carvalho PSP,
Groppo FC, Motta RHL, Andrade NK

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
mlauradesouzalima@gmail.com

Centro Universitário CESMAC
flaviohenrique97@hotmail.com

OBJETIVO: Preparar e caracterizar a nanopartícula de poli (D, LLactídeo-co-glicolídeo) (PLGA) / (PLGA carregado com MET) e
avaliar o efeito em um modelo experimental de periodontite induzida
por ligaduras em ratos diabéticos. MÉTODO: Os PLGA carregados
com MET foram caracterizados por diâmetro médio, tamanho de
partícula, índice de polidispensidade e eficiência de encapsulação. As
imagens de maxila foram realizadas por meio de Tomografia
Computadorizada
(µCT)
e
análises
histopatológicas
e
imunohistoquímicas. Os níveis de IL-1β e TNF-α foram analisados por
imunoensaio ELISA. RT-PCR quantitativo foi utilizado (AMPK, NFkB p-65, HMGB1 e TAK-1). As análises foram feitas utilizando teste t
de Student, ANOVA seguido de teste de Tukey ou pós-teste de
Bonferroni e teste de Kruskal-Wallis, nível de significância ≤5%.
RESULTADOS: O diâmetro médio das nanopartículas de PLGA
carregadas com MET estava na faixa de 457,1 ± 48,9 nm (p <0,05) com
índice de polidispersão de 0,285 (p <0,05), potencial:: 8,16 ± 1,1 mV (p
<0,01) e eficiência de aprisionamento (EE) foi de 66,7 ± 3,73. O
tratamento com 10 mg / kg de PLGA com MET mostrou baixas
células inflamatórias, coloração fraca por RANKL, catepsina K, OPG e
osteocalcina, e níveis de IL-1β e TNF-α (p <0,05), aumento do gene de
expressão de AMPK (p < 0,05) e diminuiu NF-κB P65, HMGB1 e
TAK-1 (p <0,05). CONCLUSÃO: PLGA carregado com MET
diminuiu a inflamação e a perda óssea na periodontite em ratos
diabéticos.

OBJETIVO: Avaliar a eficácia de dois protocolos de amoxicilina em
cirurgias para instalação de implantes. MÉTODO: Foi realizado um
estudo clinico com 66 voluntários de ambos os gêneros (idade média
51,9±2,5 anos) que atenderam aos critérios de inclusão e que foram
distribuídos por sorteio em 2 grupos: Grupo 1 (n=35) - amoxicilina (2g)
por via oral 1h antes da cirurgia e Grupo 2 (n=31) - amoxicilina (2g) por
via oral 1h antes da cirurgia e 500mg a cada 8 horas durante 7 dias. Os
parâmetros avaliados foram ocorrência de reações adversas, dor e perda
de implantes. A dor foi avaliada no dia da cirurgia (antes, imediatamente
após e à noite), 24h, 48h, 72h e 1 semana após as cirurgias, e os demais
parâmetros foram avaliados em consultas diárias até o terceiro dia póscirúrgico, 7 dias e 3 meses após as cirurgias. Os resultados foram
submetidos à análise estatística com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Reações adversas (cefaleia, diarréia, dor estomacal e
náusea) e perda de implantes ocorreram apenas em G2 (4 voluntários e 3
implantes, respectivamente), e em relação à dor foram observados
valores maiores para G2 nos tempos “à noite (p=0,0043), 24h
(p=0,0013), 48h (p=0,0187) e 72h (p=0,0445). CONCLUSÃO: Os dados
sugerem que a dose única de amoxicilina (2g) foi eficaz na profilaxia
antibiótica para cirurgias de implantes, e que a amoxicilina no período
pós-operatório não proporcionou benefício adicional.

Financiamento: CNPQ (Processo: 401838/2016-1)
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AVALIAÇÃO DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES
REABILITADOS COM PRÓTESES IMPLANTOSSUPORTADAS

POLIMORFISMO
DA
IL-6
NA
PROGRESSÃO
PERIODONTITE EM PACIENTES SOB HEMODIÁLISE

Ribeiro AKC*, Dantas DJC, Mendonça AKP, Silva DNA, Oliveira EE,
Damasceno TAS, Lins RDAU

DA

Silva ICG*, Perez MMC, Carvalho ALV, Maior LFS, Gueiros LA, Leão
JC, Carvalho AAT

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
anne_claudino@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
ingridguedesicgs@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a relação entre hábitos de higiene bucal e aspectos
clínicos periodontal e peri-implantar em pacientes reabilitados com
próteses unitárias implantossuportadas. MÉTODO: Estudo
transversal, onde foram avaliados 30 prontuários clínicos de pacientes
submetidos ao tratamento de reabilitação oral, atendidos nas clínicas da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. A coleta consistiu na obtenção dos dados sobre hábitos de
higiene bucal (frequência de escovação diária e uso de fio dental) e os
parâmetros clínicos periodontais e peri-implantares, como Índice de
Placa Visível (IPV), Índice de Placa Modificado (IPm), Índice de
Sangramento Gengival (ISG), Índice de Sangramento Modificado
(ISm), PSR (Periodontal Screening and Recording) e Profundidade de
Sondagem Periodontal e Peri-implantar, registrados nos referidos
prontuários, estabelecendo relação entre o grau de higiene oral e esses
aspectos clínicos. Para análise estatística, montou-se um banco de
dados, a partir do qual foram realizados testes específicos,
considerando-se nível de significância de 5%. RESULTADOS:
Verificou-se correlação estatisticamente significativa entre o Grau de
Higiene Oral e o Índice de Placa (p<0,001), assim como entre o Grau de
Higiene Oral e o tempo de instalação da carga do implante (p<0,002).
CONCLUSÃO: As orientações de higiene bucal para indivíduos
reabilitados com prótese implantossuportada, o acompanhamento
desses pacientes para avaliação e manutenção da condição de saúde dos
tecidos periodontal e peri-implantar são fundamentais para a obtenção
de resultados satisfatórios ao longo da reabilitação, contribuindo para
longevidade do tratamento.

OBJETIVO: Caracterizar o perfil clínico e genético da doença
periodontal em pacientes renais crônicos. MÉTODO: Trata-se de um
estudo epidemiológico observacional, no qual pacientes do serviço de
Estomatologia da Universidade Federal de Pernambuco foram
distribuídos em dois grupos: G1(pacientes que fazem hemodiálise) e G2
(grupo controle). Estes foram submetidos ao exame clínico
(periograma), questionário estruturado para obtenção dos dados
odontológicos, médicos e história da doença atual. Os procedimentos de
coletas de materiais biológicos foram realizados por um examinador
previamente calibrado. O DNA foi extraído a partir de sangue total
usando o Kit de extração Wizard Genomic DNA Purification (Promega
Bio Sciences, LLC. San Luis Obispo, CA, USA) de acordo com as
recomendações do fabricante, feito a partir de 300µl do sangue total. O
produto final foi avaliado no NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific,
Wilmington, USA) para verificação da presença e qualidade do DNA
extraido. Foi realizada uma PCR em tempo real para avaliação dos
polimorfismos estudados. RESULTADOS: 84 pacientes participaram do
estudo, dos quais 43 (51,2%) foram pacientes em hemodiálise e 41
(48,8%) do grupo controle. 54,8% eram do sexo feminino, 52,4% com
doença sistêmica, 75% com periodontites, onde 55,6% eram severas e
60,3% generalizada. Em relação ao gene IL-6 o genótipo mais frequente
foi o GG (58,3%). Ficou evidente que a presença do alelo G tem uma
maior relação com o grau severo nos dois grupos. CONCLUSÃO: As
variáveis analisadas não apresentaram diferenças estatisticamente
significantes em relação aos dois grupos.
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POLIMORFISMO DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO EM TNF-α E A
PROGRESSÃO DA PERIODONTITE CRÔNICA EM RENAIS
CRÔNICOS

ANÁLISE DA PADRONIZAÇÃO DIMENSIONAL DAS SONDAS
PERIODONTAIS

Souto Maior FL*, Perez CMM, Silva GRL, Lacerda MPE, Silva GCI,
Gueiros MAL, Leão CJ, Carvalho TAA

Silva GG*, Lima JGC, Santos AJS, Pinheiro JC, Morais EF, Leite RB,
Souza LMA, Martins EOB

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
laurasoutomaior.lsm@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
silvagg94@gmail.com

OBJETIVO: Caracterizar a influência do polimorfismo de nucleotídeo
único (SNPs) em TNF-A na doença periodontal em pacientes renais em
hemodiálise. MÉTODO: Oitenta e quatro (84) pacientes foram
divididos em dois grupos, dos quais 43 foram pacientes em Hemodiálise
(grupo 1) e 41 pacientes saudáveis (grupo 2). Os pacientes foram
submetidos a exame clínico e aplicação de questionário estruturado para
obtenção dos dados odontológicos, médicos e história da doença atual. A
avaliação periodontal foi realizada através do periograma sendo
observado profundidade de sondagem, sangramento a sondagem e
presença de placa visível. O DNA foi extraído a partir de sangue total e
genotipado para detecção das mutações SNPs, usando o método da
TaqMan em tempo real. Para os dados categóricos foi aplicado o Teste
Exato de Fisher e Teste de Independência de Verosimilhança; para
associação entre o percentual de faces com placa, Mann-Whitney e
Kruskal Wallis. RESULTADOS: A frequência absoluta e relativa dos
genes TNF (genótipos e alelos) para as variáveis doença sistêmica, grau
de periodontite e localização de periodontite não apresentou diferença
estatisticamente significante em nenhum dos grupos avaliados (p>0,05).
O percentual de faces com placa apresentou diferenças com significância
estatística apenas no grupo controle no genótipo (p=0,030) e presença
do alelo A (p=0,010). CONCLUSÃO: Não houve diferenças
significantes em relação aos alelos e genótipos analisados em ambos os
grupos, que seja expressivo no perfil clínico e genético da DP em
pacientes renais crônicos.

OBJETIVO: Analisar a padronização das características dimensionais
das sondas OMS e PCP-15 (Carolina do Norte) utilizadas pelos
discentes do curso de Odontologia da Universidade Tiradentes, AracajuSE. MÉTODO: 142 sondas periodontais do tipo OMS das marcas
Golgran, Trinity e Millennium e 70 sondas periodontais do tipo PCP-15
das marcas Golgran e Millennium. Todas as sondas foram analisadas
com auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. Nas
sondas OMS analisou-se o diâmetro do cabo (DC); diâmetro da esfera
(DE); diâmetro da união da esfera com a ponta ativa (DU); marcação
inicial da tarja preta (MI) e a marcação final da tarja preta (MF). Nas
sondas PCP-15 foram verificadas o diâmetro do cabo (DC); diâmetro do
início da marcação milimetrada (DIP); diâmetro do final da marcação
milimetrada (DFP) e marcações longitudinais milimétricas de 0-5 mm,
0-10 mm e 0-15 mm. RESULTADOS: A avaliação sobre as sondas
OMS apenas os quesitos MI e MF estão, em média, de acordo com os
padrões da OMS. Os demais quesitos apresentam uma variação superior
ao recomendado, enfatizando que o DC apresentou grande diferença ao
preconizado. As sondas PCP-15 ambas as marcas apresentam o DIP e
DFP similar entre si. No entanto, o DC observa-se diferenças entre as
marcas. Quanto às marcações lineares observa-se que a Millennium
estava dentro dos padrões e a Golgran fugiu dos padrões.
CONCLUSÃO: Não há uma padronização uniforme entre as marcas.

PE 35

PE 36

IMPACTO DE UM APLICATIVO MÓVEL DE HIGIENE BUCAL
NA SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES

ANALISE
HISTOMORFOMÉTRICA
UTILIZANDO LUMINA BONE POROUS®

Souto RRFA*, Wanderley AEC, Peixoto EMC, Leite IF, Pimentel MG,
Vieira KA, Salmos-Brito JAL, Bessa-Nogueira RV

DE

ENXERTOS

Martins SCR*, Godoy GP, Peruzzo DC

Centro Universitário CESMAC
rubia.souto@gmail.com

Faculdade de Odontologia SL MANDIC
Sergiocharifker@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o impacto do uso de um aplicativo móvel de
higiene bucal na saúde bucal de adolescentes. MÉTODO: Trata-se de
um estudo clínico aleatório cuja amostra probabilística foi composta por
180 adolescentes (13 a 18 anos) divididos, aleatoriamente, em 3 grupos
(G1, G2 e GC; n=60 por grupo). No G1, foi utilizado o aplicativo e os
voluntários receberam instrução de higiene pelo protocolo do
Ministério da Saúde (MS). No G2, foi utilizado apenas o aplicativo e no
GC os participantes receberam somente instrução pelo protocolo do
MS. Dados sóciodemográficos, questionários estruturados, e dois
índices (placa visível e sangramento gengival) foram utilizados em dois
momentos (inicial e após 3 meses). A significância estatística foi fixada
em 5%. RESULTADOS: Dos voluntários 64,8% eram mulheres, 50%
dos participantes tinha de 15 a 17 anos de idade e 45,7% tinham a renda
familiar de um salário mínimo. Existiu uma redução significativa da
placa e do sangramento gengival para cada grupo (Wilcoxon, p<0,01),
mas sem diferença significativa entre eles. Após 3 meses, 63,88% dos
voluntários escovavam igual ou superior a 3xdia, 84,2% relataram
benefícios para sua saúde com o aplicativo, 80,5% gostaram de usar o
aplicativo e 89,8% o recomendaria. CONCLUSÃO: O uso de um
aplicativo móvel de higiene bucal tem um impacto positivo, contudo não
é substituto para a atuação profissional e pode ser considerada como
uma ferramenta auxiliar na motivação da higiene bucal de adolescentes.

OBJETIVO: Comparar a estrutura óssea neoformada em levantamentos
de seio maxilar, utilizando-se osso bovino desproteinizado liofilizado
(Criteria Lumina Bone Porous®), ao Bio-Oss® - Geistlisch. MÉTODO:
14 pacientes submetidos a procedimentos de levantamento de seio
maxilar e, após 6 meses do procedimento cirúrgico, coletado por meio de
uma broca trefina, amostras das áreas enxertadas. Onze pacientes foram
incluídos no grupo teste, dos quais foram removidas 31 amostras de
osso, de áreas previamente enxertadas com Criteria Lumina Bone
Porous®; e, 3 pacientes (grupo controle), que foram removidas 07
amostras de osso, de área previamente enxertada com Geistlich BioOss®. as amostras foram processadas histologicamente e coradas com
Hematoxilina/Eosina, Tricrômio de Masson e Azul de Metileno, e
analisadas utilizando o programa CaseViewer (3D Histech).
RESULTADOS: Após análise histológica, verificou-se que o osso
neoformado e tecido conjuntivo encontrado nas amostras estavam em
íntimo contato com o resíduo de biomaterial testado, sugerindo-se a
biocompatibilidade, além de uma reabsorção lenta do substituto ósseo.
Na análise histomorfométrica, não houve diferença significativa entre as
médias (p>0,05) apresentadas entre os grupos teste e controle. O grupo
teste apresentou uma média de tecido conjuntivo de 44,32% (±8.66%),
resíduo de biomaterial de 23,21% (±3.31%), e osso neoformado de
32,48% (±9.05%), enquanto o grupo controle, 48.21% (±1.30%), 26.15%
(±3.42%) e 25.64% (±4.26%), respectivamente. CONCLUSÃO: O
material utilizado na pesquisa mostrou um bom potencial
osseocondutor, e manteve-se estável ao longo do tempo pesquisado,
favorecendo a neoformação óssea.
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CONHECIMENTO
ARCOVERDE-PE
PERIODONTAIS

DOS DENTISTAS
SOBRE
LESÕES

ATUANTES EM
ENDODÔNTICO-

Silva Junior JB*, Duarte Filho ESD, Donato LFA, Lopes DS, Gomes
DV

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONDIÇÃO PERIODONTAL, NÍVEIS DE
VITAMINA D, GLICEMIA EM JEJUM E HBA1C
Almeida FR*, Amorim CPS, Dias RSAM, Pinho RCM, Vajgel, BCF,
Cimões R

Universidade de Pernambuco – UPE
junyorpernambuco@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
almeidabiomed@gmail.com

OBJETIVO: Investigar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas frente
às lesões endodôntico-periodontais, desde diagnóstico e tratamento até
as dificuldades encontradas. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa
observacional, exploratória (do tipo inquérito), transversal, de
abordagem quanti-qualitativa, realizada com os cirurgiões-dentistas
(CDs) atuantes na rede pública de saúde na cidade de Arcoverde/PE –
em Unidades de Saúde da Família e/ou Centro de Especialidades
Odontológicas – bem como, profissionais da rede privada, perfazendo
uma amostra de 48 profissionais. RESULTADOS: Em 30% da
população em estudo foi possível constatar que os CDs apresentam um
bom conhecimento sobre a fisiopatologia da lesão endo-pério e seus
principais sinais, sintomas e testes necessários para diagnóstico,
contudo, os mesmos ao responderem o inquérito atestam, no que diz
respeito ao tratamento, informações que não estão de acordo com o que
a literatura evidencia como protocolo para a resolução das diferentes
apresentações das lesões endodôntico-periodontais. CONCLUSÃO:
Cogita-se que a incongruência de informações percebida de acordo com
o que se encontra na literatura, possivelmente deva-se à não
integralidade das matrizes curriculares no que concerne às
especialidades odontológicas, ao menos no quesito teórico, durante a
etapa de formação do profissional. Também, frisa-se o impacto positivo
durante a coleta de dados em relação à maioria dos participantes, ao se
demonstrarem interessados em conhecer mais sobre a temática, sanando
dúvidas e corroborando, desta forma, para uma melhor decisão e
atuação terapêutica.

OBJETIVO: Avaliar a associação entre as condições clínicas
periodontais e os níveis de vitamina D, glicemia em jejum e hemoglobina
glicada (HbA1c) em pacientes com periodontite crônica (PC)
comparados a pacientes periodontalmente saudáveis (PPS). MÉTODO:
Realizou-se um estudo clínico observacional com 60 pacientes divididos
em dois grupos: G1-PC (n=30) e G2-PPS (n=30). A amostra foi do tipo
conveniência, não probabilística, e composta por pacientes em
atendimento nas clínicas odontológicas da UFPE e no ambulatório do
Hospital Agamenon Magalhães. A cada participante, foi aplicado um
questionário sociodemográficos e, durante o exame clínico, foram
coletados dados de profundidade de sondagem (PS), nível de inserção
clínica (NIC) e índice de sangramento (IS). A doença periodontal (DP)
foi avaliada quanto à severidade, extensão e classificação. Também
foram solicitados exames de sangue para análise da vitamina D, glicemia
em jejum e HbA1c. RESULTADOS: Apenas 6,7% dos participantes
apresentaram deficiência de vitamina D, contudo observou-se diferença
significante, pois todos pertenciam ao G1 (p<0,05). Não houve
associação entre a vitamina D e as variáveis de PS, NIC, IS, severidade,
extensão e classificação da PC, nem aos índices glicêmicos (p>0,05).
Apenas pré-diabéticos apresentaram associação quanto à extensão
generalizada da DP (p<0,05). CONCLUSÃO: A deficiência de vitamina
D observada nos pacientes com PC comparados aos PPS sugere que a
vitamina D tenha um efeito protetor no desenvolvimento da DP e
indivíduos pré-diabéticos parecem ser mais susceptíveis apresentarem
periodontite generalizada quando comparados a normoglicêmicos.

PE 39

PE 40

EFEITO ANTIADERENTE DO EXTRATO SPONDIAS
MOMBIN L. (CAJÁ) SOBRE BACTÉRIAS DO AMBIENTE ORAL

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ESF SOBRE A
RELAÇÃO DOENÇA PERIODONTAL-DIABETES MELLITUS

Gomes MS*, Cordeiro TO, Mendonça AKP, Dias JN, Lins RDAU

Gomes DV*, Duarte Filho ESD, Cartaxo RO, Silva Junior JB

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
mayragomes89@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
dany.odontoupe@gmail.com

OBJETIVO: Observar o efeito antiaderente do extrato hidroetanólico
de Spondias mombin L. (cajá) frente às bactérias do biofilme oral.
MÉTODO: Trata-se de um estudo in vitro para determinar a
Concentração Inibitória Mínima de Aderência (CIMA) do extrato
Spondias mombin L., que foi estabelecida na presença de sacarose a 5%,
de acordo com Gerbara, Zardetto e Mayer (1996), usando-se
concentrações do extrato correspondentes ao extrato bruto até a
concentração 0,97mg/mL. As linhagens bacterianas utilizadas foram:
Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus oralis ATCC 10557,
Streptococcus sanguinis ATCC 7863 e Streptococcus mitis ATCC
12261. A incubação das amostras ocorreu a 37°C, em cubas de
microaerofilia. O mesmo procedimento foi realizado para o controle
positivo com o digluconato de clorexidina a 0,12%. RESULTADOS:
Observou-se que o extrato de Spondias mombin L. apresentou efeito
antiaderente sobre todas as bactérias do biofilme oral até a última
concentração diluída (0,97mg/mL), com exceção da Streptococcus
mitis, que inibiu a aderência até a concentração 31,25mg/mL.
CONCLUSÃO: O efeito antiaderente do extrato para os
microrganismos citados foi superior ao encontrado pelo digluconato de
clorexidina a 0,12% para as bactérias Streptococcus mutans,
Streptococcus oralis e Streptococcus sanguinis. Já para o Streptococcus
mitis, o digluconato de clorexidina a 0,12% é a substância mais
antiaderente, em relação a este extrato. Diante disso, tais resultados se
apresentam de modo importante para a viabilidade de utilização de
plantas fitoterápicas e medicinais como recurso terapêutico em
Unidades de Saúde inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS).

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento e a integralidade dos profissionais
atuantes na Equipe de Saúde da Família (ESF), em Arcoverde/PE, no
que se refere à relação bidirecional entre doença periodontal (DP) e
Diabetes mellitus (DM). MÉTODO: Trata-se de um censo
observacional e exploratório (do tipo inquérito) que realizado com os
médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas (CDs) atuantes na ESF na
cidade de Arcoverde/PE (n=24), de caráter quanti-qualitativo e de corte
transversal. RESULTADOS: Em 40% da população em estudo (n=73),
foi possível constatar que todos médicos, enfermeiros e CDs conheciam
bem a fisiopatologia do diabetes e seus principais sinais, sintomas e
exames laboratoriais necessários para o seu diagnóstico, entretanto, 65%
dos médicos e 30% dos enfermeiros são desconhecedores das doenças
periodontais. Sobre a influência que o tratamento periodontal básico
pode oferecer sobre o controle glicêmico dos pacientes diabéticos
descompensados, 60% dos médicos, 30% dos enfermeiros e 50% dos CDs
não conhecem esse mecanismo. CONCLUSÃO: Foi possível constatar
que os médicos e enfermeiros possuem déficit de informações sobre a
relação de fator modificador entre a DP e DM, quando comparados aos
cirurgiões-dentistas. Também, frisa-se o impacto positivo durante a
coleta de dados, no que concerne à maioria dos participantes, ao fim da
aplicação do questionário, se demonstrarem interessados em conhecer
mais sobre a temática, sanando dúvidas e corroborando, desta forma,
para uma maior integralização entre os profissionais de uma ESF.
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PE 42

COMPOSTO DE B. PULCHELLA SOBRE A REABSORÇÃO
ÓSSEA NA PERIODONTITE EXPERIMENTAL EM RATOS

AVALIAÇÃO DE INSUCESSO DE IMPLANTES DENTÁRIOS
EM PACIENTES DIABÉTICOS

Lima JTMA*, Pinto IR, Sousa LHT, Oliveira SCS, Monteiro DAM,
Santiago GP, Bezerra MM, Chaves HV

Alencar LPM*, Souza CA, Siqueira RAC, Cimões R

Universidade Federal do Ceará - UFC
jtrycia@yahoo.com.br

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
laviniapotter@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a eficácia de um derivado semi-sintético extraído
de um flavonoide isolado da Bauhinia pulchella sobre reabsorção óssea
em um modelo de periodontite experimental (PE) em ratos. MÉTODO:
Foi utilizado ratos Wistar machos nos grupos: sem PE; PE por 11 dias
e PE tratados com Palmitato de fisetinidol (PF). A periodontite foi
induzida por colocação de fio de náilon 3-0 na cervical do segundo
molar superior esquerdo. Os animais foram tratados diariamente com
PF (0,1 ou 0,01 mg/kg, v.o) ou veículo. No 11º dia, os animais foram
eutanasiados, quando as hemiarcadas foram removidas para análise
morfométrica. O tecido gengival foi removido e utilizado para: dosagem
de citocinas IL-1β e IL-8 por ELISA. RESULTADOS: A atividade
antioxidante realizada através da quantificação da Superóxido
dismutase (SOD) no tecido gengival. PF (0,1 ou 0,01 mg/kg) reduziu (p
<0,05) a perda óssea alveolar (0,46 ± 0,09 e 0,3660 ± 0,06,
respectivamente) em relação o veículo (2,162 ± 0,45). PF (0,01 mg/kg)
aumentou a atividade SOD (1,959± 0,21 uSOD/ug) em relação ao
veículo (0,8920± 0,21 uSOD/ug). Além disso, PF (0,01 mg/kg) reduziu
as concentrações de IL-1β e IL-8 (119,8±7,8 pg/ml e 341,7± 45,52
pg/ml, respectivamente) quando comparado ao veículo (686,6± 178
pg/ml e 716,9±183,4 pg/ml, respectivamente). CONCLUSÃO: O
palmitato de fisetinidol foi capaz de reduzir a perda óssea alveolar e
apresentou atividade antioxidante através do aumento da atividade
SOD e redução das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-8 no tecido
gengival.

OBJETIVO: Avaliar a taxa de insucesso de implantes dentários em
pacientes com Diabetes Mellitus tipo II com vários graus de controle
glicêmico. MÉTODO: Através de um ensaio clínico randomizado duplo
cego controlado 20 indivíduos foram triados e divididos em dois grupos:
10 com hemoglobina glicada abaixo de 6% (controle) e 10 acima de 6%
(teste). Os pacientes receberam, cada um, 2 implantes, um com superfície
SLA (padrão) e outro SLActive. Os parâmetros clínicos e radiográficos
avaliados no início, 15, 30, 45, 60 e 90 dias após a cirurgia foram
mobilidade, inflamação, infecção peri-implantar recorrente com
supuração, queixas subjetivas, radiolucência em torno do implante,
profundidade e sangramento à sondagem. RESULTADOS: A taxa de
insucesso foi de 32,5%. A mobilidade apresentou uma taxa de 7,5%,
queixas persistentes subjetivas de 2,5%, infecção periimplantar
recorrente com supuração de 2,5%, radiolucência contínua em torno do
implante de 2,5%, bolsa com profundidade maior que 5 mm não foi
observada em nenhum paciente (0,0%) e PPD maior ou igual a 5mm e
sangramento a sondagem foi observada em 22,5%, sem diferença
estatística entre os grupos. CONCLUSÃO: A instalação de implantes
osseointegráveis pode ser realizada em pacientes com Diabetes Mellitus
tipo II, desde que os índices glicêmicos sejam controlados e a higiene
bucal efetivada, uma vez que os insucessos obtidos foram semelhantes
nos dois grupos e os implantes apresentaram alta taxa de sobrevida.

Financiamento: CNPq / CAPES / FUNCAP / INCT-IBISAB

PE 43
ANÁLISE DOS POLIMORFISMOS DA β-DEFENSINA-1 EM
DIABÉTICOS TIPO 2 COM PERIODONTITE CRÔNICA
Dias RSAM*, Pinho RCM, Crovella S, Celerino R, Cimões R
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
rayanne_melo1@hotmail.com
OBJETIVO: Avaliar a distribuição de polimorfismos (SNP - Single
Nucleotide Polymorphism) do gene DEFB1 em indivíduos com diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) com periodontite crônica (PC), além da sua
possível associação com o desenvolvimento de PC em portadores de
DM2. MÉTODO: 185 indivíduos participaram do estudo, sendo 116
com DM2 e PC e 69 indivíduos saudáveis para essas duas condições
(grupo controle). Três SNPs funcionais (-52 G>A [rs1799946], -44
C>G [rs1800972] e -20 G>A [rs11362]) foram genotipados pela
técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real,
usando sondas alelo específicas (TaqMan®). RESULTADOS: Os
resultados mostraram uma associação significativa para o SNP na
posição -20 G>A de DEFB1. O alelo G e os genótipos GA e GG foram
significativamente (p<0.05) mais frequentes entre indivíduos DM2 com
PC (59,5%, 50% e 34,5%, respectivamente) que indivíduos saudáveis
(26,8%, 36,2% e 8,7%, respectivamente). Quanto aos haplótipos,
observou-se que as combinações GCG e ACG (-52,-44,-20) também
foram mais frequentes entre os indíviduos DM2 com PC (28% e 23,3%,
respectivamente) que em indivíduos controles (15,2% e 6,5%,
respectivamente). Adicionalmente, também verificou-se associações
significativas da distribuição dos genótipos do SNP na posição -20 em
relação a severidade (p=0.021) e a classificação da PC (0.046).
CONCLUSÃO: Sugere-se que o alelo G, os genótipos GA e GG no
SNP -20 G>A e os haplótipos GCG e ACG podem estar associados com
uma maior susceptibilidade para o desenvolvimento de PC em
diabéticos tipo 2 na população estudada.
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RD 02

LEVANTAMENTO DE INSUCESSOS DE
DENTÁRIOS DIAGNOSTICADOS EM TCFC

IMPLANTES

Ribas BR*, Nascimento EHL, Oliveira HAG, Costa MB, Pontual MLA,
Pontual AA, Perez DEC, Perez FMMR

LEVANTAMENTO DE ALTERAÇÕES RADIOGRÁFICAS EM
UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Lopes EHR*, Chaves MNO, Spessato D, Pietrobon L, Romam HL,
Guarienti V, Stefenon L, Oliveira AHA

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
ribasbeatriz@yahoo.com

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio – UNILEÃO
eduardohenrique.eh23@gmail.com

OBJETIVO: Realizar um levantamento dos insucessos em implantes
dentários diagnosticados por meio da tomografia computadorizada de
feixe cônico (TCFC), para determinar qual o mais frequente e as regiões
que mais possuem implantes dentários. MÉTODO: Após aprovação
pelo Comitê de Ética da UFPE (CAAE: 66784617.9.0000.5208), foi
realizado um levantamento retrospectivo, utilizando um banco de
exames de TCFC, pertencente a uma clínica de Radiologia particular de
João Pessoa. Os parâmetros avaliados foram: exposição do implante por
ausência de volume ósseo, distância inadequada entre o implante e o
dente adjacente, implante em contato com o dente adjacente, além dos
casos de implantes posicionados no interior de estruturas anatômicas,
como o canal alveolar inferior, forame mentual, fossa nasal, seio maxilar
e canal incisivo. Posteriormente, os dados foram tabulados e submetidos
à análise estatística descritiva. RESULTADOS: Observou-se que dos
implantes avaliados 425 (64%) estavam normais e 240 (36%)
apresentavam algum insucesso. Dos implantes com insucesso, 199
(82,9%) estavam localizados na maxila e 41 (17,1%) na mandíbula. A
exposição do implante nas corticais vestibular e/ou lingual/palatina foi
visualizada em 42,91% dos exames analisados e a distância inadequada
entre implante e dente adjacente foi observada em 25,4%.
CONCLUSÃO: A região de maior prevalência de implantes dentários
foi a maxila e os insucessos mais prevalentes foram a exposição do
implante nas corticais ósseas e a distância inadequada do implante para
o dente adjacente, assim, faz-se necessário ressaltar a importância da
TCFC no planejamento das cirurgias de implantes dentários.

OBJETIVO: Realizar de um levantamento de alterações que
apresentem imagem radiográfica em tomadas panorâmicas de uma
clínica de radiologia odontológica, descrevendo a presença, identificação
e quantificação dessas alterações. MÉTODO: Trata-se de um estudo
populacional do tipo observacional de prevalência, aprovado junto ao
Comitê de Ética em Pesquisa através do parecer consubstanciado
nº2.105.769. Para o estudo foram utilizadas radiografias digitais do
banco de imagens da clínica entre os anos de 2010 à 2016 e que
possuíssem um mínimo de informações do paciente. Foram excluídos das
amostras exames em duplicata ou de um mesmo paciente no período de
um ano, e os dados obtidos foram analisados descritivamente.
RESULTADOS: Foi realizada a análise de 5711 radiografias
panorâmicas digitais incluídas na amostra, por examinador treinado e
calibrado. A população de estudo abrangeu pacientes entre três e 91
anos de idade, a maioria do sexo feminino. 2491 radiografias
apresentaram algum tipo de alteração, sendo que 226 apresentaram mais
de uma alteração. Verificou-se maior prevalência de dentes inclinados,
angulados e presença de cárie, além de outras lesões em menor
quantidade. CONCLUSÃO: As radiografias panorâmicas são
importantes para complementar o exame clínico e para identificar
alterações, principalmente as que não possuem sinais clínicos evidentes.
Apesar de encontrados em menor prevalência, foi possível visualizar a
presença de alterações como o cisto dentígero e os odontomas, que
muitas vezes são diagnosticados pelos exames de imagem, devido ao fato
de não apresentarem sintomatologia.

RD 03

RD 04

OBTENÇÃO DAS UNIDADES DE HOUNSFIELD E SUA
CORRELAÇÃO COM A CLASSIFICAÇÃO DE MISCH EM TCFC

ESTUDO DA MORFOLOGIA DE CANAIS RADICULARES EM
MOLARES INFERIORES POR MEIO DA TCFC

Costa MB*, Porto LPA, Soares CBRB, Oliveira HAG, Ribas BR,
Formiga Filho ALN, Pontual AA, Pontual MLA

Rebouças PRM*, Câmara CEF, Soares CBRB, Ramos-Perez FMM,
Perez DEC, Pontual MLA, Pontual AA

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
mathbarroscosta@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
pathyrbm@gmail.com

OBJETIVO: Derivar e avaliar as unidades de Hounsfield (HU) por
meio dos níveis de cinza do tomógrafo iCAT Next Generation no
protocolo para implante e correlacionar com a classificação de Misch.
MÉTODO: Após aquisição tomográfica de um phantom contendo
quatro materiais, foram mensurados os níveis de cinza e, com os
coeficientes de atenuação de cada material, foi confeccionado um gráfico.
Então, foi obtida uma equação de regressão para conversão dos valores
de cinza em HU. Foram distribuídos igualmente 80 exames de TCFC
em regiões anterior e posterior de maxila e mandíbula para mensuração
dos níveis de cinza em três cortes parassagitais sequenciais das regiões
edêntulas. Os níveis de cinza foram então convertidos em HU utilizando
a equação obtida e a fórmula padrão para cálculo das HU. Em seguida,
as imagens foram avaliadas por 3 radiologistas e classificadas de acordo
com Misch. RESULTADOS: Houve maior média de HU para a região
anterior da mandíbula (617,19), seguido da região anterior de maxila
(386,96), posterior de mandíbula (343,11) e posterior de maxila
(294,47). O osso D4 da classificação de Misch foi mais prevalente
(42,5%), seguido de D3 (36,25%), D2 (18,75%) e D1 (2,5%).
CONCLUSÃO: As HUs podem ser derivadas a partir dos níveis de
cinza da TCFC do aparelho e protocolo estudado. Há uma coerência
desses valores com a classificação de Misch, no qual os valores são
maiores para as classificações D1 e menores para a classificação D4.

OBJETIVO: Classificar os canais radiculares de molares inferiores
através dos modelos propostos por Weine et al. (1969) e Vertucci (1984)
por meio de tomografias computadorizadas de feixe cônico (TCFC) e
relacionar com o sexo e a idade. MÉTODO: Foi realizado um
levantamento, utilizando um banco de dados de um serviço particular de
radiologia Odontológica de pacientes atendidos no período de janeiro de
2015 a dezembro de 2017. Dos 232 exames analisados foram
selecionados 587 dentes. As imagens tomográficas foram avaliadas por
um examinador previamente calibrado com auxílio de um monitor de
22”, utilizando o programa i-CAT Workstation® e processadas com o
mesmo filtro, para melhor visualização e padronização das
reconstruções. O teste de qui-quadrado de Pearson foi utilizado para
avaliar a relação entre as classificações morfológicas dos canais
radiculares e o sexo dos pacientes. RESULTADOS: A morfologia mais
prevalente da raíz mesial foi do tipo II (52,2%) e tipo III (45,8%) de
Weine para o sexo feminino e o tipo IV (45,8%) de Vertucci para o sexo
masculino. Já a morfologia da raiz distal o tipo mais prevalente foi do
tipo I de Weine e Vertucci., em ambos os sexos. CONCLUSÃO: Não
foram encontradas associações significativas entre a morfologia do canal
radicular com as diferentes faixas etárias. No entanto, parece haver
distinção dessa morfologia quanto ao sexo do paciente. Esse
conhecimento pode favorecer o melhor planejamento da terapia
endodôntica.

Financiamento: PIBIC / CNPq
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RD 06

ESTUDO RADIOGRÁFICO DA PREVALÊNCIA DE DENTES
SUPRANUMERÁRIOS NA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA

ASSOCIAÇÃO DE LESÕES ORAIS EM CLÍNICA DE
AVALIAÇÃO VOLUMÉTRICA POR MICROTOMOGRAFIA DE
DIFERENTES TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO

Nascimento OFB*, Santos CC, Rodrigues IAOM, Oliveira ST, Souza
VPG, Arecippo TVPD, Franco AVM, Ferreira SMS

Freitas APLF*, Suassuna FCM, Antonino ACD, Peixoto LR, Vieira
LEM, Amorim AMAM, Bento PM, Melo DP

Centro Universitário Cesmac - CESMAC
orlandofranc@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
anapriscila_f@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de dentes supranumerários em
radiografias panorâmicas, observando o gênero, região maxilo
mandibular, idade, localização e morfologia. MÉTODO: A amostra
consistiu em 1.800 radiografias panorâmicas anexadas nos prontuários
de pacientes atendidos na Clínica Escola de Odontologia do Centro
Universitário Cesmac. RESULTADOS: A prevalência de dentes
supranumerários foi 1,5%, ocorrendo em pacientes do gênero masculino
(69,4%), situados na região de maxila (53,2%), numa faixa etária entre
13 e 20 anos (40,3%), com localização paramolar (38,7%) e de
morfologia suplementar (51,6%). CONCLUSÃO: Os dentes
supranumerários são achados atípicos, comumente detectados em
exames de rotina. Teve prevalência no gênero masculino e foi mais
frequente na maxila, de acordo com a pesquisa.

OBJETIVO: Quantificar o volume dos materiais obturadores e espaços
vazios decorrente de diferentes técnicas de obturação. MÉTODO:
Foram utilizados 45 dentes unirradiculares com condutos redondos,
instrumentados com sistema reciproc e obturados por três técnicas
obturadoras: condensação lateral (CL), compactação termomecânica
(TM) e cone único (CU). Após obturação, as amostras foram escaneadas
no microtomógrafo NIKON, XTEK XT-H 225 ST, com fonte de 225kV,
utilizando os parâmetros de 80kV de tensão, 222µA de corrente,
resolução de 11µm, sem filtro. A reconstrução volumétrica foi
processada por segmentação de volumes com base na densidade da gutapercha, cimento e espaços vazios, por meio de ferramentas do software
imageJ. RESULTADOS: A técnica de obturação por TM apresentou o
maior volume de guta-percha (p=0,011) com média de
67,27±25,61mm3, e consequentemente o menor volume de cimento
(p<0,001) com media 12,11±4,76mm3, com a maior concentração no
terço apical (59,62%±17,82%). Com relação ao volume de vazios a
técnica CL obteve maior média (29,91±15,37 mm3) tendo o terço apical
resultado estaticamente significante em volume de vazios (p=0,012) com
média de 6,89±2,83mm3 correspondendo a 24,41% ± 8,25% do total de
espaços vazios. CONCLUSÃO: Um maior volume de espaços vazios foi
encontrado na técnica de condensação lateral. A técnica de condensação
termomecânica levou a uma massa obturadora com maior volume de
guta-percha e menor volume de cimento em comparação as outras
técnicas.

RD 07

RD 08

ASSOCIAÇÃO ENTRE A ANGULAÇÃO DE IMPACTAÇÃO DO
TERCEIRO MOLAR INFERIOR E O CANAL MANDIBULAR

ARTEFATOS DE IMAGENS PROVENIENTES DE MATERIAIS
OBTURADORES ENDODÔNTICOS EM TCFC

Melo NB*, Barros RQA, Azevedo MQA, Bernadino IM, Barbosa JS,
Arruda MJ, Bento PM

Pereira TB*, Souza RMS, Pontual, AA, Pontual MLA, Nascimento
HAR, Nascimento MCC, Sousa FB, Ramos-Perez FMM

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
niebla.melo@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
tiagobatistap@bol.com.br

OBJETIVO: Avaliar a associação entre a angulação de impactação do
terceiro molar inferior com a posição do canal mandibular e a presença
de contato entre o canal mandibular e as raízes do terceiro molar
impactado. MÉTODO: Foram avaliadas 100 imagens tomográficas da
região de terceiro molar inferior adquiridas no período de 2012 a 2015,
através de um aparelho I-CAT (Imaging Sciences International, Inc,
Hatfiels, PA, USA), com cortes de 0,25mm de espessura e FOV de 8cm,
em um centro de referência em radiologia odontológica no Nordeste do
Brasil, totalizando 173 dentes. As imagens foram analisadas por dois
examinadores com 10 anos de experiência em radiologia oral.
RESULTADOS: O posicionamento do canal mandibular mais
prevalente foi abaixo das raízes (n = 73; 42,2%) e a angulação de
impactação predominante foi a mesioangular (n = 33; 40,2%). A
ocorrência de contato radicular foi maior entre os casos nos quais se
observou posicionamento do canal mandibular interradicularmente (RP
= 1,49; IC 95% = 1,27-1,75; p < 0,001) ou lingualmente (RP = 1,49; IC
95% = 1,27-1,75; p < 0,001. Além disso, não foi possível verificar
associação entre a angulação de impactação do terceiro molar inferior
impactado e a posição do canal mandibular. CONCLUSÃO: Esses
achados revelam a importância do planejamento cirúrgico por meio de
exames complementares de imagem, como a tomografia
computadorizada de feixe cônico (TCFC).

OBJETIVO: Avaliar a produção de artefatos provenientes de diferentes
materiais obturadores endodônticos, nos protocolos de rotação total e
parcial do tomógrafo Prexion 3D. MÉTODO: Quarenta e oito prémolares foram distribuídos em 6 grupos, sem instrumentação,
instrumentado, guta-percha (GP), guta-percha + Sealer 26 (S26), gutapercha + AH Plus (AH), guta-percha + FillCanal (FC). Os dentes foram
colocados numa mandíbula humana e escaneados no tomógrafo PreXion
3D, em dois protocolos (rotação parcial - 217° e total - 360). Cada
imagem foi avaliada subjetivamente por três Radiologistas. Foram
utilizados os testes Qui-quadrado ou o teste Exato de Fisher, e teste
Kappa (k), considerando o nível de significância de 5%. RESULTADOS:
Os tecidos dentários não produziram artefatos e todas as amostras com
material endodôntico apresentaram. A concordância (intra e interexaminador) referente à identificação dos artefatos variou de 0,43-1,0.
Maior concordância foi observada nas secções axiais para a classificação
dos artefatos. Os artefatos mais prevalentes foram o cupping (65,8%),
halo hipodenso (60,4%) e estrias (40,8%), não demonstrando diferença
significativa entre os protocolos. Houve maior grau de artefatos
associados ao grupo AH Plus, seguidos pelo FillCanal e Sealer26.
CONCLUSÃO: Os protocolos apresentam quantidade semelhante de
artefatos, com leve aumento associado ao grupo AH Plus. Os tecidos
radiculares não produzem artefatos. Indica-se a escolha do protocolo
parcial, por apresentar menor dose de radiação.
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ESTUDO DOS ARTEFATOS DERIVADOS DE MATERIAIS
INTRACANAIS DE DENTES BIRRADICULARES EM TCFC

ACHADOS IMAGENOLÓGICOS DAS CALCIFICAÇÕES DE
ATEROMA NA ARTÉRIA CARÓTIDA DE IDOSOS

Vieira LEM*, Lima ED, Pinto MGO, Suassuna FC, Freitas APLF,
Silva KR, Bento PM, Melo DP

Santos LMR*, Maia EFT, Barros CCS, Cardoso MCLL, Lima KC, Maia
PRL, Medeiros AMC, Oliveira PT

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
luizemx@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
luizsantos_med@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar quantitativa e objetivamente os artefatos
formados por diferentes materiais intracanais em dentes birradiculares,
utilizando diferentes parâmetros de exposição em tomografias
computadorizadas de feixe cônico. MÉTODO: Estudo experimental ex
vivo, realizado em 15 pré-molares birradiculares, escaneados sem
material intracanal e com seis combinações de materiais intracanais na
raiz vestibular e palatina (Guta-percha, Whitepost®, Reforpost®,
núcleos metálicos fundidos) e cinco parâmetros de exposição (2,5mA,
4mA, 6,3mA, 8mA e 12mA). Os volumes foram analisados e dois cortes
axiais a 2mm e 4mm da junção amelocementária foram exportados para
o Image J. As áreas de artefatos hipodensos, hiperdensos e imagem
dental preservada foram quantificadas com a ferramenta Threshold do
software ImageJ. Os dados foram analisados no software Statistica
(v.13.3), realizando o teste de Tukey, análise de correlação e análise por
componentes principais. RESULTADOS: Na análise inferencial, o
metal e o whitepost em ambas as raízes apresentaram as maiores e
menores médias de artefatos hipodensos e hiperdensos,
respectivamente. Pinos metálicos, escaneados a 12mA, apresentaram
mais artefatos hiperdensos e hipodensos. Whitepost® e Reforpost® em
ambas as raízes, escaneados a 2,5 mA, apresentaram menos artefato
hipodenso. Imagens de 2,5 mA diferiram estatisticamente das imagens
de 12mA (p<0,001) para as variáveis do estudo avaliadas.
CONCLUSÃO: Parâmetros de exposição mais baixos apresentam
menos artefatos. Pinos de fibra de vidro são uma alternativa aos pinos
metálicos com menor formação de artefatos.

OBJETIVO: Investigar a ocorrência de calcificações de ateroma na
artéria carótida em radiografias panorâmicas de idosos. MÉTODO: Foi
realizada a análise de 909 radiografias panorâmicas digitais de pacientes
idosos atendidos no Serviço de Imagenologia do Departamento de
Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no
período de 2013 a 2016. As imagens foram obtidas no aparelho
KODAK® 8000C Digital Panoramic and Cephalometric Extraoral
Imaging System (Quilovoltagem: 74 kV, corrente elétrica: 8 mA, Tempo
de exposição: 13,9 s e 15% de ampliação). A presença de calcificações de
ateroma na artéria carótida foi relacionada a dados clínicos de gênero,
idade e presença de doença renal crônica. Para a análise estatística,
foram realizados o teste do Qui-quadrado e o teste exato de Fisher (p ≤
0,05). RESULTADOS: Dos 909 casos, 572 (62,9%) eram do gênero
feminino, com idade média de 68 anos. Observou-se que 10,34% dos
casos apresentaram calcificações de ateroma na artéria carótida e houve
associação estatisticamente significativa da presença de calcificações de
ateroma na artéria carótida e a idade dos pacientes (p = 0,04).
CONCLUSÃO: A radiografia panorâmica pode representar uma
ferramenta útil na identificação inicial de calcificações em artérias
carótidas, possibilitando o diagnóstico precoce e possíveis complicações
associadas a estas calcificações, como o acidente vascular encefálico.
Além disso, salienta-se a importância de uma avaliação cuidadosa dessas
imagens por parte do cirurgião-dentista.

Financiamento: CAPES

RD 11

RD 12

EFEITO DA LUMINOSIDADE AMBIENTE NO DIAGNÓSTICO
DE CÁRIES E LESÕES PERIAPICAIS

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS ARTEFATOS FORMADOS
POR DIFERENTES MATERIAIS INTRACANAIS EM TCFC

Ayres LCG*, Tavares PVRO, Melo CA, de Santana FS, Takeshita WM

Lacerda-Santos JT*, Granja GL, Pinto MGO, Lira AMM, Palmeira
PTSS, Fernandes-Neto JA, Catão MHCV, Santos JA

Universidade Federal de Sergipe – UFS
lucasguerzet@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
thiagolacerda11@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o efeito da variação de luz do local de
interpretação e da luminância da tela do display no diagnóstico de cáries
e lesões periapicais. MÉTODO: Foram utilizadas 40 radiografias
digitais periapicais e 40 radiografias digitais interproximais. As imagens
radiográficas foram analisadas por dois Cirurgiões-dentistas com mais
de 10 anos de experiência em diferentes condições. Cada radiografia
digital foi analisada sob três intervalos de luminosidade (lx), que
corresponde a intensidade de iluminação do ambiente. Os intervalos
escolhidos foram: 0-6 lx, 15-21lx e 120-250lx. Em todos os três
intervalos de lux o display esteve com calibração DICOM-GSDF. As
imagens foram classificadas, pelos examinadores por meio de uma escala
de cinco pontos, sendo: 1) alteração definitivamente presente, 2)
alteração provavelmente presente, 3) incerto, 4) alteração
provavelmente ausente e 5) alteração definitivamente ausente. Para
verificar a concordância intra e inter-examinadores foi utilizado o teste
Kappa, e as áreas sob as curvas ROC com nível de significância 5%
foram comparadas com o teste binomial exato. RESULTADOS: Os
diferentes intervalos de lx não diferiram significativamente na detecção
das lesões cariosas nas radiografias interproximais digitais (p>0.05).
Contudo, nas lesões periapicais o lx baixo apresentou diferenças
significativas (p≤0.05), quando comparadas com outras condições de
luminosidade. CONCLUSÃO: Os diferentes intervalos de lx utilizados
nessa pesquisa, não interferiram na detecção das lesões cariosas, nas
radiografias interproximais digitais. Entretanto, com relação as lesões
periapicais observadas nas radiografias periapicais digitais ficou
constatado a melhor acurácia diagnóstica em luz ambiente moderada.

	
  

OBJETIVO: Avaliar quantitativamente a formação dos artefatos a
partir de dois pinos de fibra de vidro utilizando tomografia
computadorizada de feixe cônico (TCFC). MÉTODO: Estudo
experimental in vitro, com 40 pré-molares inferiores humanos, divididos
em quatro grupos: Grupo1 - 10 dentes que receberam pino de fibra de
vidro Reforpost cimentado com Allcem Core; Grupo2 – 10 dentes com
pino de fibra de vidro Reforpost cimentado com Panavia; Grupo3 – 10
dentes com pino de fibra de vidro White Post cimentado com Allcem
Core; Grupo4 – 10 dentes com pino de fibra de vidro cimentados com
Panavia. Cada dente foi posicionado em uma mandíbula seca, encerada e
imersa em água para simular a condição clínica. As amostras foram
escaneadas usando o tomógrafo Orthophos XG® (Sirona Dental
Systems, Bernsheim, Alemanha) com dois parâmetros de exposição:
70kV e 6mA (com HD) e 70kV e 10mA (sem HD). A análise quantitativa
foi realizada por dois observadores treinados e calibrados (Kappa=0,800,90), utilizando o software ImageJ. Para a análise quantitativa, utilizouse ANOVA bidirecional, teste de Tukey e teste McNemar, com nível
significativo de 5% (p <0,05). RESULTADOS: Foi observado que não
houve diferença estatisticamente significativa entre os materiais
intracanais utilizados, assim como os parâmetros de exposição (p>0,05).
CONCLUSÃO: Não houve diferença na produção dos artefatos nos
diferentes materiais intracanais avaliados em exames de TCFC. Os
parâmetros de exposições testados não interferiram na quantidade de
formação de artefatos.
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AVALIAÇÃO OBJETIVA DE ARTEFATOS DE IMAGENS EM
PROTOCOLOS DE TCFC

ANÁLISE COMPARATIVA DO SELAMENTO APICAL
ENDODÔNTICO POR MEIO DE MICRO TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA E DA TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA
ÓPTICA

Pereira TB*, Souza RMS, Pontual MLA, Pontual AA, Nascimento
HAR, Sousa FB, Neves FS, Ramos-Perez FMM

Suassuna FCM*, Freitas APLF, Vieira LEM, Peixoto LR, Ferreira JEV,
Melo DP, Amorim AMAM, Bento PM

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
tiagobatistap@bol.com.br

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
fernandacosta3@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar artefatos nas imagens de tomografia
computadorizada de feixe cônico nos terços radiculares, provenientes de
diferentes materiais endodônticos. MÉTODO: Quarenta e oito prémolares foram distribuídos em 5 grupos, instrumentado (GC), gutapercha (GP), guta-percha + Sealer 26 (S26), guta-percha + AH Plus
(AH), guta-percha + FillCanal (FC). Os dentes foram colocados numa
mandíbula humana e escaneados no tomógrafo PreXion 3D, em dois
protocolos (rotação parcial - 217° e total - 360°). A média dos tons de
cinza foi obtida numa região de interesse, nos terços apical, médio e
cervical, utilizando o programa ImageJ®. Foram utilizados os testes
F(ANOVA) para comparação entre grupos e terços, e teste Kappa (k),
considerando o nível de significância de 5%. RESULTADOS: Os tons
de cinza nos protocolos parcial e total foram maiores nos grupos com
material obturador. Maiores médias de cinza no terço cervical foram
associadas à presença dos materiais endodônticos. Nos terços cervical e
médio, as médias foram mais elevadas (p<0,001) que as do grupo
controle, com exceção do terço apical para o AH no protocolo total.
Todos os grupos com materiais endodônticos apresentaram artefatos.
Constatou-se diferença significativa (p<0,001) para os grupos com
cimentos endodônticos (AH, S26 e FC) em relação aos outros grupos
(GC e GP). Todos os grupos com materiais endodônticos apresentam
maiores médias de cinza. CONCLUSÃO: Todos os grupos com
materiais endodônticos apresentaram artefatos. Maior quantidade de
artefatos esteve associada aos terços cervicais. Os dois protocolos
demonstraram quantidade similar de artefatos.

OBJETIVO: Avaliar o selamento apical endodôntico promovido por
três protocolos de obturação por meio de tomografia por coerência
óptica (OCT) e de micro tomografia (µCT). MÉTODO: Estudo
experimental in vitro. 45 dentes unirradiculares foram instrumentados
com sistema reciproc e obturados através das técnicas obturadoras da
condensação lateral, compactação termomecânica e cone único. As
amostras foram avaliadas quanto a formação de fendas na obturação. O
escaneamento foi realizado na região apical por um microtomógrafo
utilizando os parâmetros de 80 kV, 222 µA e resolução de 11µm, em
seguida foi realizada uma análise pelo OCT com resolução de 10 µm. As
imagens foram visualizadas em dupla análise por examinador calibrado e
cego com o programa ImageJ. Foram aplicadas análises inferenciais,
através dos testes Qui-quadrado ou o exato de Fisher, KolmogovSmirnov e Kruskal-Wallis (p<0,05) e o teste de Mann-Whitney visando
comparar os grupos. A validade do uso do OCT foi observada através de
testes de sensibilidade e especificidade. RESULTADOS: Na detecção de
fendas, o OCT demonstrou sensibilidade (97%) e especificidade (73%)
adequada quando comparado ao µCT. Em ambos os métodos de detecção
a maior presença de fendas foi encontrada na técnica por condensação
lateral (µCT p=0,011/ OCT p=0,002). CONCLUSÃO: O OCT pode ser
utilizado para visualização de fendas na obturação apical e a técnica de
condensação lateral apresentou maior número de fendas, estas em
maiores dimensões.

RD 15

RD 16

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE ARTEFATOS DE IMAGEM
EM DENTES COM MATERIAL INTRACANAL EM TCFC

AVALIAÇÃO
IMAGINOLÓGICA
RADICULARES POR MEIO DA TCFC

Nascimento HAR*, Pereira TB, Dantas ELA, Sousa FB, Souza RMS,
Menezes RF, Soares CBRB, Ramos-Perez FMM

Financiamento: CAPES.

DAS

FRATURAS

Lima KA*, Pontual AA, Pontual MLA, Nascimento EHL, Perez DEC,
Beltrão RV, Perez FMMR

Odontoclínica de Aeronáutica de Recife – OARF
arnhelena@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
karina_andrade_lima@hotmail.com

OBJETIVO: Quantificar artefatos, em dentes com material
endodôntico, em imagens de tomografia computadorizada de feixe
cônico (TCFC). MÉTODO: Oito dentes pré-molares unirradiculares,
previamente instrumentados endodonticamente, sem material de
preenchimento, foram escaneados, empregando o MicroCT, para obter a
área dos canais radiculares. Logo após, os mesmos dentes foram
obturados, utilizando guta-percha e o cimento Sealer 26, posicionados,
um por vez, em um alvéolo de uma mandíbula humana, e escaneados no
tomógrafo i-Cat Next Generation®, com voxel de 0.2mm. A
quantificação dos artefatos foi realizada, por um único observador
calibrado, através de medições em dois cortes axiais (8 e 12 mm de
comprimento), de todas as imagens adquiridas, em uma região fixa de
interesse, utilizando o programa ImageJ. Os artefatos hiperdensos e
hipodensos e a área dentária remanescente foram identificados, e as
médias de artefatos hiperdensos e hipodensos, a área dentária
remanescente e a área dentária afetada pelos artefatos, foram calculadas.
Os dados foram tabulados e analisados, utilizando o programa Excel.
RESULTADOS: A média da área de artefatos hiperdensos produzidos
nas secções axiais, de 8 e 12 mm, respectivamente, foi de 3,69 e 6,95,
para todos os dentes. CONCLUSÃO: Os materiais endodônticos
produziram artefatos, sendo que os artefatos hiperdensos ocuparam uma
área superior a 3 vezes a secção do conduto radicular. Não foi possível
quantificar os artefatos hipodensos através do método estudado.

OBJETIVO: Avaliar as características imaginológicas mais comuns das
fraturas radiculares (FR), por meio da Tomografia Computadorizada de
Feixe Cônico (TCFC). MÉTODO: A amostra avaliada foi retirada do
banco de exames de TCFC de uma Clínica de Radiologia, no período
entre janeiro de 2016 a maio de 2018. As seguintes informações foram
quantificadas: sexo, idade, dente com FR, tipo de FR, presença de lesão
periapical, lesão perirradicular, reabsorção radicular (externa ou
interna), tratamento endodôntico, pino metálico, restauração extensa,
solução de continuidade nas corticais ósseas e destruição da coroa.
Posteriormente, os dados foram tabulados para realização de análise
estatística descritiva. RESULTADOS: A fratura oblíqua foi encontrada
em 66% dos casos, vertical 24% e horizontal 10%. Quanto às condições
dos dentes com FR, o tratamento endodôntico esteve presente em 81%,
pino metálico em 45%, restauração extensa em 28% e ausência da coroa
em 21%. Dos achados imaginológicos pesquisados, a lesão periapical foi
encontrada em 64,5%, lesão perirradicular em 59,0%, solução de
continuidade para as corticais em 24,0% (61% para vestibular, 24% para
palatina/lingual e 19% para ambos os lados), e reabsorção radicular em
7,4% (63% externa, 37% interna). CONCLUSÃO: A fratura do tipo
oblíqua foi a mais prevalente, e os dentes incisivos superiores os mais
acometidos. As FR são mais comuns no sexo feminino e na sétima
década de vida, a lesão periapical foi o achado imaginológico mais
prevalente, enquanto que o tratamento endodôntico a condição mais
comum associada a FR.
Financiamento: CNPQ
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DECTECÇÃO DE
FRATURA RADICULAR: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

HIPERDONTIA: ANÁLISE POR MEIO DE RADIOGRAFIAS
PANORÂMICAS

Azevêdo FRC*, Cavalcanti KPS, Freitas GAR, Santos HBP, Suassuna
FCM

Neco MO*, Neco ACO, Melo CLJ, Frazão MS, Oliveira RF, Alves EEP,
Pereira JPFA, Félix SSS

Faculdade Nova Esperança - FACENE
frzevedo@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
matheusoliveira1411@hotmail.com

OBJETIVO: Observar a eficácia e os métodos de diagnóstico que são
utilizados na detecção de fraturas radiculares em pesquisas nacionais.
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal do tipo bibliométrico
por meio da observação indireta dos resumos publicados nos últimos 5
anos nos anais da Sociedade Brasileira de pesquisa Odontológica
(SBPqO). O universo foi composto de 14.344 resumos, após aplicação
dos critérios de inclusão - pesquisas cientificas que observaram por
métodos de imagem fraturas radiculares – a amostra foi delimitada em
17 trabalhos. Os dados foram tabulados e analisados com auxílio do
SPSS versão 20. RESULTADOS: Dos trabalhos avaliados, 13 (76,5%)
correspondem a estudos laboratoriais. Em relação aos métodos de
imagem, a maioria utilizou radiografias periapicais (n=6/35,3%), nestes
os que avaliaram filtros de imagem observaram melhores resultados
(n=2/33,3%), outros estudos com radiografia periapicais observaram a
presença das fraturas apenas com a variação da angulação vertical
(n=2/33,3%). 29,4% (n=5) dos trabalhos utilizam a comparação entre
volumes gerados por Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico
(TCFC) e Radiografia (29,4%), nestes (n=3/60%) não observam
diferenças nos diagnósticos gerados. Em estudos de TCFC
(n=5/29,4%), 40% relataram dificuldade no diagnóstico em virtude da
formação de artefatos. A microscopia foi relatada em um estudo (5,9%)
como bom método de diagnóstico. CONCLUSÃO: Os estudos utilizam
radiografias periapicais, TCFC e Microscopia para avaliação de fratura
variando aparelhos e protocolos de aquisição e visualização. Todos os
trabalhos relatam dificuldades no diagnóstico de fratura.

OBJETIVO: Determinar a prevalência das anomalias dentárias de
desenvolvimento, especificamente dentes supranumerários, em amostra
de radiografias panorâmicas de 218 pacientes do Centro de Diagnóstico
Médico por Imagem – CEDRUL, em João Pessoa – Paraíba.
MÉTODO: O estudo foi conduzido por meio de observação de
radiografias arquivadas no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de
2015, sendo considerado o universo de 500 radiografias panorâmicas,
incluindo radiografias com boa imagem, com dentição completa e sem
perda de dentes por exodontias. Foram excluídos qualquer radiografia
que apresentasse alteração local ou sistêmica que pudesse intervir nos
estágios de desenvolvimento. Os dados coletados foram analisados por
meio de estatística descritiva e apresentados sob a forma de tabelas e
gráficos. RESULTADOS: 51,83% da amostra era do sexo feminino,
foram encontrados apenas 5,05% de dentes supranumerários, com
predominância de supranumerários no sexo feminino (54,55%), a faixa
etária de 12 a 17 anos teve um percentual de 54,55% de
supranumerários, seguido da faixa etária de 18 a 29 anos, com 45,45%, o
hemiarco onde os supranumerários eram mais prevalentes foi o inferior
esquerdo (36,36%) seguido do inferior direito, com 27,28% e nos dentes
34 e 35 os supranumerários foram mais prevalentes (27,28%).
CONCLUSÃO: Há uma prevalência maior de dentes supranumerários
na região inferior em jovens, condizendo com a literatura. Porém, o que
difere da literatura são os elementos dentários.

RD 19

RD 20

CONFIABILIDADE DOS PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO DE
MICRO-TC NO DIAGNÓSTICO DE LESÕES DE CÁRIE

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS ÓSSEAS DA ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR: UM ESTUDO POR IMAGEM

Pinto LG*, Rovaris K, Melo SLS, Oenning ACC, Vasconcelos TV,
Haiter-Neto F

Silva VC*, Barros RQA, Freitas APLF, Peixoto LR, Suassuna FCM,
Pinto MGO, Amorim AMAM, Melo DP

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ
lais_gp@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
vivianecostasilva94@gmail.com

OBJETIVO: Testar e comparar parâmetros e protocolos de aquisição
de microtomografia computadorizada (micro-TC) para o diagnóstico de
lesões de cárie proximais incipientes. MÉTODO: Doze superfícies
proximais de dentes posteriores foram analisadas: 6 hígidas e 6 com
lesão de mancha branca. Dois aparelhos de micro-TC foram utilizados:
SkyScan 1172 e 1174. Cada dente foi digitalizado 32 vezes, diferentes
configurações de parcela de giro, número de imagens base, rotação
parcial ou total e filtros foram combinados. As imagens de
microtomografia foram avaliadas por três radiologistas. A acurácia foi
obtida para cada protocolo utilizando imagens histológicas como
padrão-ouro e, em seguida, cada parâmetro foi isolado para observar a
influência de cada fator na aquisição da imagem. RESULTADOS: Não
houve diferença estatisticamente significativa entre as imagens geradas
pelos dois scanners (p> 0,05). O SkyScan 1174 e o 1172 produziram
imagens que permitiram o diagnóstico de cárie perfeitamente preciso
em 50% e 43%, respectivamente, dos protocolos testados. Quando
isolados, os parâmetros testados não influenciaram significativamente
no diagnóstico das lesões. O protocolo 5 para o dispositivo Skyscan
1174, que incluiu parâmetros menos ideais (1 frame, 0.7˚ parcela de
giro, 0.5mm Al, 180˚ rotação) diferiu estatisticamente dos outros
protocolos (p <0.05). Nenhuma diferença significativa foi encontrada
entre os protocolos do dispositivo Skyscan 1172. CONCLUSÃO: Os
parâmetros testados individualmente não influenciaram no valor
diagnóstico deste método e a maioria dos protocolos de micro-TC
testados pode ser usada para detectar lesões incipientes na superfície
proximal dos dentes posteriores.

OBJETIVO: Avaliar as estruturas ósseas da Articulação
Temporomandibular (ATM) utilizando imagens de exames de
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). MÉTODO:
Pesquisa do tipo observacional, transversal e descritiva, utilizando
exames de TCFC da ATM de pacientes atendidos em um Serviço de
Radiologia Odontológica Privado da cidade de Campina Grande – PB,
no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Dois observadores
avaliaram as imagens qualitativamente utilizando as ferramentas do
software ImageJ. Foram avaliados os formatos do côndilo, fossa
articular e eminência articular qualitativamente nas reconstruções
axiais, coronais e sagitais. RESULTADOS: Foram avaliadas 242 ATMs
de 121 pacientes. Nas reconstruções coronais, a fossa foi classificada em
prevalência como côncava em 54,1%, convexa em 40,9% e angulada em
5%. O côndilo que obteve a maioria dos casos foi o convexo 55,4%,
seguido pelo arredondado 17,8%, achatado 16,9% e angulado 9,9%. A
eminência foi classificada como sigmóide em 64,5%, plana 19%, caixa
14,9% e deformada 1,7%, nos cortes sagitais. Nos cortes axiais o côndilo
foi classificado na maioria das imagens analisadas como
côncavo/convexo 50,4%, em seguida o binconvexo 35,1%,
aplainado/convexo 7%, aplainado 7% e bicôncavo 0,4%. Em 100% dos
casos não foram encontradas alterações ósseas degenerativas.
CONCLUSÃO: As análises realizadas indicaram que há uma maior
prevalência de côndilos convexos e fossas côncavas em coronal,
eminências sigmoides em sagital e côndilos côncavos/convexos em
axial.
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RD 22

AVALIAÇÃO DA EMINÊNCIA ARTICULAR E OS ESPAÇOS
ARTICULARES DA ATM: UM ESTUDO POR TCFC

ACHADOS PANORÂMICOS VERSUS DADOS SISTÊMICOS E
SOCIOECONÔMICOS: ESTUDO POPULACIONAL

Silva VC*, Suassuna FCM, Barros RQA, Peixoto LR, Lima ED, Pinto
MGO, Amorim AMAM, Melo DP

Silva CAP*, Santos ICB, Rebouças BC, Andrade PH, Matos ICRT, Leite
EGS, Almeida MVR, Rebello IMCR

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
vivianecostasilva94@gmail.com

Universidade Federal da Bahia – UFBA
caioalencarp@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a eminência articular e os espaços articulares da
Articulação Temporomandibular (ATM) utilizando imagens de exames
de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC). MÉTODO:
Pesquisa do tipo observacional, transversal e descritiva, utilizando
exames de imagem de TCFC da ATM de pacientes atendidos em um
Clínica Privada de Radiologia Odontológica na cidade de Campina
Grande – PB, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Dois
observadores avaliaram quantitativamente as imagens mesurando a
altura da eminência articular (AE), o ângulo da inclinação da eminência
articular (AIEA) e os espaços articulares superior (EAS), anterior
(EAA) e posterior (EAP) utilizando as ferramentas do software ImageJ,
nas reconstruções coronais e sagitais das imagens de TCFC. O corte de
escolha para a análise foi o corte mais central, o qual a cabeça da
mandíbula apresenta-se com maior dimensão. RESULTADOS: Foram
avaliadas 242 ATMs de 121 pacientes. Os valores médios de AE, AIEA,
EAS e EAP dos pacientes do sexo masculino mostraram-se superiores
aos do sexo feminino (p=0,000; 0,011; 0,000; 0,000, respectivamente).
Para os valores médios de EAA não houve diferença estatística para os
pacientes dos sexos masculino e feminino. CONCLUSÃO: Pacientes do
sexo masculino apresentaram maiores valores dos espaços articulares da
ATM, altura e inclinação da eminência. Sugere-se então que este possa
ser um fator que leve a uma menor sintomatologia de Disfunção
Temporomandibular (DTM) em pacientes do sexo masculino.

OBJETIVO: Correlacionar achados em imagens panorâmicas (Pan) de
face com dados anamnésicos e socioeconômicos. MÉTODO: A
população atendida foi avaliada, durante nove meses, na FOUFBA, único
serviço pelo Sistema Único de Saúde para realização deste exame,
tornando-se assim uma referência para o Estado e para o Nordeste. Foi
aplicado questionário ampliado com a coleta de dados socioeconômicos,
anamnésicos, estado de saúde geral, histórias médica e odontológica, e
motivo para realização do exame nos pacientes que concordaram em
participar. Medidas antropométricas e demandas do paciente também
foram coletadas. Todos estes dados foram correlacionados entre si e com
os achados radiográficos. RESULTADOS: Um total de 336
questionários foram aplicados, dados colhidos e correlacionados. A
maioria dos participantes pertenciam ao sexo feminino, residentes de
zonas urbanas, com segundo grau completo, renda mensal de até um
salário mínimo, auto declarado pardo. Aproximadamente 25% destes
possuiam histórico tabagista e 47% consomiam bebidas alcoólicas. Além
de 36% ser portador de doença sistêmica, sendo a hipertensão arterial
(60%) com maior prevalência e diabetes (24%). Dentre os achados
radiográficos, diversos foram detectados e correlacionados. Dentre estes,
foi observada calcificações em tecido mole, embora representaram um
baixo percentual, este achado tem importante correlação clínica
associada a co-morbidades. CONCLUSÃO: A interpretação da imagem
panorâmica fornece importantes informações no diagnóstico de
condições odontológicas, sistêmicas e altamente correlacionada com a
condição socioeconômica do paciente, sendo estes aspectos fundamentais
para o tratamento e a manutenção da saúde do indivíduo.

RD 23
PRESENÇA DE PLACAS DE ATEROMA NA ARTÉRIA
CARÓTIDA: ANÁLISE EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS
Oliveira JJM*, Santos IQ, Luna AHB, Araújo JMS
Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ
jhenikarterymaia2008@hotmail.com
OBJETIVO: Observar a presença de placas de ateroma na artéria
carótida, através de radiografias panorâmicas de pacientes acima de 40
anos de idade. MÉTODO: Pesquisa de caráter descritivo, quantitativo,
observacional e transversal. Realizada na clínica radiográfica
INTERFACE, localizada em João Pessoa-PB. Trata-se de um estudo
censitário, com amostra de 1000 radiografias panorâmicas de pacientes
acima de 40 anos no decorrer do ano de 2015. Utilizou-se para coleta de
dados uma ficha, contendo informações sobre sexo, idade, e a localização
do ateroma: direita, esquerda ou bilateralmente. Os dados foram
analisados pelo programa SPSS (statistical package for the social
sciences), versão 20.0. Utilizando os critérios éticos e de riscos desta
pesquisa. RESULTADOS: A amostra apresenta radiografias com
pacientes de ambos os sexos, composta por (81,60%) de pacientes com
ausência de placas de ateroma na artéria carótida, (11,90%) com
presença de placas na região direita, (4,90%) presença de placas na
região esquerda e (1,60%) com presença de placas bilateralmente. De
acordo com o sexo, (46,20%) do sexo feminino apresentaram ausência de
placas de ateroma na artéria carótida, já o sexo masculino apenas
(34,40%). CONCLUSÃO: Observou-se que, apesar da radiografia
panorâmica não ser um exame de primeira escolha para a identificação
de placas de ateroma ela foi capaz de identificar essas lesões nessa
pesquisa, podendo ser considerado uma ferramenta de auxílio no seu
diagnóstico precoce.
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SC 01

	
  

SC 02

ANÁLISE DE TENDÊNCIA DO CARCINOMA DE CÉLULAS
ESCAMOSAS EM CAVIDADE ORAL E OROFARINGE
Carvalho LGA*, Valença AMG, de Souza DLB, Ribeiro ILA, Castro
RD

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: NOVOS
AVALIAÇÃO EM SAÚDE BUCAL

CAMINHOS

PARA

Almeida DRS*, Clemente LS, Figueiredo N, Goes PSA, Santos LX,
Rizental ACMF

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
laisgac@gmail.com

Secretaria de Saúde do Recife – SESAU
danilorsalmeida@gmail.com

OBJETIVO: Estudar a tendência das proporções por sexo, idade, raça,
grau de escolaridade, histórico de álcool e tabagismo, do Carcinoma de
Células Escamosas (CCE) localizado na cavide oral e orofaringe entre
2000 e 2014, no Brasil. MÉTODO: Trata-se de um estudo
epidemiológico, transversal, seccional, conduzido a partir da análise de
18.068 registros de CCE em cavidade oral no Brasil e orofaringe no
período de 15 anos sequenciais. A análise estatística descritiva foi
realizada no software IBM SPSS (21.0), e em seguida, para a análise de
tendência das proporções utilizou-se o programa Joinpoint, um método
de regressão segmentada de Poisson, empregando como variável
independente os anos, e como variáveis dependentes o sexo, idade, raça,
grau de escolaridade, histórico familiar, tabagismo e etilismo.
RESULTADOS: Para a idade adotou-se como ponto de corte 45 anos.
Os dados agrupados mostraram uma redução estatisticamente
significante na proporção de câncer para idade< 45 anos na cavidade
oral (APC= -2,30) e orofaringe (APC= -2,34^) e sem escolaridade para a
cavidade oral (APC= -3,22^) e orofaringe (APC= -4,66^). Já para
indivíduos com idade> 45 anos, foi observado um aumento
estatisticamente significante para a cavidade oral (APC=0,34^) e
orofaringe (APC= 0.32^). CONCLUSÃO: Há uma diminuição na
proporção para as 2 localizações em indivíduos jovens e com baixa
escolaridade, já em indivíduos com idade mais avançada existe uma
tendência crescente. Para indivíduos que não tabagistas e não etilistas
foi observado estabilidade.
Financiamento: CAPES

OBJETIVO: Avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) do Recife por meio da utilização de ferramenta webased, o Portal
CEO. MÉTODO: A ferramenta permite inclusão de dados para
avaliação e monitoramento remoto dos estabelecimentos através do
autoprocessamento dos dados com emissão de relatórios avaliativos e de
cartas de recomendações normativas-legais que servem como
instrumento de autoavaliação para gestão, possibilitando a tomada de
decisão imediata. Os dados são incluídos por meio de questionários
contendo seis Componentes de Qualidade (CQ). Realizou-se investigação
avaliativa exploratória quantitativa, onde os CEO do Recife foram
avaliados (2014-2018). Calculou-se medidas de tendência central
pertinentes. RESULTADOS: Mais de 60% dos CEO obtiveram
classificação nota média geral satisfatória (≥7,0), sendo em 2017 a média
geral municipal insatisfatória (6,59). Fragilidades foram observadas nos
CQ Controle Social e Financiamento e Critérios Organizacionais,
enquanto que Avaliação e Monitoramento, Gestão de Pessoas e Gestão e
Gerência foram satisfatoriamente avaliados. Nos últimos anos observouse evasão de participantes. CONCLUSÃO: Propõe-se uma forma
recente de avaliação específica para saúde bucal, utilizando-se de
inovação tecnológica: método de maior eficiência e eficácia para coleta de
dados, além do apoio oportuno à gestão. Não se aplicam fatores
limitantes (restrição/limitação de recursos, longo tempo necessário e
não disponibilização de informação em tempo oportuno). Por ser de fácil
manuseio e carecer de recursos tecnológicos mínimos com diferencial de
feedback aos gestores a ferramenta se mostrou eficaz para evidenciar
aspectos relacionados às questões ligadas aos CEO.

SC 03

SC 04

EPIDEMIOLOGIA DAS LESÕES DE CABEÇA E FACE EM
VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À DEPRESSÃO E
ANSIEDADE ENTRE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA

Fernandes LHF*, Prates CC, Palitot TFT, Cavalcanti AFC, Cavalcanti
AL

Teixeira CNG*, Leão AM, Freitas MO, Barros MMAF, Ferreira MJM,
Cavalcanti LPG

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
liege_helena@hotmail.com

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS
cinthia_n80@yahoo.com.br

OBJETIVO: Verificar a ocorrência de lesões de cabeça e face em
vítimas de acidente de transporte terrestre (ATT). MÉTODO:
Pesquisa transversal, com amostra composta por 1884 prontuários de
pacientes atendidos em um hospital de referência em Campina Grande PB. Foram coletados dados referentes à vítima [sexo e faixa etária] e ao
ATT [dia da semana, horário de atendimento, tipo de vítima envolvida,
uso do capacete, ingestão de álcool, ocorrência de óbito e de traumas
craniofaciais]. Os dados foram analisados no SPSS®. RESULTADOS:
As vítimas foram em sua maioria homens (85,4%), de 21 a 30 anos
(29,0%). Os ATTs ocorreram predominantemente no final de semana
(55,7%), no período noturno (55,7%). Os motociclistas foram as vítimas
mais prevalentes (82,9%), somente 32,5% deles faziam uso de capacete e
a maioria dos acidentados haviam ingerido álcool (90,8%). O trauma
craniano esteve presente em 30,8% das vítimas e o facial em 18,6%.
Houve associação estatisticamente significativa entre a presença de
trauma craniano e o horário do acidente, tipo de vítima, ingestão de
álcool, uso de capacete e ocorrência de óbito e entre trauma na face e
sexo, faixa etária, dia da semana, horário do acidente, tipo de vítima,
ingestão de álcool e uso de capacete. CONCLUSÃO: Homens jovens
são as principais vítimas dos acidentes de transporte terrestre, com
maior ocorrência aos finais de semana e à noite. Os motociclistas foram
os mais acometidos e o trauma na região de crânio foi o mais frequente.

OBJETIVO: Estimar a prevalência e fatores associados à depressão e
ansiedade entre estudantes de graduação em Odontologia. MÉTODO:
Estudo transversal analítico em uma Instituição de Ensino Superior do
Nordeste brasileiro. A coleta de dados aconteceu em 2015 e 2016, por
meio da aplicação de três instrumentos: um questionário
sociodemográfico e os Inventário de Depressão Beck e de Ansiedade
Beck. Foram incluídos estudantes maiores de 18 anos, regularmente
matriculados e que cursavam o primeiro ano do curso de Odontologia.
Os dados foram digitados no Epi-info versão 3.5.1 e analisados no Stata
11.2. A razão de prevalência foi determinada através da análise
bivariada. RESULTADOS: Participaram 157 estudantes, predominando
o sexo feminino (78,3%), solteiros (92,4%) e com renda familiar entre 1 e
5 salários mínimos (58,8%). A prevalência de depressão foi de 28,7%;
sendo considerada leve na maioria desses alunos (75,6%). Ansiedade foi
de 38,9%, sendo leve para 59% dos alunos. A presença de depressão foi
associada a ter plano de saúde (p=0,027), insatisfação em relação a
quantidade do sono (p=0,012), à falta de atividade física (p<0,001),
relacionamento insatisfatório com a família (p=0,010), amigos (p<0,001),
colegas de turma (p=0,015) e para alunos insatisfeitos com o curso
(p=0,005). A presença de ansiedade foi associada a ter religião (p=0,006),
não realizar atividade física (p=0,036), estar insatisfeito quanto ao
relacionamento com colegas (p=0,026) e professores (p=0,041).
CONCLUSÃO: A prevalência de depressão e ansiedade entre os
estudantes de Odontologia foi maior que na população em geral.
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SC 06

SAÚDE BUCAL INFANTIL NO SERVIÇO PÚBLICO:
CONHECIMENTO E SATISFAÇÃO DOS PAIS E CUIDADORES

ASSISTÊNCIA À SAÚDE E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR
ADULTOS DIABÉTICOS

Lopes CMI*, Vaitkeviciús KM, Pinto MC, Souza ST, Oliveira JCS,
Menezes VA

Souto Nobrega WF*, Madruga RCR, Bernardino IM, Brito NMSO,
Ribeiro AIAM, Soares RSC

Universidade de Pernambuco - UPE
carol_igrejas@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
waleska_bic@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento sobre saúde bucal e nível de
satisfação de pais e cuidadores de crianças atendidas em um Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) no Agreste Pernambucano.
MÉTODO: Estudo transversal e descritivo, com 150 responsáveis de
crianças de ambos os gêneros, na faixa etária de três a 12 anos. Para a
coleta dos dados, foram utilizados questionários sobre o conhecimento
da saúde bucal e a análise da satisfação dos entrevistados com o serviço
odontológico. RESULTADOS: Das doenças que podem ocorrer, na
cavidade oral, a cárie dentária foi a mais citada (97,3%), seguida da
gengivite/periodontite (80%). A não escovação dos dentes (88%) foi
mencionada como fator primordial para ocorrência de cárie. Para os
entrevistados, escovar os dentes diariamente (88,7%) e consultar o
dentista (70,7%) são os melhores meios de prevenção. A escovação deve
ser feita de uma a três vezes por dia (76%), com pequena quantidade de
creme dental (51,3%). O uso prolongado da chupeta foi considerado
prejudicial (92,6%) e esta deve ser removida até os três anos de idade
(90,6%). Em relação ao serviço infantil, a maioria dos responsáveis
considerou como ótima/boa o acolhimento (95,3%), o ambiente (97,3%),
o atendimento (95,3%), a importância do serviço (98,6%), o
esclarecimento de dúvidas (92%) e a linguagem utilizada pela equipe
(97%). CONCLUSÃO: A maioria dos responsáveis possuem
conhecimentos para manutenção da saúde bucal dos filhos e o CEO
infantil recebeu boa avaliação do atendimento, evidenciando satisfação
com o serviço prestado.

OBJETIVO: Investigar a utilização dos serviços de saúde por adultos
portadores de Diabetes Mellitus tipo II. MÉTODO: Estudo transversal,
desenvolvido através de entrevistas coletadas em domicílio, junto aos
portadores de diabetes mellitus tipo II cadastrados na Estratégia de
Saúde da Família de Patos - PB. Tratou-se de estudo piloto que precede
o desenvolvimento de uma pesquisa de maior porte que está sendo
realizada. O instrumento de pesquisa envolveu questões relacionadas à
utilização dos serviços de saúde, e a avaliação do impacto do diabetes na
qualidade de vida através do Diabetes-39. Para a análise estatística
utilizou-se o SPSS20.0. RESULTADOS: 60,5% dos participantes eram
do sexo feminino, com 60 anos ou mais, casados, não brancos, com
escolaridade média e diagnosticados há cerca de 6 a 10 anos. A
complicação mais frequente foi problema de visão. 60,5% dos
participantes não praticam atividade física, fazem dieta (58,1%), usam
hipoglicemiantes orais (81,4%), utilizam o serviço público (ESF) (74,4%)
e visitam o médico regularmente (60,5%). Quanto aos serviços de saúde,
65,1% nunca haviam recebido orientações sobre examinar os pés
regularmente, e 18,6% nunca haviam feito exame do fundo do olho.
Quanto à qualidade de vida 44,2% consideraram sua qualidade de vida
regular e o diabetes “mais ou menos” grave. CONCLUSÃO: Foi
observada deficiência na utilização dos serviços e assistência à saúde dos
diabéticos avaliados, visto que os parâmetros utilizados não seguem as
recomendações do Ministério da Saúde no que se refere à assistência ao
diabético.

SC 07

SC 08

AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
ACERCA DO DIABETES MELLITUS TIPO II

AVALIAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE CONTROLE DE
BIOFILME DENTAL SOB PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE

Souto Nóbrega WF, Silva GCB, Bortoluzi EB, Araújo ZHFM, Xavier
AG

Firmeza LMD*, Teixeira AKM, Silva EF, Silva ASL, Campos MR,
Moura WVB

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
waleska_bic@hotmail.com

Universidade Federal do Ceará - UFC
luizafirmeza@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar os sistemas de informação em saúde acerca do
Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, levando em consideração dados sobre
mortalidade e amputações. MÉTODO: Trata-se de um estudo
descritivo de série histórica, com dados secundários oriundos do sistema
de informação Hiperdia, provenientes do DATASUS sobre amputação
de membros e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)
sobre óbitos por DM tipo 2 na Paraíba no período 2002-2016. A
presente pesquisa serviu como base para realização de novo estudo
através de coleta de dados diretos. RESULTADOS: No período
analisado, foram registradas 50 amputações por DM tipo 2, com maior
frequência na cidade de João Pessoa e no sexo masculino. Quanto à
mortalidade, foi maior no ano de 2011, majoritariamente no sexo
feminino. CONCLUSÃO: O sistema Hiperdia apresenta algumas
limitações, como a ausência de dados recentes, além de não atribuir
outras variáveis importantes como escolaridade, estado civil, raça e
renda familiar. Conclui-se que os sistemas avaliados apresentam lacunas
quanto aos dados que deveriam subsidiar as ações e serviços de saúde.

OBJETIVO: Avaliar a efetividade do protocolo de controle de biofilme
dental sob uma perspectiva freireana, utilizado na clínica de saúde bucal
do Centro de Desenvolvimento Familiar - CEDEFAM, da Universidade
Federal do Ceará (UFC). MÉTODO: Foi realizado um estudo
transversal com dados secundários, a partir de 42 fichas clínicas
odontológicas de pacientes que realizaram tratamento de 2015 a 2017.
Coletaram-se informações sobre a autopercepção e a habilidade motora
dos pacientes, no início e ao final do tratamento, e o índice de biofilme
foi registrado ao longo das consultas. Foi realizada análise descritiva das
variáveis da pesquisa. O teste qui-quadrado foi usado para a análise
bivariada entre a variável dependente (índice de placa O'Leary) e
independente (sexo, idade, autopercepção da boca, qualidade da
evidenciação do biofilme, uso da escova e uso do fio dental). Foi adotado
nível de significância de 5%. RESULTADOS: Houve redução
significativa na média percentual do índice de biofilme (de 89,6% para
67,5%). Na avaliação diagnóstica observou-se conhecimento dos
pacientes em relação à percepção da boca e da evidenciação, entretanto
observou-se deficiência na habilidade motora para escovação e uso do fio
dental, sendo observado, na avaliação final, aumento significativo de
porcentagens satisfatórias para esses construtos. CONCLUSÃO: Apesar
da redução significativa na média percentual da condição de controle do
biofilme, essa ainda se apresentou alta, sugerindo a necessidade de se
incorporar um maior número de visitas ao protocolo para se alcançar
resultados mais efetivos.
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AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DE CÁRIE
EM ESCOLARES POR MEIO DO ICDAS
Firmeza LMD*, Teixeira AKM, Lima MRP, Evangelista LNF, Junior
JLMF

VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

PROFISSIONAIS

NA

Silva GCB*, Melo Neto OM, Silva NR, Bortoluzi EB, Castro AP

Universidade Federal do Ceará - UFC
luizafirmeza@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
gugacorreiaa@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência e severidade de cárie das crianças da
Escola municipal de Fortaleza Adroaldo Teixeira Castelo. MÉTODO:
Foi realizado um estudo transversal do tipo levantamento
epidemiológico em saúde bucal. Para o exame bucal nas crianças foi
utilizado o Sistema Internacional de Avaliação e Detecção de Cárie
(ICDAS). Um total de 200 crianças de 6 a 12 anos foram examinadas de
acordo com o protocolo estabelecido na pesquisa. Os exames foram
realizados por dois examinadores devidamente calibrados por um
examinador padrão-ouro. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética
em pesquisa. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS
versão 20, foi realizada análise descritiva da variável. Adotou-se
intervalo de confiança de 95% com nível de significância de 5%.
RESULTADOS: Observou-se que 81% das crianças examinadas
apresentavam cárie, sendo que 13% representavam lesões não cavitadas.
O escore do ICDAS mais prevalente foi o número 3 (lesão limitada ao
esmalte) e o menos prevalente o número 4 (sombreamento da dentina
subjacente). A média de faces cariadas por criança encontrada foi de
6,02. CONCLUSÃO: O estudo forneceu uma epidemiologia local da
doença cárie em uma população jovem com baixo IDH da cidade de
Fortaleza. A alta prevalência da doença somada aos escores mais
severos do ICDAS encontrados nas crianças reforçam a necessidade de
adotar estratégias para fornecer uma melhoria da saúde bucal dessas
crianças.

OBJETIVO: Investigar as percepções e comportamentos dos
profissionais ligados à assistência odontológica do alto sertão da Paraíba
frente à violência física e/ou psicológica sofrida em decorrência da sua
ocupação profissional. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa
exploratória, de cunho qualitativo. Adotou-se uma entrevista
semiestruturada como instrumento de coleta de dados, por meio da
análise lingüística, com o intuito de investigar os discursos dos
profissionais diante das violências ocupacionais sofridas ou observadas.
Foi empregado um questionário contendo perguntas objetivas e
subjetivas abordando dados sociodemográficos, identificação profissional
e informações relacionadas à violência ocupacional. RESULTADOS:
Diante de uma realidade encontrada no estudo, na qual o profissional de
saúde bucal experimentou tanto a violência física - sob forma de “tapão
na cara” - quanto a psicológica, sob a forma de ameaças, a principal
atitude reacionária adotada pelos profissionais relacionou-se à
compreensão do contexto no qual o paciente se encontrava, muitas vezes
referindo a dor vivenciada por ele como justificativa pelo ato praticado.
Em contrapartida, diante dos casos mais agressivos, os profissionais
relataram a denúncia à justiça e ao conselho profissional como forma de
mecanismo coibitivo da violência. CONCLUSÃO: Por se tratar de uma
pesquisa qualitativa, tais resultados revelam o real contexto no qual os
agentes pesquisados estavam inseridos, revelando uma realidade
ocupacional bastante preocupante e carente de ações que visam o
controle da conjuntura ocupacional.

SC 11
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FLUORETOS NA ÁGUA DE ABASTECIMENTO, FLUOROSE
DENTÁRIA E CONHECIMENTO SOBRE FLÚOR NO ESTADO
DE ALAGOAS

ASSOCIAÇÃO ENTRE CRONOTIPO E AUTORRELATO DE
BRUXISMO DO SONO E EM VIGÍLIA

Buller RA*, Rocha AO, Padilha EMF, Alencar NV, Padilha SS, Amorim
CVO, Albuquerque SAV, Santos NB

Araújo LJS*, Lima LCM, Neves ETB, Serra-Negra JMC, GranvilleGarcia AF

Centro Universitário CESMAC
rejaneabel@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
luizajsa5@gmail.com

OBJETIVO: Realizar um levantamento dos teores de fluoretos na água
de abastecimento público e analisar o conhecimento sobre flúor e
fluorose dentária. MÉTODO: O estudo transversal, observacional e
descritivo, com amostra de 644 adolescentes, 14 a 19 anos, estudantes
do Instituto Federal de Alagoas e realizado em quinze municípios. O
teor de fluoreto foi analisado em amostras, duplicadas, de água pela
técnica de dosagem direta dos íons flúor livres. Para análise da
prevalência de fluorose foi utilizado o índice de Dean e a avaliação da
percepção sobre flúor foi realizada por uma entrevista estruturada.
RESULTADOS: Os municípios apresentaram teores de fluoretos
inadequados (entre 0,00 e 0,231ppm). Os adolescentes apresentaram a
idade média de 16,38anos±1,33, predomínio do sexo feminino (58,38%),
ausência de fluorose (56,8%). Um percentual de 40,6% dos adolescentes
mostrou níveis de fluorose de questionável a leve. O teste de regressão
mostrou influência do uso de flúor com os maiores escores do índice de
Dean (Regressão Logística; p≤0,05). 86,3% dos adolescentes
responderam não saber o que é fluorose dentária, 65,5% sabiam o que é
flúor, 74,4% afirmaram que o uso de flúor é importante para a saúde
bucal e 41,0% não utilizavam flúor diariamente. CONCLUSÃO: Existe
a necessidade de implantação ou adequação da fluoretação da água nos
municípios estudados, para reduzir a prevalência de cárie da população,
e proporcionar acesso a informações sobre os fluoretos na prevenção de
cárie dentária para a sua utilização de maneira adequada.

OBJETIVO: Avaliar a distribuição dos cronotipos e a sua associação
com o bruxismo do sono e em vigília entre universitários de
Odontologia. MÉTODO: Foi um estudo transversal, no qual
participaram universitários entre 20 a 35 anos de idade da Universidade
Estadual da Paraíba, Campina Grande-PB. Para o estudo piloto, a
amostra consistiu de 50 participantes, selecionados aleatoriamente.
Realizou-se a aplicação de dois questionários validados, o
MunichChronotypeQuestionnaire (MCTQ) e o Questionário de
Cronotipo de Home e Ostberg (HO) para identificar os cronotipos de
cada participante. Análise estatística por Qui-quadrado de Pearson e
regressão logística foram realizadas (α = 5%). RESULTADOS:
Observou-se que (58%) dos universitários eram do sexo feminino, (64%)
dos participantes declararam ter boa qualidade do sono, e (54%) foram
classificados com cronotipo vespertino. De acordo com o autorrelato dos
participantes e/ou dos relatos de familiares, a prevalência de bruxismo
noturno foi de (30%) e em vigília (40%). Apenas o cronotipo vespertino
manteve-se associado na análise bivariada (p<0,05) e multivariada com
bruxismo noturno (OR= 1,61; 95% IC: 1,30-2,45, p=0,006), enquanto as
variáveis sexo, idade, hábito de roncar, uso de medicamentos, horas de
sono não foram associadas significativamente a nenhum tipo de
bruxismo. CONCLUSÃO: O bruxismo noturno foi associado ao
cronotipo vespertino. Com relação ao bruxismo em vigília, não houve
associação com nenhuma das variáveis analisadas, contudo, isso ocorreu
em razão do tamanho da amostra.
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USO DE SIG PARA IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS DE
VIOLÊNCIA E DESCRIÇÃO DO TRAUMATISMO FACIAL

PREVALÊNCIA DE LESÕES NA CABEÇA E FACE E FATORES
ASSOCIADOS EM VÍTIMAS DE QUEDAS

Barbosa KGN*, Walker BB, Shuurman N, Garbini R, Ribeiro MC,
Brum EHM, D’avila S, Ferreira RC

Farias L*, Laureano ICC, Alencar GSA, Cavalcanti AFC, Cavalcanti AL

Centro Universitário CESMAC
kevanguilherme@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
lunna_farias@hotmail.com

OBJETIVO: Identificar espacialmente via Sistema de Informação
Geográfica (SIG) as áreas com maior concentração (hotspot) de vítimas
da violência física e descrever a distribuição espacial do traumatismo
facial na zona urbana de Campina Grande – PB (2012-2014).
MÉTODO: Dados foram obtidos no NUMOL (Núcleo de Medicina e
Odontologia Legal) da cidade. Foi realizado a geocodificação dos
endereços residenciais das vítimas via SIG e Estimativa de Densidade
de Kernel (EDK) para identificar áreas quentes – hotspots. Para análise
espacial utilizamos a curva da função K de Ripley para obter a melhor
largura de banda (300m), e usamos um output cell size de 10m. O mapa
base usado foi dos setores censitários (IBGE). Todas análises foram
feitas no ArcGIS (v. 10.4). RESULTADOS: Mapeamos 2.563 endereços
residenciais e identificamos 7 hotspots (hp) de violência física: um na
zona leste (hp1), três em bairros próximos ao centro (hp2; hp3; hp4), um
na maior favela da cidade (hp5), um na zona norte (hp6) e outro mais
afastado próximo a BR da cidade (hp7). A presença de traumatismo
facial dentro de cada hotspot foi a seguinte: hp1 (46,9%); hp2 (46,5%);
hp3 (40,6%); hp4 (42,5%); hp5 (65,3%), hp6 (46,8%), hp7 (41,8%).
CONCLUSÃO: Identificamos sete áreas na cidade de Campina Grande
com maior concentração de vítimas, servindo de base para programas de
intervenção, com foco na redução da violência física e consequentemente
do traumatismo facial, que esteve presente em cerca de metade das
vítimas.

OBJETIVO: Avaliar a prevalência e os fatores associados de lesões de
cabeça e face nas vítimas de quedas atendidas pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em município do Nordeste.
MÉTODO: Estudo transversal realizado através da análise de todas as
fichas de ocorrência de vítimas de quedas socorridos pelo SAMU entre
fevereiro de 2014 e dezembro de 2016. A coleta de dados foi realizada
por
três
pesquisadores,
sendo
registradas
informações
sociodemográficas, clínicas e fatores associados. Os dados foram
analisados através da estatística descritiva e inferencial, adotando nível
de significância de 5%. RESULTADOS: Dentre as 547 vítimas
analisadas, verificou-se predominância do sexo masculino (55,9%) e da
faixa etária de 60 anos ou mais (47,2%). As quedas foram mais
frequentes no turno diurno (69,1%) e durante a semana (69,3%). A
maioria das vítimas apresentou lesão única (78,0%) com predomínio de
fratura (52,1%). A presença de hálito etílico foi observada em 26,1% dos
casos e 4,6% relataram o uso de drogas ilícitas. As lesões na cabeça e face
acometeram, respectivamente, 26,9% e 35,9% dos indivíduos. Como
desfecho, 94,7% foram encaminhadas ao hospital. As lesões na cabeça
mostraram associação com o sexo (p = 0,001), faixa etária (p= 0,01),
presença de fratura (p=0,001), quantidade de lesões (p = 0,001) e
presença de hálito etílico (p = 0,001). CONCLUSÃO: Homens idosos
são as principais vítimas de quedas, apresentando fratura como
consequência predominante. Também existe elevado acometimento de
lesões na região de cabeça e face.

Financiamento: FAPEMIG
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INCOMPLETUDE DOS DADOS DE LESÃO DE FACE EM
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA REGISTRADOS NO SINAN

CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO SOBRE SAÚDE BUCAL DE
ADOLESCENTES ALAGOANOS DE 14 A 19 ANOS DE IDADE

Silva GCB*, Nóbrega WFS, Melo Neto OM, Araújo ZHFM, Olinda
RA, Cavalcanti AL

Rocha AO*, Buller RA, Padilha EMF, Alencar NV, Padilha SS, Amorim
CVO, Albuquerque SAV, Santos NB

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
gugacorreiaa@gmail.com

Centro Universitário CESMAC
anderson_or@hotmail.com

OBJETIVO: Descrever a incompletude dos dados relativos à região
acometida em mulheres vítimas de violência registrados no SINAN, o
perfil da vítima e do tipo de violência praticada. MÉTODO: Trata-se de
um estudo documental, quantitativo e descritivo. A pesquisa foi
conduzida na Secretaria de Saúde do município de Campina Grande PB, utilizando dados das Fichas de Notificação e Investigação
registradas no SINAN referentes aos anos de 2012 e 2013. Foram
estudadas variáveis relacionadas às características sociais das vítimas
(idade, estado civil e raça), assim como informações sobre a violência
(tipologia e local de ocorrência) e definição do perfil do provável autor.
As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Rstudio.
RESULTADOS: Foram avaliadas 109 fichas de violência contra a
mulher, dentre as quais apenas 17 (15,6%) apresentavam informações
quanto à localização da lesão. Entre essas, 35,2% referiram a face como
o local de acometimento. Observou-se um perfil no qual prevaleceram
mulheres adultas (48,6%), solteiras (47,7%) e de pele branca (43,1%),
com ensino fundamental (52,2%). Houve maior frequência da violência
psicológica (53,2%), seguida da “física e psicológica” (31,1%), perpetrada
na residência (77,0%), por meio da ameaça (35,7%), tendo o sexo
masculino como autor (85,3%). CONCLUSÃO: Constata-se uma
elevada incompletude dos dados, sobretudo no que se refere à
identificação do local da lesão, acarretando prejuízo na qualidade da
informação obtida e, com isso, dificuldade na concepção de políticas
públicas voltadas ao combate da disseminação da violência de gênero.

OBJETIVO: Analisar o conhecimento e a percepção sobre saúde bucal
de adolescentes de 14 a 19 anos matriculados no Instituto Federal de
Alagoas. MÉTODO: A pesquisa transversal e descritiva foi realizada de
abril a outubro de 2017. A amostra foi composta de 644 adolescentes de
quinze municípios alagoanos. Foi aplicada uma entrevista estruturada
contendo perguntas sobre: cárie dentária, fluorose dentária,
conhecimento sobre uso de flúor e hábitos de higiene bucal.
RESULTADOS: O perfil sócio demográfico mostrou idade média de
16,38anos±1,33, maioria gênero feminino (58,38%), com 36,7% dos pais
dos adolescentes analfabetos ou cursaram apenas o ensino fundamental
(n=234) e suas famílias recebem entre um e cinco salários mínimos
(64,3%). 69,4% afirmaram escovar os dentes mais de duas vezes ao dia;
52,2% afirmaram não usar fio dental; 35,6% afirmaram não ir ao dentista
durante o ano. Os resultados de percepção mostraram que 52,3%
afirmaram ter uma saúde bucal regular. 53,3% não tem problemas com
os dentes; 78,1% sabem o que é cárie dentária; 86,3% não sabem o que é
fluorose dentária; 65,5% sabem o que é flúor; 74,4% que o uso de flúor é
importante para a saúde bucal e 41,0% afirmaram não utilizar o flúor
diariamente. CONCLUSÃO: Não existe coerência entre as respostas
relacionadas ao conhecimentos/práticas sobre hábitos de higiene bucal e
a percepção sobre saúde bucal, no entanto a maioria dos adolescentes
considera a sua saúde bucal apenas regular.
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PERFIL DE RISCO DE PARTO PREMATURO E CONDIÇÃO
PERIODONTAL DE PUÉRPERAS DE UMA MATERNIDADE
PÚBLICA

INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO EM SAÚDE BUCAL DE
PAIS SOBRE A SAÚDE ORAL DE SUAS CRIANÇAS

Padilha EMF*, Rocha AO, Buller RA, Veras JGTC, Oliveira GGR,
Nóbrega DF, Brum EHM, Santos NB

Lima MP*, Costa Neto H, Grisi BR, Maia BM, Henriques DPP, Silva
MB, Gordón-Núñez, MA

Centro Universitário CESMAC
marcella-padilha@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
manoel_lima18@yahoo.com.br

OBJETIVO: Analisar o perfil de risco de parto prematuro e condição
periodontal de puérperas de uma maternidade da rede pública do estado
de Alagoas. MÉTODO: A pesquisa foi realizada no Hospital
Universitário Prof. Alberto Antunes (UFAL), Maceió-AL. A amostra
foi composta de 119 puérperas assistidas no referido hospital. Foi
aplicado um instrumento de coleta de dados contendo informações
sobre condições sociodemográficas, comportamentais, sistêmicas,
gestacionais e cuidados pré-natais. O Índice Periodontal Comunitário
foi aplicado para a análise da condição periodontal. RESULTADOS: As
puérperas tinham de 15 a 35 anos (91,6%), cor parda (73%), 55% em
união estável, 63% ocupação do lar e 50,4% estavam nas classes sociais
D e E. Em relação aos comportamentos de risco, apenas 4,2% eram
tabagistas e 22,7% etilistas. Apresentavam como doenças pregressas a
hipertensão (47%) e a depressão (14,7%) como as mais prevalentes. A
história reprodutiva anterior mostrou 28,6% com parto prematuro, 27%
com recém-nascido com baixo peso. Apenas 57% iniciaram o pré-natal
no primeiro trimestre. A condição periodontal mostrou puérperas com
sangramento gengival (60%), cálculo dental (22%) e bolsas rasas (4%).
Os resultados mostraram 46,2% das puérperas com parto prematuro e
82% de recém-nascidos de baixo peso. CONCLUSÃO: O nível social, a
hipertensão arterial, histórico de prematuridade, ausência de pré-natal
adequado e condição periodontal inadequada podem justificar o alto
percentual de partos prematuros e bebês com baixo peso na referida
população.

OBJETIVO: Analisar as inter-relações entre os hábitos, percepção e
condição de saúde bucal dos pais e a condição de saúde bucal de suas
crianças. MÉTODO: A amostra foi constituída por 60 pares (60 mães
ou pais e suas crianças). Os pais responderam um questionário sobre
autopercepção e seus hábitos de higiene bucal e os das suas crianças. Os
pais foram submetidos a exame clínico bucal e obtenção dos índices
como CPO-D, IPV e ISG. Dos prontuários das crianças foram coletadas
informações referentes a sua condição de saúde bucal. Os dados foram
analisados descritivamente e através do teste qui-quadrado a um nível
de significância de 5%. RESULTADOS: Observou-se que 50% dos pais
relataram ter uma adequada percepção em saúde bucal, no entanto
verificou-se ausência de associação estatisticamente significativa entre
essa autopercepção e os valores dos índices CPO-D, IPV e ISG que
avaliaram a condição clínica bucal dos mesmos. Não houve associação
significativa entre a autopercepção em saúde bucal dos pais e o CPOD/CEO das crianças. Não houve associação estatisticamente
significativa entre o CPO-D dos pais e o CPO-D/ceo-d das respectivas
crianças (p>0.05). CONCLUSÃO: Embora 50% dos responsáveis
tenham relatado uma adequada autopercepção em saúde bucal, isto não
se reflete nas condições clinicas constatadas em boca através da análise
com os índices utilizados neste estudo e que a percepção, hábitos e
atitudes dos pais poderiam influenciar direta ou indiretamente de forma
negativa a saúde oral das suas crianças.
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ALFABETISMO EM SAÚDE BUCAL DOS PAIS DE CRIANÇAS
ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA

VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA PROFISSIONAIS DA
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM UM SERVIÇO DE SAÚDE
PÚBLICA

Lima LCM*, Neves ETB, Araújo LJS, Firmino RT, Dutra LC, Paiva
SM, Ferreira FM, Granville-Garcia AF

Araújo ZHFM*, Silva GCB, Nóbrega WFS, Melo Neto OM, Castro AP,
Bortulizi EB

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
larissachaves@outlook.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
hayvola@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o nível de alfabetismo em saúde bucal dos
responsáveis por crianças atendidas na Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB) e os fatores sociodemográficos associados. MÉTODO:
Trata-se de um estudo piloto com desenho transversal, realizado com
50 responsáveis por crianças atendidas na clínica escola de
Odontopediatria da UEPB. Dois pesquisadores foram treinados para a
aplicação do “Rapid Estimate of Adult Literacy in Dentistry” –
BREALD-30 (Kappa>0,80) e foi aplicado um questionário com
informações sociodemográficas dos responsáveis em local reservado
durante o atendimento da criança. Os escores do BREALD-30 foram
classificados em alto e baixo, de acordo com a mediana. Foi realizada
análise bivariada por meio do teste de Qui-Quadrado de Pearson
seguida de um modelo de regressão logística (p<0,05).
RESULTADOS: A prevalência de um baixo alfabetismo em saúde
bucal foi alta (62%). A maioria dos participantes era do sexo feminino
(96%), se declararam pardos (80%), estavam empregados (53%), possuía
menos de oito anos de estudo (82%) e relatou uma renda familiar mensal
inferior a R$ 1.300,00 (50%). No modelo final de regressão logística, os
pais com menores níveis de escolaridade tiveram mais chances de
apresentar baixo nível de alfabetismo em saúde bucal (OR = 21,8; 95%
IC: 2,44-195,47; p=0,006). As demais variáveis independentes não
foram associadas nos resultados preliminares. CONCLUSÃO:
Responsáveis por crianças atendidas na clínica de Odontopediatria com
menos anos de estudo apresentaram um menor nível de alfabetismo em
saúde bucal.

OBJETIVO: Investigar os principais tipos de violência ocupacional
sofridos pelos profissionais de saúde bucal no seu ambiente de trabalho
em decorrência da sua ocupação profissional. MÉTODO: Esta é uma
pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa. Para a coleta de dados,
foi utilizado uma entrevista semiestruturada através de uma análise
linguística, com o objetivo de averiguar as falas dos profissionais a frente
das violências ocupacionais sofridas ou observadas por eles. Foi adotado
um questionário contendo perguntas objetivas e subjetivas abordando
dados sociodemográficos, identificação profissional e informações
relacionadas à violência ocupacional. RESULTADOS: Os discursos
revelaram violências de caráter físico e psicológico, sendo essa bem mais
recorrente do que aquela. Os acompanhantes de pacientes e gestores dos
Serviços foram identificados como os principais agentes infratores. Isso
ocorreu principalmente em decorrência ao vínculo empregatício, em sua
maioria são contratos por excepcional interesse, que os participantes
possuem junto à instituição e à falta de conhecimento do funcionamento
do serviço por parte da população em geral. As principais realidades
encontradas no estudo foram - para violência física - “tapão na cara” – e,
no contexto da violência psicológica, as ameaças figuraram as principais
formas de agressão. CONCLUSÃO: Esta é uma pesquisa qualitativa
cujos resultados revelam as circunstâncias de trabalho dos profissionais
de saúde bucal, demonstrando uma realidade ocupacional bastante
conflituosa e sem ações que visam o melhoramento do ambiente de
trabalho.
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CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS MULHERES QUE VIVEM NO
CÁRCERE: CONHECENDO PARA CUIDAR

ESTUDO DA SAÚDE BUCAL DE UMA UNIDADE PRISIONAL
FEMININA DO NORDESTE BRASILEIRO

Batista MIHM*, Paulino MR, Cardoso AMR, Lucena KCR, Godoy GP,
Gueiros LAM, Leão JC, Carvalho AAT

Batista MIHM*, Paulino MR, Cardoso AMR, Lucena KCR, Godoy GP,
Gueiros LAM, Leão JC, Carvalho AAT

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
marailka@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
marailka@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar as condições de saúde das mulheres que estão
privadas de liberdade, em regime fechado, em uma unidade prisional
brasileira. MÉTODO: Foi realizado um estudo seccional, com
abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no período de
setembro de 2016 a outubro de 2017 em um presídio feminino de
segurança máxima, localizado na capital do Estado da Paraíba. A
amostra foi constituída por 311 mulheres. Foram realizadas entrevistas
para avaliar a história de saúde. RESULTADOS: A média de idade das
mulheres foi de 30,28 anos, com idade mínima de 18 e máxima de 60
anos. O tempo de reclusão médio estimado foi de 21,59 meses, sendo
53,4% em situação carcerária provisória. Com relação à escolaridade, a
prevalência foi de mulheres que completaram o ensino fundamental. Os
agravos mais prevalentes referiram-se a problemas respiratórios: a
sinusite (18,6%) e a asma (10,6%). Quanto às doenças sistêmicas a
hipertensão foi relatada por 14,1% das mulheres, e a diabetes por 3,9%.
O uso de medicamentos para ansiedade foi detectado em 20,6% das
apenadas. CONCLUSÃO: O perfil da mulher privada de liberdade é de
adultas jovens, com até 1 ano de reclusão em regime fechado, em
situação carcerária provisória, com problemas respiratórios e infecções
sexualmente transmissíveis. São na maioria tabagistas e utilizam
medicações para controle da ansiedade. É importante ressaltar a
necessidade da formulação de políticas públicas de saúde que visem
melhorias e transformações da realidade das unidades prisionais,
tornando-o mais humanizado.

OBJETIVO: Identificar a presença de lesões em tecido mole, verificar a
experiência de cárie, a presença de placa bacteriana e a condição
periodontal das mulheres privadas de liberdade em uma unidade
prisional do nordeste brasileiro. MÉTODO: Foi realizado um estudo
seccional, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados de
setembro de 2016 a outubro de 2017 em um presídio feminino do estado
da Paraíba. A amostra foi constituída por 311 mulheres que foram
submetidas a entrevista, exame extraoral e intraoral, além dos índices
CPO-D, Índice Periodontal Comunitário (IPC) e Índice de Placa
Bacteriana. Os dados coletados foram tabulados e analisados mediante
estatística descritiva e inferencial. RESULTADOS: A média de idade
das mulheres foi de 30,28 anos. O tempo de reclusão médio estimado foi
de 21,59 meses. Com relação à escolaridade, a prevalência foi de
mulheres que tinham o ensino fundamental (45,7%). Houve diferença
significativa quando associada a escolaridade com a condição dentária,
sendo cariado (p=0,029), perdido (p=0,006) e obturado (p=0,001). Não
foram identificadas lesão em tecido mole. O índice CPOD obteve média
de 13,33 e o Índice de Placa Bacteriana encontrado foi de baixa
acumulação. Quanto ao IPC, houve sangramento em 45,3%, presença de
cálculo dentário em 35,7% e bolsa periodontal em 25,7%.
CONCLUSÃO: As mulheres privadas de liberdade do estado da Paraíba
possuem alto nível de experiência de cárie, saúde periodontal
comprometida e baixa acumulação de placa bacteriana, portanto é
necessário um olhar especial para essa população.
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CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO BÁSICA À
SAÚDE BUCAL NA REGIÃO NORDESTE NO PERÍODO DE
2015-2017

POPULAÇÃO EXPOSTA A DENTIFRÍCIO FLUORETADO
AINDA PRECISA DE ÁGUA FLUORETADA?

Laureano ICC*, Silva SE, Araújo JHP, Farias L, Alencar CRB,
Cavalcanti AL

Costa MLVA*, Sousa GP, Silva MCC, Marques RB, Jesus VB, Lima
MDM, Moura LFAD, Moura MS

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
carvalhoisla@gmail.com

Universidade Federal do Piauí – UFPI
marinaluaabreu@hotmail.com

OBJETIVO: Caracterizar o modelo de atenção básica à saúde bucal na
região Nordeste do Brasil. MÉTODO: Tratou-se de estudo ecológico e
descritivo, utilizando dados secundários da produção ambulatorial de
atenção básica em saúde bucal produzida pela região Nordeste,
disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único
de Saúde (SIA-SUS). A coleta dos dados foi feita a partir do banco de
dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e
considerou o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Foram
coletados os dados referentes a ações preventivas, à primeira consulta
odontológica programática e aos procedimentos restauradores,
cirúrgicos e periodontais. As ações preventivas e a primeira consulta
odontológica programática foram categorizadas como procedimentos
preventivos, e os procedimentos restauradores, os procedimentos
cirúrgicos e os procedimentos periodontais, como procedimentos
curativos. Os dados foram tabulados e analisados, utilizando-se o
Microsoft Excel 2016, e apresentados por meio de estatística descritiva
(distribuições absolutas e percentual). RESULTADOS: Obteve-se, em
2015, o maior número total de procedimentos realizados (44,5%). Do
total de procedimentos curativos entre 2015 a 2017, tem-se maioria de
procedimentos restauradores (22,7%) e minoria de procedimentos
cirúrgicos (15,2%). Observa-se que, nos três anos estudados, a produção
de procedimentos curativos superou a de procedimentos preventivos.
CONCLUSÃO: O modelo de atenção básica à saúde bucal na região
Nordeste apresentou caráter curativo, com predominância dos
procedimentos restauradores, seguidos pelos periodontais, ficando, em
menor número, os procedimentos cirúrgicos.

OBJETIVO: Estudar o impacto da fluoretação da água de
abastecimento público em crianças, adolescentes e adultos jovens
expostos a dentifrício fluoretado, quanto à prevalência e à severidade da
cárie e fluorose dentária. MÉTODO: Foram avaliadas populações
residentes de bairros com (Grupo Exposto-GE), e sem água fluoretada
(Grupo Não Exposto-GN) da periferia de Teresina – Piauí. O exame foi
realizado nas creches/escolas sob iluminação natural em posição
simplificada. A cárie dentária foi mensurada pelo índice ceod/CPOD e a
fluorose pelo índice TF. RESULTADOS: A amostra total foi de 1352
pessoas: 330 (24,4%) com cinco anos, 362 (26,8%) com 12 anos, e 660
(48,8%) adultos jovens. Observou-se aos cinco anos que a não
fluoretação da água estava associada ao índice ceod≥1 (p=0,001;
OR=2,86, IC95%=1,71-4,75), aos 12 anos índice CPOD≥1 (p=0,003;
OR=1,95; IC95%=1,24-3,05), e em adultos jovens CPOD≥1 (p=0,001;
OR=2,01; IC95%=1,35-2,99). Não foi observada fluorose aos cinco anos
em ambos os grupos. Aos 12 anos observou-se associação entre água
fluoretada e fluorose muito leve/leve TF1/2 (p<0,001; OR=5,45;
IC95%=3,23-9,19) e moderada TF 3/4 (p<0,001; OR=11,11;
IC95%=4,43-27,87), e nos adultos fluorose muito leve/leve (OR=2,26;
IC95%=1,54-3,32) e moderada (OR=3,66; IC95%=1,93-6,95).
CONCLUSÃO: A exposição à água fluoretada em população exposta a
dentifrício fluoretado esteve associada a menor prevalência e severidade
de cárie em todas as idades. A fluoretação não teve impacto na fluorose
aos cinco anos, mas aos 12 anos e em adultos jovens, observou-se
associação a uma maior prevalência de fluorose em graus muito
leve/leve e moderado.
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QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL DE
PACIENTES SUBMETIDOS A HEMODIÁLISE

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: ESTUDO ECOLÓGICO
NAS CAPITAIS DA REGIÃO NORDESTE

Silva JRC*, Bernardino ÍM, Lira E Silva JA, Leal PM, Carvalho RH,
D'Ávila S

Rodrigues TLS*, Dos Santos KRG, Fausto LF, Laureano ICC, Farias L,
Cavalcanti AL

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Regiscd888@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
tlsrodrigues1@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde bucal
(QVRSB) em pacientes submetidos à hemodiálise na cidade de Campina
Grande-PB e identificar fatores associados. MÉTODO: Foi realizado
um estudo transversal com 226 pacientes submetidos à hemodiálise em
dois centros médicos de referência. Os participantes responderam a um
questionário sociodemográfico e à versão brasileira do Oral Health
Impact Profile (OHIP-14). Utilizaram-se estatísticas descritivas e
multivariadas com a Análise da Árvore de Decisão pelo algoritmo Chisquare Automatic Interaction Detector (CHAID), bem como análises de
Regressão Logística Ordinal. RESULTADOS: A árvore de decisão
revelou que o impacto no QVRSB poderia ser explicado pela idade (p =
0,002), dor de dente nos últimos 6 meses (p = 0,026) e região de
residência (p = 0,025). A análise de cluster K-means revelou a formação
dos seguintes clusters de pacientes quanto ao impacto da saúde bucal na
qualidade de vida: primeiro cluster (n = 92;40,7%) - indivíduos com
menor impacto; segundo cluster (n = 74; 32,7%) - indivíduos com média
impacto; e terceiro agrupamento (n = 60; 26,5%) - indivíduos com maior
impacto. Os resultados do teste de igualdade de clusters foram
significativos (p<0,001). CONCLUSÃO: Ser idoso, morar em áreas
rurais e ter dor de dente nos últimos 6 meses pode influenciar o
QVRSB. A avaliação do QVRSB pode orientar o planejamento e a
tomada de decisões sobre a implementação de políticas de saúde bucal
nos centros de hemodiálise.

OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico dos atendimentos em
mulheres vítimas de violência nas capitais da região Nordeste do Brasil.
MÉTODO: Tratou-se de um estudo ecológico e descritivo, baseado nos
dados do inquérito de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) do
Departamento de Informática do DATASUS, envolvendo registros de
violência contra mulheres, no ano de 2009. Dois pesquisadores treinados
coletaram informações sobre a faixa etária, tipo de ocorrência, local,
horário, dia da semana, reincidência, uso de bebida alcoólica, parte do
corpo atingida e autor da agressão (relação e sexo). Os dados foram
analisados, utilizando-se o Microsoft Excel e apresentados por meio da
estatística descritiva. RESULTADOS: Do total de atendimentos por
violências (n=4.019), 443 (11,0%) ocorreram entre mulheres na região
Nordeste. A maior prevalência foi verificada em Teresina-PI (18,3%) e a
faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos (30,0%). Predominaram
atendimentos decorrentes de agressões/maus tratos (82,6%). Os eventos
foram mais frequentes em residências (57,3%), no turno da noite (37,5%)
e durante o domingo (21,7%). A ocorrência de reincidência foi de 27,3%,
com o consumo de bebida alcoólica sendo registrado em 19,6% dos casos
e 31,4% das vítimas apresentavam lesões na cabeça/face. Os principais
agressores foram companheiros/ex-companheiros (26,9%) e do sexo
masculino (54,6%). CONCLUSÃO: Dentre as capitais do Nordeste,
Teresina sobressaiu-se com o maior número de casos. As vítimas de
violência são mulheres adultas, que sofreram agressões por seus
companheiros, no domicílio, existindo elevado acometimento das regiões
de cabeça/face.
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VERDADES
E
MITOS
SOBRE
ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO EM UMA POPULAÇÃO DE GESTANTES

PERFIL DOS DENTISTAS EM UM PROGRAMA
MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA POR ESPECIALIDADE

Henriques DPP*, Ferreira IJ, Dantas RVF, Junior JAL, Lima MP, Maia
BM, Silva BD, Gordón-Núñez MAG

Bortoluzi EB*, da Silva GCB, Araújo ZHFM, Nóbrega WFS

DE

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
daniellyporto12@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
eugenio@bortoluzi.com.br

OBJETIVO: Identificar a percepção das gestantes sobre verdades e
mitos da atenção odontológica na gestação. MÉTODO: este estudo
descritivo transversal baseou-se na coleta de informações com e
aplicação de questionário estruturado em gestantes de cidades do
Curimataú Oriental Paraibano. RESULTADOS: Foram avaliadas 184
gestantes cujas idades variaram dos 18 a 42 anos, com média de 28.8
anos. Observou-se que a maioria da amostra acreditava que a gravidez é
fator determinante para a ocorrência de problemas na saúde bucal e que
a “criança roubava cálcio dos dentes da mãe durante a gestação, por isso
os dentes ficavam fracos”. A maioria relatou que é normal ter cárie
durante a gravidez e que não é “normal” a ocorrência de inflamação
gengival durante a gestação. A maioria respondeu que uma saúde bucal
inadequada poderia causar problemas na evolução da gestação,
incluindo infecções graves e/ou o nascimento de crianças com baixo
peso. A maioria (71.4%) relatou nunca ter recebido orientação de algum
profissional de saúde sobre a importância do acompanhamento
odontológico durante o período gestacional. CONCLUSÃO: Mesmo em
tempos de fácil acesso à informação, ainda persistem mitos e
informações errôneas que prejudicam a o papel da odontologia durante
o período pré-natal, portanto é notória a necessidade de maiores
esclarecimentos sobre a assistência odontológica na gestação visando
contribuir significativamente para a conscientização das mulheres,
tendo impacto positivo nas suas condições de saúde bucal e na redução
de fatores de risco que possam comprometer uma gestação saudável.

OBJETIVO: Verificar o perfil acadêmico de ingresso dos cirurgiões
dentistas discentes em um programa de mestrado em saúde pública, por
cursos de pós-graduação Lato Sensu concluídos previamente.
MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, com
utilização de dados secundários obtidos a partir da análise das
informações inseridas nos currículos acadêmicos da plataforma
Lattes/CNPq de todos os aprovados nos processos seletivos, entre os
anos de 2009 até 2018, do Programa de Mestrado em Saúde Pública da
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, que possuam, pelo menos,
uma graduação concluída em Odontologia. RESULTADOS: Observouse que um total de 14 cirurgiões dentistas foram aprovados nos 10 anos
(11 processos seletivos) de existência do programa de pós-graduação em
Saúde Pública, em nível de mestrado, da UEPB. Deste total, apenas dois
alunos (14%) possuíam previamente o título de especialista em Saúde
Coletiva (previsto na resolução 63/2015 do Conselho Federal de
Odontologia). Outro discente também já possuía especialização afim em
Programa de Saúde da Família antes de ingressar na referida pósgraduação. Foram observados, ainda, especializações em Odontologia
Legal, Direito Médico, Gestão em Sistemas de Saúde, Dentística e
Ortodontia. Nove dos 14 citados (64%) não possuíam qualquer
especialidade concluída quando se submeteram ao concurso e foram
aprovados. CONCLUSÃO: Existe uma alta inespecificidade dos
cirurgiões dentistas que ingressam no Programa de Mestrado em Saúde
Pública da Universidade Estadual da Paraíba.
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PREVALÊNCIA
TRAUMATISMO
ESCOLARES

E
FATORES
ASSOCIADOS
AO
DENTÁRIO
EM
ADOLESCENTES

Sousa AM*, Castro JFL, Goes PSA

INTEGRAÇÃO
ENSINO-SERVIÇO
X
ATUAÇÃO
DOS
PRECEPTORES NOS CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM DO SUS

Lucena ML*, Meneses RKL, Araújo JHP, Araújo FRCA, Lucas RSCC

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
adelainems@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
milenalucena1@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a prevalência do traumatismo dentário em
adolescentes escolares na faixa etária de 14 a 19 anos e analisar se há
associação com os fatores sociodemográficos, econômicos e eventos de
vida estressores. MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal no
município de São Lourenço da Mata-PE a partir de uma amostra de
1417 adolescentes oriundos de escolas públicas. Os dados foram
coletados por exame clínico, que utilizou os critérios do Levantamento
Nacional em Saúde Bucal, e aplicação de questionário para coleta de
dados sociodemográficos, econômicos e Inventário de eventos
estressores na adolescência. A análise estatística foi feita em duas
etapas: uma descritiva e outra analítica; na análise analítica foi utilizado
o teste qui-quadrado. Para a associação entre eventos de vida
estressores e o traumatismo dentário, o cálculo foi feito através da soma
dos escores e dividido pela mediana. Foi adotado o nível de
significância de 5%. RESULTADOS: Um total de 1154 adolescentes
participou, sendo a taxa de resposta 81,5%. As perdas foram devido ao
não preenchimento de pelo menos 50% do questionário. A prevalência
do traumatismo dentário foi de 20,2%. O tipo de traumatismo mais
prevalente foi o de esmalte e os dentes mais atingidos foram os incisivos
centrais. CONCLUSÃO: Houve associação significativa entre o
traumatismo dentário com o sexo masculino, morar em casa com mais
de oito cômodos e estar cursando o ensino médio. Eventos estressores
não foram fatores associados ao traumatismo dentário.

OBJETIVO: Avaliar o perfil de competências de preceptores em saúde
atuantes na área da enfermagem que exercem suas funções nos três
níveis de Atenção nos serviços públicos de saúde em Campina Grande –
PB. MÉTODO: Pesquisa observacional, quantitativa, descritiva, do tipo
transversal, através do levantamento de dados com enfermeiros
desenvolvido em unidades de saúde aplicando-se questionário construído
a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
enfermagem. Os dados foram analisados pelo software SPSS, versão
20.0. RESULTADOS: Participaram do estudo 224 enfermeiros (80,0%),
a maioria do sexo feminino (91,9%) com atuação na atenção terciária
(55,4%). A maior parte avaliou a integração ensino-serviço como
extremamente importante (53,8%) e 71,4% não participou de formação
para preceptores, no entanto, afirmaram se sentir preparados para a
função (77,1%). Grande parte atua ou já atuou como preceptor (60,7%), e
reconhece dificuldades no desenvolvimento da preceptoria (71,9%) como
ausência de capacitação para atuar na preceptoria (61,6%), incentivo
financeiro e insumos (50,4%). A maioria estimulava o interesse do aluno
na busca de novos conhecimentos (88,7%), proporcionava o
envolvimento do estagiário nas atividades comumente atribuídas de
acordo com a sua etapa de formação (86,5%) e destacava a importância
da interação do estagiário com o paciente (84,4%). CONCLUSÃO: A
maioria dos Enfermeiros avaliou a integração ensino-serviço como
extremamente importante, atua ou já atuou como preceptor, reconhece
dificuldades como a falta de capacitação para atuação na preceptoria em
saúde, incentivo financeiro e insumos.
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SÍNDROME DE
ODONTOLOGIA

BURNOUT

EM

ACADÊMICOS

DE

Chaves MNO*, Lopes EHR, Soares LS, Andrade SSD, De Souza LGA,
Oliveira PHB, Oliveira AHA

PERFIL EMPÁTICO DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA
NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL
Chaves MNO*, Lopes EHR, Oliveira AHA, Spessato D, Simor C, Meira
DA, Toson MG, Stefenon L

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio – UNILEÃO
mths.chaves2@gmail.com

Faculdade Especializada na Área de Saúde do Rio Grande do
Sul/FASURGS
mths.chaves2@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a prevalência da síndrome de Burnout em
acadêmicos de Odontologia em uma instituição privada. MÉTODO:
Pesquisa realizada na Clínica Escola da UNILEÃO com 156 alunos a
partir de 18 anos matriculados nos estágios supervisionados do curso de
odontologia do quinto ao décimo período. Utilizou-se o inventário de
Burnout de Maslach – versão estudantes (MBI-SS), composto de 15
itens subdivididos em três dimensões (5 para Exaustão Emocional, 4
para Descrença e 6 para Eficácia Profissional) avaliados em uma escala
de Likert de 7 pontos. Os dados foram analisados por Teste de
Igualdade de Duas Proporções para caracterizar a distribuição da
classificação de Burnout. Utilizou-se o teste de Qui-Quadrado para
analisar a relação dessas classificações com as covariáveis de sexo e
período. RESULTADOS: Verificou-se que 18 (11,5%) dos pesquisados
apresentaram SB. Observou-se que 53 (34%) apresentaram altos índices
de exaustão emocional, 52 (33,3%) com altos índices de descrença e 93
(59,6%) com baixos índices de eficácia profissional. CONCLUSÃO:
Dentre as variáveis da pesquisa, o sexo masculino mostrou relação
estatisticamente significante com a sensação de baixa eficácia
profissional, não se observou nenhuma outra relação entre cada
dimensão e da presença da SB com a idade, nem o período do curso.

OBJETIVO: Avaliar o nível de empatia de estudantes de Odontologia.
MÉTODO: Essa pesquisa foi aprovada pelo CEP-FASURGS pelo
parecer consubstanciado nº 2.162.192. Estudo transversal observacional,
onde foram selecionados aleatoriamente 8 acadêmicos de cada nível que
houvessem cursado todas as unidades curriculares na faculdade estudada
para obtenção da média de perfil empático da turma. Para obtenção
desses dados foi utilizada a escala Multidimensional de DAVIS (IRI) e
os resultados analisados descritivamente. RESULTADOS: A amostra
foi composta por 64 acadêmicos dos 8 níveis do curso de Odontologia da
instituição, analisados entre agosto e setembro de 2017. Como descrição
da amostra observou-se que 77% afirmava dividir a moradia, 64%
declarou possuir animal de estimação e 67% participa ou participou de
trabalho voluntário, características relacionadas com um maior grau de
empatia. Além disso, verificou-se que os níveis II, IV e V (níveis
inferiores) obtiveram maiores grau de empatia em relação aos níveis
superiores, foram encontradas diferenças nos escores de acordo com o
sexo, sendo o feminino o que apresentou os maiores escores, porém, a
diferença não foi significativa. CONCLUSÃO: Mais investigações são
necessárias sobre o assunto e outras variáveis devem ser consideradas
para a compreensão da presença e da intensidade da empatia e seu
impacto na prática clínica. Para a amostra estudada a matriz curricular
parece favorecer os níveis iniciais no desenvolvimento das tendências
empáticas, possivelmente pela preocupação técnica que acompanha os
estudantes nas fases finais de sua formação.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE HIGIENE BUCAL
APLICADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM
HOSPITAIS

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
EM
ODONTOLOGIA:
CARACTERIZAÇÃO DAS PESQUISAS E PERFIL DO BOLSISTA

Simonton GASL*, De Oliveira SPG, Bezerra SRS, Gomes ACA,
Dourado AT, De Carvalho CVS, Silva EDO, Nogueira DMG

Costa MWM*, Araújo JJS, Laureano ICC, Farias L, Cavalcanti AL

Universidade de Pernambuco - UPE
almeida.gabriela@live.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
mateuswilkermatias@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem, frente
aos cuidados com a higiene bucal de pacientes hospitalizados em dois
hospitais públicos da cidade do Recife. MÉTODO: Foi realizado um
estudo transversal, qualitativo, utilizando um formulário como
instrumento de coleta de dados. A amostra de conveniência foi de 31
profissionais da equipe de enfermagem de dois hospitais públicos, com
idades entre 22 e 70 anos, de ambos os sexos. RESULTADOS: De
acordo com os resultados obtidos, o gênero feminino foi predominante
na amostra investigada e o técnico em enfermagem foi a categoria que
mais manifestou interesse em responder a pesquisa. Observou-se que a
maioria dos profissionais receberam orientações sobre a higiene bucal
dos pacientes internados, mas a minoria recebeu essas orientações de
um cirurgião dentista. A precariedade dos cuidados com a higiene bucal
foi confirmada nesse estudo, pelos profissionais pesquisados que só
realizavam a higiene bucal dos pacientes uma vez ao dia, isso justifica a
necessidade de maiores cuidados por parte da equipe que assiste o
doente, com medidas de intervenções clínicas e ambientais que devam
beneficiar os pacientes no período da hospitalização. CONCLUSÃO: O
conhecimento da equipe de enfermagem foi insuficiente. A maioria, com
exceção de apenas um profissional, afirmou que os hospitais possuem
cuidados com a higiene bucal, mas a avaliação da cavidade bucal não era
realizada na grande maioria dos pacientes comprometendo a saúde
geral.

OBJETIVO: Caracterizar os projetos de Iniciação Científica em
Odontologia desenvolvidos em Instituições de Ensino Superior (IES)
públicas da Paraíba. MÉTODO: Pesquisa documental, por meio da
análise das listas de projetos aprovados nos Programas de Iniciação
Científica (PIBIC) de três instituições públicas - (UFCG - Campus
Patos, UFPB - Campus João Pessoa e UEPB - Campi Campina Grande e
Araruna), no período de 2013 à 2017. Dois pesquisadores treinados
coletaram informações referentes ao ano, à IES, ao sexo do aluno, ao
departamento de origem do orientador e à subárea de acordo com as
áreas de conhecimento do CNPq. Os dados foram tabulados com o
software Microsoft Excel e apresentados por meio de estatística
descritiva. RESULTADOS: No período, foram avaliados 445 projetos,
sendo observada maior frequência no ano de 2017 (24,3%), com a UEPB
concentrando 49,2% do total. Verificou-se predominância de bolsistas de
IC do sexo feminino (76,4%), estando os orientadores vinculados,
majoritariamente, ao Departamento de Odontologia (93,7%) e ao de
Morfologia (3,6%). As subáreas com maior número de projetos foram
Clínica Odontológica (28,3%) e Odontologia Social e Preventiva (23,1%),
enquanto as menores corresponderam à Periodontia (2,0%) e Cirurgia
Buco Maxilo Facial (0,9%). CONCLUSÃO: É crescente o número de
pesquisas envolvendo alunos de IC entre as instituições paraibanas, com
destaque para a UEPB. A participação feminina mostra-se expressiva e
os estudos são predominantes nas áreas de Clínica e Prevenção.
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PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS DO SONO E ESTRESSE EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ANÁLISE A PARTIR DOS
REGISTROS DO VIVA/DATASUS

Santos MTM*, Leite SSG, Silva IVS, Sarmento DJS, Carvalho SHG,
Agripino GG, Marinho SA

Dos Santos KRG*, Rodrigues TLS, Fausto LF, Laureano ICC, Farias L,
Cavalcanti AL

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
mylenathays41@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
kellykrgss@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar distúrbios do sono e estresse percebido e suas
repercussões no rendimento escolar de estudantes universitários de três
cursos superiores localizados no interior do estado da Paraíba.
MÉTODO: Após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
pelos participantes, foram aplicados, em 304 universitários do primeiro
ao oitavo períodos dos cursos de Odontologia, Engenharia Civil e
Física, o questionário de Pittsburg, a escala de sonolência de Epworth e
a Escala do Estresse Percebido (PSS). RESULTADOS: Foi verificado
que a maioria da amostra se constituiu por estudantes do sexo feminino,
cursando Odontologia. O Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE)
médio dos estudantes deste curso (7,54) superou a média e apresentouse superior à média dos demais cursos. A presença de distúrbios do sono
foi mais prevalente nos estudantes de Odontologia, principalmente em
períodos finais do curso. Em Engenharia Civil e Física, os distúrbios do
sono foram mais prevalentes nos períodos iniciais. Todos os estudantes
apresentaram algum nível de estresse, prevalentemente de grau
moderado. CONCLUSÃO: Apesar dos estudantes do Curso de
Odontologia apresentarem maior prevalência de distúrbios do sono, o
coeficiente escolar dos mesmo superou a média 7,00 e apresentou-se
superior ao CRE médio dos estudantes dos demais cursos. Além disso,
todos os estudantes apresentaram com algum nível de estresse, sendo
este, prevalentemente, de grau moderado.

OBJETIVO: Descrever a epidemiologia da violência contra a mulher
entre as capitais da região Norte. MÉTODO: Este estudo ecológico e
descritivo foi desenvolvido a partir dos dados do inquérito de Vigilância
de Violências e Acidentes (VIVA) do Departamento de Informática do
DATASUS envolvendo registros de violência contra a mulher em 2009.
As informações sobre a faixa etária, tipo de ocorrência, local, horário, dia
da semana, reincidência, uso de bebida alcoólica, parte do corpo atingida
e autor da agressão (relação e sexo) foram coletadas por duas
pesquisadoras treinadas. Os dados foram analisados, utilizando-se o
Microsoft Excel e apresentados por meio da estatística descritiva.
RESULTADOS: No período analisado ocorreram 4.019 registros, dos
quais 254 (23,1%) correspondiam a casos na Região Norte. A cidade com
maior frequência foi Porto Velho/RO (38,2%) e as vítimas tinham entre
20 a 29 anos (35,8%). As agressões/maus tratos constituíram-se no
principal tipo de violência (87,8%). Os eventos foram mais frequentes na
residência (54,7%), à noite (47,6%) e no domingo (24,8%). Casos
reincidentes representaram 9,4%, com 23,6% das vítimas reportando a
ingestão de álcool. Um quarto das vítimas (26,4%) exibiam lesões na
cabeça e na face. Em relação ao agressor, predominaram os
companheiros/ex-companheiros (28,3%). CONCLUSÃO: Os casos de
violência contra a mulher foram mais frequentes no município de Porto
Velho/RO e acometeram mulheres adultas, vítimas de agressões no
ambiente residencial por seus companheiros. A cabeça e face foram áreas
frequentemente lesionadas.

Financiamento: PIBIC
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AVALIAÇÃO DOS CUIDADOS BUCAIS EM UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA ADULTO DE SÃO LUÍS – MA

O USO DE DROGAS E A CONDIÇÃO PERIODONTAL EM
PRESIDIÁRIOS DA CIDADE DO RECIFE-PE

Couto GAS*, Penha KJS, Oliveira ICV, Sousa JPDL, Rodrigues VP,
Corrêa NC, Souza LD, Casanovas RC

Carvalho FMT*, Santos ASV, Varela KM, Silva VCR, Vieira PMR, Lira
CC, Caldas Junior AF, Godoy GP

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
geynaaguiar@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
fabimenezescarvalho@gmail.com

OBJETIVO: Investigar como as ações de cuidados bucais são
oferecidas pela equipe multiprofissional nas Unidades de Terapia
Intensa (UTI’s) Adulto de hospitais públicos de São Luís-MA.
MÉTODO: Um estudo quantitativo transversal descritivo foi realizado
com aplicação de questionário junto à equipe multidisciplinar dos sete
hospitais públicos selecionados. As variáveis foram comparadas entre os
grupos (Hospital com ou sem protocolo de higiene bucal na UTI) por
meio dos testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher, com nível de
significância de 5%. RESULTADOS: Nos hospitais avaliados, apenas
três apresentam Procedimento Operacional Padrão (POP) e em um
deles o cirurgião-dentista (CD) não compunha a equipe. A higiene bucal
(HB) é realizada pelos técnicos de enfermagem orientados pelo CD,
exceto em um hospital. O método mais utilizado para a higienização da
cavidade bucal inclui escova dental, raspador de língua, gaze, espátula
de madeira, solução antisséptica e aspiração (63,5%). Porém, a análise
estatística entre os grupos com e sem POP demonstram que há
diferença significativa nas respostas referentes ao método empregado no
protocolo (p<0,001), entre o uso das substâncias cloreto de
cetilpiridineo (p<0,001) e água bicarbonada (p<0,001) ), e a frequência
da higienização diária (p = 0,001). CONCLUSÃO: O serviço ofertado
nas UTIs é irregular devido ausência de padronização dos protocolos de
HB, o que reivindica o treinamento e conscientização da equipe
multiprofissional quanto à importância da execução dessa ferramenta de
prevenção do agravo da saúde dos pacientes.

OBJETIVO: Traçar um perfil de condições periodontais deste grupo
populacional. MÉTODO: foi realizado um estudo com uma amostra de
756 pessoas privadas de liberdade do Complexo Prisional do Curado e
294 da Colônia Penal do Recife, localizados em Recife - PE. Através de
um examinador e anotador previamente calibrados, foi avaliada a
condição periodontal por meio do índice CPITN e através de um
questionário foi verificado a prevalência do uso de drogas.
RESULTADOS: em relação ao índice CPITN identificou-se a presença
de cálculo dentário em 50% dos examinados do sexo masculino e 56%
das apenadas. O uso de drogas ilícitas foi observado em quase metade de
população carcerária masculina, e em 30% da população feminina. Ao
associar a presença de doença periodontal e uso de drogas, não foram
encontrados valores estatísticos significantes. CONCLUSÃO: Os
achados obtidos evidenciaram a necessidade de tratamento periodontal e
controle na entrada de substâncias ilícitas nas unidades prisionais.
Proporcionar uma melhor qualidade de vida dos detentos por meio da
assistência em saúde bucal e psicossocial contribui com a futura
reintegração desta população à sociedade.
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ESTUDO
DE
RELACIONADOS
GRAVATÁ-PE

CASO:
DETERMINANTES
À SAÚDE BUCAL NUMA

SOCIAIS
UBS EM

Vieira PMR*, Silva PNM, Araújo ARC, Godoy GP

ATUAÇÃO DO DENTISTA EM UM BUNDLE DE PNEUMONIA
ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA DE UMA UTI

Silva IAP da*, Berg TL, Pimentel MG, Carvalho LF, Lima KFF,
Ferreira SMS, Panjwani CMBRG, Santos VCB

Prefeitura Municipal de Gravatá
patriciamrv@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
iapereira29@gmail.com

OBJETIVO: Caracterizar as condições de saúde bucal dos usuários da
UBS Maria Gomes de Araújo a partir do levantamento dos
procedimentos odontológicos realizados pela ESB e avaliar o impacto
das desigualdades sócio-econômicas na qualidade da saúde bucal dos
usuários atendidos nesta UBS, correlacionando aos agravos em saúde
bucal da população através de revisão da literatura. MÉTODO: Os
dados foram colhidos a partir dos atendimentos odontológicos
realizados pela ESB da UBS Maria Gomes de Araújo no período de
abril a setembro de 2018, na cidade de Gravatá-PE. A amostra equivale
a um total de 1.072 atendimentos em pessoas de ambos os gêneros, com
idade de 3 a 82 anos. RESULTADOS: Dentre os procedimentos
realizados, houve prevalência do tratamento curativo (31,15% exodontia
de decíduos e permanentes e 63,24% de raspagem supra e subgengival)
sobre o preventivo, demonstrando associação à condição precária de
saúde bucal e à vulnerabilidade social da comunidade estudada.
CONCLUSÃO: A cobertura populacional realizada pelas 21 Equipes de
Saúde da Família no município de Gravatá/PE equivale a 70% da
população SUS - dependente, sendo a maioria instalada em áreas de
risco e vulnerabilidade social. Dessa forma, podemos correlacionar os
dados apresentados estatisticamente em relação aos procedimentos
odontológicos prevalentes no período estudado com a necessidade de
planejamento e execução de políticas públicas mais abrangentes e
voltadas para redução da exclusão social.

OBJETIVO: Avaliar o impacto na taxa de incidência de pneumonia
associada à ventilação mecânica (PAV) da participação do cirurgiãodentista em um bundle de uma UTI. MÉTODO: Foi realizado estudo
retrospectivo e prospectivo utilizando três medidas educativas distintas:
treinamento teórico pela equipe do CCIH do hospital em estudo;
treinamento teórico com acadêmicos da odontologia; treinamento
prático, in locu, com os acadêmicos da odontologia. A densidade de
incidência de PAV e taxa de utilização da ventilação mecânica (VM) para
os períodos foi calculada e comparada por meio do teste Qui-Quadrado,
sendo considerado diferença significante p < 0,05. RESULTADOS: O
perfil epidemiológico dos pacientes foi semelhante nas fases do estudo
em relação a idade dos pacientes, motivo de internação, comorbidades,
uso de antibióticos, uso de sonda nasogástrica, uso de sedação e droga
imunossupressora. A DI de PAV da UTI foi reduzida nas três
intervenções do estudo com destaque para a última fase. A DI de PAV
média nos 6 meses do pré-treinamento foi de 12,5 por 1000 pacientesdia. Nos 6 meses de treinamentos, houve queda desta taxa para 5,88 por
1000pc-dia sendo respectivamente DI: 10,4 por 1000 pacientes-dia, no
segundo; DI: 7,2 por 1000 pacientes-dia no terceiro e DI: 0 no quarto,
respectivamente. CONCLUSÃO: A participação ativa dos acadêmicos
de odontologia, foi a única alteração proposta no bundle institucional de
PAV e refletiu em taxa zero de PAV nos meses em foi realizada
reforçando a importância da multidisciplinariedade no cuidado ao
paciente crítico.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PERCEPÇÃO
DAS GESTANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

IMPACTO DAS ALTERAÇÕES BUCAIS NA QUALIDADE DE
VIDA DE INDIVÍDUOS PORTADORES DE DM2

Carneiro MAM*, Carvalho RAS, Luna ACA, Figueirêdo SFS, Lopes
CMI, Menezes VA, Mendes RNS, Matos JAB

Oliveira LML*, Sousa RV, Paiva SM, Pinho RCM, Cimões R

Universidade de Pernambuco - UPE
Augustamcarneiro@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
chaleu11@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a percepção das gestantes sobre a importância da
educação em saúde no pré-natal. MÉTODO: Trata-se de um estudo
qualitativo, no qual participaram dez gestantes que estavam em
acompanhamento em uma unidade de Atenção Primária à Saúde, no
município de Recife, Pernambuco. Os dados foram coletados por meio
de entrevistas gravadas utilizando-se um roteiro semiestruturado. Para
analisar os dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. O estudo
foi aprovado pelo CEP da Faculdade Pernambucana de Saúde com o
CAAE: 67910117.5.0000.5569. RESULTADOS: As gestantes
apresentavam idade média de 26 anos, sendo a mais nova com 18 e a
mais velha com 35 anos. Quanto ao estado civil, seis eram casadas, uma
solteira e três viviam em união estável. Três gestantes referiram ter
cursado até o ensino fundamental, destas, apenas uma completou este
ciclo. As demais cursaram o ensino médio, e apenas uma não concluiu.
Os principais resultados evidenciaram a importância da abertura ao
diálogo nas ações educativas, destacando que os profissionais de saúde
devem assumir a postura de educadores que compartilham saberes e que
a educação em saúde contribui para a autonomia e a emancipação dos
sujeitos. CONCLUSÃO: A maioria das gestantes reconheceu ser
importante a educação em saúde durante o pré-natal e as atividades
realizadas pelos profissionais priorizaram a comunicação entre ambas as
partes, promovendo a escuta efetiva das necessidades das gestantes e
proporcionando um acompanhamento integral e humanizado da mulher
no período gestacional.

OBJETIVO: Avaliar o impacto de alterações bucais na qualidade de
vida de indivíduos portadores de Diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
MÉTODO: Estudo transversal com uma amostra randomizada de 302
indivíduos portadores de DM2. O Oral Health Impact Profile 14
(OHIP-14) foi usado para avaliar a percepção sobre qualidade de vida
relacionada à saúde bucal. A condição periodontal, a cárie dentária, a
xerostomia e o edentulismo foram avaliados através de exame clínico
por um examinador calibrado. A análise dos dados incluiu estatística
descritiva, análise bivariada e regressão logística (α=0.05).
RESULTADOS: A idade média da população foi de 63,1 anos (desvio
padrão: 12,3 anos). A prevalência de xerostomia, de cárie dentária e
periodontite foi de 52,6%, 29,5% e 38,4%. Dentre os indivíduos
diagnosticados com periodontite, 49,1% tinham periodontite severa, 25%
moderada e 25,9% leve, 68,1% apresentaram periodontite generalizada e
31,9% periodontite localizada. Em 47,7% dos indivíduos examinados
notou-se arco desdentado, 49,3% arco curto e 3% arco completo. A
prevalência de impacto negativo na QVRSB foi de 47%. Após análise
multivariada, as variáveis que mantiveram associação estatística
significativa ao impacto negativo na qualidade de vida foram: xerostomia
(OR= 2,15; IC 95%: 1,07-4,30), necessidade de prótese (OR= 3,71; IC
95%: 1,17-11,73) e periodontite (OR= 5,02; IC 95%: 2,19-11,52).
CONCLUSÃO: Xerostomia, necessidade de prótese e periodontite
representaram risco para o impacto negativo na qualidade de vida de
indivíduos portadores de DM2.
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A
IMPORTÂNCIA
DO
ESTÁGIO
PROFISSIONAL
SUPERVISIONADO NA MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS

AUTOPERCEPÇÃO EM SAÚDE BUCAL E DOR DE DENTE EM
MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE PARAIBANO

Freitas WJL*, Moura AM, Freitas Júnior WJL, Brandão KRO

Lopes RT*, Catão ES, Lucena MF, Andrade WRB, Silva WWM,
Cardoso AMR, Rocha-Madruga RC
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
roannytorres@gmail.com

williamlfreitas@hotmail.com
OBJETIVO: Avaliar se há uma melhoria significativa nas habilidades
práticas e de conhecimentos teóricos de estudantes de odontologia
quando submetidos a Estágio Profissional Supervisionado tendo como
preceptores os especialistas da média complexidade integrantes de um
CEO. MÉTODO: Trabalhamos a conscientização dos profissionais do
CEO, na intenção de sensibilizá-los sobre a importância deles no
processo de formação dos estudantes de Odontologia. Três estagiários
foram avaliados através de uma prova escrita, com relação a traumas
dentários e obtiveram um escore de 50% de acertos. Em seguida, esses
estagiários, receberam a tarefa de apresentar seminários das disciplinas
de Endodontia, Periodontia, Cirurgia e Dentística, relacionados a
traumas de face com destruição extensa de dentes e estruturas anexas.
Selecionamos três pacientes vítimas de acidentes de motocicletas com
destruição extensa dos elementos dentários para ser realizado o
tratamento integral visando à restauração anatômica, funcional e
estética de dentes envolvidos. O desempenho dos estagiários foi
avaliado pelos especialistas envolvidos , que poderiam atribuir os
escores: A- Não Satisfatório, B-Satisfatório e C-Muito Satisfatório.
Posteriormente, os estagiários realizaram tratamento endodôntico,
cirurgia periodontal e procedimentos de dentística. RESULTADOS: O
escore atribuído, aos tratamentos, foi C - Muito satisfatório, e o
desempenho médio avaliado em uma prova seguinte foi de 85%.
CONCLUSÃO: O estágio profissional em CEO é imprescindível na
formação acadêmica e proporciona um aprimoramento do conhecimento
além de uma vivência prática real do dia a dia de trabalho.

	
  

OBJETIVO: Avaliar a autopercepção em saúde bucal e a ocorrência de
dor de dente em áreas cobertas pela Estratégia Saúde da Família, na
cidade de Campina Grande-PB. MÉTODO: Foi realizado um estudopiloto de caráter descritivo, transversal, de base populacional com
amostra aleatória e representativa de indivíduos a partir dos 06 anos de
idade (n= 72). Foi utilizada a técnica de observação direta intensiva com
aqueles que aceitaram participar do estudo, utilizando o aplicativo
AASSB, desenvolvido pelo curso de Computação da UEPB. Afim de
avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade foi realizado o teste de Kappa
(0,71-0,89) para as variáveis dicotômicas e o teste de Spearman (0,660,86) para as ordinais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UEPB, CAAE: 20260313.1.0000.5187. RESULTADOS: A
amostra é composta principalmente pelo sexo feminino (79,2%), com
idade acima dos 25 anos (90,3%), renda variando entre 1 e 2 salários
mínimos (73,7%) e a maioria não chegou a concluir o 1º grau (51,4%). A
maior parte dos indivíduos não está incomodada com a aparência dos
seus dentes (61,1%) e considera sua saúde bucal boa (44,4%). Uma
porcentagem expressiva já teve dor de dente na vida (87,5%) e apenas
19% teve nos últimos seis meses, ainda consideram a dor sentida
estressante (16,7%), desconfortável (16,7%) ou intolerável (25%).
CONCLUSÃO: Apesar da alta prevalência de dor de dente em algum
momento da vida, os indivíduos estão satisfeitos de forma geral com sua
saúde bucal.
Financiamento: FAPESQ/CNPQ/PIBIC- UEPB
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VIOLÊNCIA FÍSICA, LESÕES
FACIAL EM DETENTOS

CORPORAIS

E

TRAUMA

Gomes MR*, Maia LVA, Gomes MS, Bernardino IM, Martins RC,
Davila S

ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
AOS 12 ANOS NO MUNICÍPIO DE TEREZINHA/PE
Barros AVM*, Araújo FAC, Cartaxo RO, Santos FSM, Silva VM,
Barros AMI, Bezerra CMSS

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
massicgr@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
allanmartinsodonto@gmail.com

OBJETIVO: Caracterizar o perfil de detentos vítimas de agressão física
em unidades prisionais, descrevendo os tipos de lesão e trauma em face.
MÉTODO: Tratou-se de um estudo transversal realizado a partir da
análise de laudos relativos aos exames de corpo de delito envolvendo
casos de violência contra detentos atendidos no Instituto de Medicina
Legal de Belo Horizonte-MG. Foi utilizada estatística descritiva e
bivariada, por meio do teste qui-quadrado de Pearson. RESULTADOS:
Durante o período do estudo foi encontrado 467 casos de agressão
envolvendo detentos/presidiários. A média de idade das vítimas foi de
25,4 anos (DP = 8,5anos). A maioria era homem (94,2%), os episódios
de violência aconteceram durante o ato da apreensão (45,8%). Agressões
usando força física (n = 139; 29,8%) corresponderam ao mecanismo
mais comum. Foram constatados 58,2% (n = 272) dos casos, traumas
múltiplos principalmente nos membros superiores (n = 161; 34,5%), a
região lombar (n = 104; 22,3%) e a cabeça (n = 72; 15,4%). O trauma
facial esteve presente em 96,4% dos casos com presença de lesão em
tecido mole da face (95,9%). Associação significativa foi observada
entre ocorrência de traumas múltiplos e características do sujeito
agressor (p < 0,05). CONCLUSÃO: O perfil dos detentos vítimas de
violência física foi caracterizado majoritariamente por homens, adultos
jovens, solteiros, agredidos por meio de agressões nuas, apresentando
traumas em múltiplas regiões do corpo e face.

OBJETIVO: Avaliar as condições de acesso e utilização dos serviços
odontológicos por indivíduos de 12 anos em Terezinha, um município de
pequeno porte do interior de Pernambuco. MÉTODO: Trata-se de um
inquérito epidemiológico censitário utilizando como instrumento de
coleta de dados um questionário estruturado adaptado do SBBrasil 2010,
com questões relativas aos dados sociodemográficos, domiciliares e
condições de acesso e utilização dos serviços odontológicos. A população
alvo foi identificada através das fichas de cadastro individual do e-SUSAB e, a partir disto, foram realizadas visitas domiciliares para aplicação
do questionário. RESULTADOS: Foram identificados e entrevistados
96 indivíduos de 12 anos, a maioria residente na zona rural (53,1%). O
nível de escolaridade materna mais frequente foi o 1º grau incompleto
(53,1%) e mais da metade possui renda familiar mensal inferior a R$
500,00. Mais de 79% referiram necessidade de tratamento odontológico
e o motivo mais frequente para as visitas ao dentista foi a necessidade de
tratamento restaurador (31,2%), seguida pelas exodontias (28,7%). Em
83,8% dos casos, a última consulta odontológica aconteceu no serviço
público. CONCLUSÃO: A população na idade índice de 12 anos está
exposta a vulnerabilidades associadas a barreiras geográficas e
socioeconômicas que impedem ou dificultam o acesso à assistência
odontológica, evidenciando a necessidade de fortalecimento das ações e
serviços de saúde bucal no âmbito do SUS, como forma de garantir
universalidade, equidade e integralidade no acesso e na utilização destes
serviços.

Financiamento: CAPES

Financiamento: CNPq (Edital PIBIC CNPq/UPE 2017-2018)
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SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS CEOS DO BRASIL: AEPMAQ/CEO (1º CICLO)

AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NAS
CLÍNICAS
DE
ATENDIMENTO
DO
CURSO
DE
ODONTOLOGIA

Lima MES*, Soares MAP, Silva MFVM, Figueiredo N

Camurça, AAL*, Oliveira HAG, Pontual AA, Soares CBRB, Porto LPA,
Pontual MLA

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
dudamellimaesoares@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Andressalins22@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas a
partir dos dados da Avaliação Externa do Programa de Acesso e
Melhoria da Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas –
visão dos usuários. MÉTODO: Trata-se de estudo de descritivo, com
uso de dados secundários dos principais aspectos do perfil
sociodemográfico, satisfação e percepção dos usuários dos CEO no
âmbito nacional das dimensões: Insumos, equipamentos e ambiência; e,
Mecanismos de participação e interação dos usuários. Realizou-se
análises estatísticas descritivas, com sumarização de dados, com
distribuição de frequências, proporções e/ou medidas de tendência
central das variáveis. RESULTADOS: 8.897 usuários participaram da
avaliação dos CEO, o perfil dos usuários correspondeu
predominantemente a mulheres pardas (44,8%), ensino fundamental
incompleto (30%) e provenientes da macrorregião nordeste (38,1%) do
Brasil. A maioria dos usuários não teve tratamento interrompido (82%),
avaliou as instalações como boas (56%), considerou o atendimento
muito bom (49,2%) e atribuiu nota média 9,52 (±1,025) ao cuidado
recebido pelo dentista. Segundo os mecanismos de participação e
interação dos usuários, a maioria (68,4%) relatou não conhecer o
telefone da ouvidoria do município, do estado ou do ministério da saúde.
CONCLUSÃO: Houve uma avaliação positiva predominante dos
usuários, com relação a maioria das variáveis identificadas, no entanto
há aspectos negativos que comprometem a integralidade da rede de
atenção e controle social. Sugere-se a realização de novos estudos
analíticos no sentido de complementar os resultados obtidos.

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de professores e estudantes de
Odontologia acerca da legislação envolvendo o gerenciamento de
Resíduos Sólidos em Saúde (RSS) produzidos por clínicas odontológicas.
MÉTODO: A coleta de dados foi realizada através da aplicação de
questionários estruturados em 262 alunos e 46 professores das clínicasescola de atendimento ao adulto da Universidade Federal de
Pernambuco. Os dados obtidos foram tabulados e analisados utilizando o
software estatístico SPSS. Todas análises foram realizadas levando-se
em consideração um nível de significância de 5% (p < 0,05).
RESULTADOS: Com relação as respostas obtidas dos alunos, a
minoria demonstrou conhecimento satisfatório acerca da legislação
envolvendo o gerenciamento de RSS de clínicas odontológicas, exceto
com relação ao Código de Ética Odontológica (CEO). Resultados
semelhantes foram evidenciados nas respostas obtidas dos professores.
Conhecimento satisfatório foi demonstrado apenas em relação ao CEO.
Diferenças significativas entre as respostas de alunos e professores
foram encontradas em relação às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, em especial as NBR 7500, NBR 9191, NBR
10004 e NBR 12235 dispõem sobre a classificação, o manuseio e o
transporte de resíduos e produtos (p = 0,038). CONCLUSÃO: Diante
do conhecimento insatisfatório dos alunos e professores com relação ao
aspecto legislativo que envolve o gerenciamento dos RSS gerados nas
clínicas odontológicas, faz-se necessário uma intervenção mais
aprofundada por parte da Universidade alvo do estudo com relação ao
assunto.
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SATISFAÇÃO COM A SAÚDE BUCAL ENTRE PACIENTES
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE

QUALIDADE DE VIDA E DOENÇA PERIODONTAL EM
ADOLESCENTES

Leal MP*, Bernardino IM, Silva JAL, Silva JRC, Carvalho RH,
D’Ávila S

Silva TCL*, Andrade AALFS, Sousa A, Cimões R, Vajgel BCF

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
paulamiliana.l@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
thais_carine1@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a satisfação com a saúde bucal em pacientes
submetidos à hemodiálise. MÉTODO: Estudo transversal, realizado
com 226 pacientes submetidos a hemodiálise em hospitais conveniados
ao Sistema Único de Saúde no município de Campina Grande-PB.
Inicialmente foi realizada anamnese e exame físico intraoral. A aquisição
dos dados não clínicos resultou da aplicação de um questionário
composto por variáveis sociodemográficas e econômicas, e uma escala
de avaliação do grau satisfação dos pacientes com a saúde bucal. Os
dados foram analisados por meio de estatística descritiva.
RESULTADOS: A amostra foi composta por 59,3% homens, na faixa
etária de 60-69 anos (23,5%), não brancos (74,8%), residentes em zona
urbana (88,1%), com renda per capita ≤ R$ 660 (50,4%) e com 8 anos ou
menos de escolaridade (55,8%). Observou-se ainda que a maioria dos
participantes utilizava o serviço público de saúde (51,8%), e 44,7%
relataram ter visitado o dentista pela última vez há ≥3 anos (44,7%).
Com relação às condições de saúde bucal, 60,2% não faziam uso de
prótese dentária, 81,9% relataram não ter tido dor de dente nos últimos
6 meses e foi detectada uma mediana de 19 dentes perdidos por
paciente. Quanto ao desfecho, 49,1% relataram estar insatisfeitos com
sua condição de saúde bucal, 3,5% relataram estar muito satisfeitos e
27% satisfeitos, 20,4% consideraram a condição de saúde bucal aceitável.
CONCLUSÃO: Observou-se elevado número de dentes perdidos e
predominante insatisfação com a saúde bucal entre os pacientes.

OBJETIVO: Avaliar a associação entre a condição de saúde periodontal
e qualidade de vida de adolescentes escolares, considerando fatores
socioeconômicos e a periodicidade de visita ao consultório odontológico.
MÉTODO: A amostra desse estudo de corte transversal, foi composta
por 200 adolescentes, de ambos os sexos, matriculados no ensino médio
das escolas da rede pública estadual do município de Camaragibe – PE.
Foram aplicados o questionário Oral Health Impact Profile (OHIP- 14)
e realizado exame clínico periodontal de todos os participantes.
RESULTADOS: Não foi possível detectar diferenças estatística das
dimensões da OHIP-14 com a periodontite (Limitação Funcional
(p=0,686), Dor (p=0,608), Desconforto psicológico (p=0,812);
Inabilidade Física (p=1,000), Inabilidade psicológica (p=0,459),
Inabilidade Social (p=1,000), Incapacidade (p=0,866) e OHIP total
(p=0,803)). Apenas o sexo feminino apresentou maior percentual de
impacto na qualidade em duas dimensões (Dor (p=0,035) e Inabilidade
Psicológica (p=0,040)) com diferença significativa em relação ao sexo
masculino. CONCLUSÃO: Não foi possível identificar a associação
entre a doença periodontal e o impacto negativo na qualidade de vida
dos adolescentes, possivelmente pelo estágio inicial da doença. Dessa
maneira, sugere-se atividades de busca ativa para o rastreamento e
tratamento da doença periodontal ainda em níveis iniciais, pois a sua
presença apesar de preocupante não provoca, inicialmente, impacto
negativo no cotidiano dos adolescentes e, por essa razão, dificilmente
buscariam o serviço de saúde espontaneamente nesta fase da vida.

Financiamento: CAPES
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SC 52

PRODUÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE
CABEÇA E PESCOÇO NAS CAPITAIS DO NORDESTE

ÍNDICE CPOD EM PUÉRPERAS E GESTANTES NO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA ENTRE 2005 A 2015

Xavier JMA*, Araújo FRC, Cordeiro LRS, Santana AA, Xavier MA,
Soares RSC, Oliveira NMS, Ribeiro AIAM

Oliveira LB*, Oliveira DC, Barreto JAR, Soares JSP, Souza NCA,
Gomes Filho IS, Trindade SC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
joaomykael99@gmail.com

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
lilianeboliveira@outlook.com

OBJETIVO: Avaliar a produção ambulatorial do SUS em tomografias
computadorizadas (TC) de cabeça e pescoço realizados nas capitais do
nordeste brasileiro. MÉTODO: Realizou-se um estudo ecológico e
descritivo, mediante análise dos exames em TC aprovadas no período de
2008 a 2017 utilizando dados secundários, ou seja, aqueles registrados
no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados
os seguintes dados: a capital, o ano, a região anatômica da TC, o caráter
do atendimento e os valores totais dos procedimentos. Na análise dos
dados, utilizou-se o Microsoft Excel 2016 para tabular as informações e
gerar a estatística descritiva. RESULTADOS: No período em análise
houve um total de 1.777.001 exames aprovados, com maior
concentração em Fortaleza-CE (20,6%), o ano de 2016 foi o que
apresentou o maior número de TCs aprovadas (12%) e 2008 o menor
número (7,8%). Quanto a região anatômica, a TC do crânio apresentou
prevalência de 67,4%, enquanto as TCs de sela túrcica foram as menos
solicitadas (0,02%). O caráter de urgência apresentou maiores números
(55%), observou-se valores totais mais elevados em 2014 (12%).
CONCLUSÃO: Constatou-se crescente a realização de exames de TC
de cabeça e pescoço nas capitais do nordeste, com destaque para
Fortaleza-CE. A tomografia de crânio mostrou-se mais expressiva e os
atendimentos de urgência foram os mais predominantes.

OBJETIVO: Avaliar a evolução da condição dentária de
gestantes/puérperas usuárias de serviços de saúde do município de Feira
de Santana/BA, no período de 2005 a 2015, investigadas pelo Núcleo de
Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar
(NUPPIIM). MÉTODO: Estudo transversal descritivo, utilizando
dados secundários de um banco de dados de três estudos prévios
realizados pelo NUPPIIM, em três períodos distintos: Período I (20052007) –estudo de intervenção, Período II (2010-2012) –Estudo casocontrole e Período III (2012-2014) –Estudo caso-controle. Foram
avaliadas a condição de saúde bucal, condições socioeconômicas e
demográficas. Foram utilizados os testes de Qui-quadrado e ANOVA
com pós-hoc de Dunn para a comparação entre os períodos, empregando
o nível de significância de 5%. RESULTADOS: Comparando-se os três
períodos, as piores situações no número de dentes presentes, hígidos,
extraídos e índice CPO-D foram observadas no período III,
comparativamente ao período II. O aumento do CPO-D observado se
deve, principalmente, aos componentes “dentes perdidos” e “dentes
obturados”, representativos dos tratamentos realizados, do que ao
componente dentes “cariados”, este que reflete a incidência da doença.
CONCLUSÃO: As características socioeconômico-demográficas,
condições gerais de saúde e hábitos de saúde bucal foram melhores nas
mulheres avaliadas no período de II e III do que naquelas avaliadas no
período I. Entretanto, as piores situações com relação ao estado dentário
foram encontradas no grupo mulheres avaliadas no período III.
Financiamento: CNPq / FAPESB
Apoio: NUPPIIM-UEFS / LABIMUNO-UFBA
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REDE DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA: UM OLHAR SOB
DIFERENTES PERSPECTIVAS

SATISFAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS CONVIVENDO COM
VÍRUS HIV

Silva Sobrinho AR*, Rocha FN, Coelho Junior LGMT, Mauricio HÁ

Macêdo TS*, Melo MCF, Silva ELMS, Araújo MMS, Freitas JLM, Lins
Filho PC, Godoy GP, Caldas Júnior AF

Universidade Pernambuco - UPE
nanorssobrinho@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
thuannymacedo16@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a compreensão da organização da rede de
atenção primária à saúde bucal por parte de usuários e profissionais da
assistência no município de Arcoverde-PE. MÉTODO: O estudo
classifica-se como observacional descritivo do tipo seccional de
abordagem quantitativa e caráter exploratório. A coleta de dados da
população alvo participante do estudo foi feita a partir da aplicação de
questionários em Unidades Básicas de Saúde (USBFs) envolvendo
profissionais das Equipes de Saúde Bucal (cirurgiões-dentistas - CDs e
Auxiliares de Saúde Bucal - ASBs) e usuários que se encontravam em
tratamento odontológico. RESULTADOS: Em uma rede de atenção
composta por 22 UBSFs, 20 delas participaram do estudo totalizando
19 usuários e 40 profissionais entrevistados (sendo 20 CDs e 20 ASBs).
Em relação ao conhecimento dos usuários sobre a rede, a maioria
(89,5%) relatou saber como conseguir vaga para tratamento
odontológico, mas 73,7% dos entrevistados não conhecia as unidades
que ofertavam atendimento odontológico e responsabilizavam os
gestores (52,9%) pelo atendimento na rede de forma organizada. Quanto
ao conhecimento dos profissionais sobre a rede, 80% relatou saber
plenamente como funciona o fluxo de referência e contrarreferência
municipal e responsabiliza os gestores e profissionais em igual
proporção (36,8%) pela organização do atendimento na rede.
CONCLUSÃO: Os resultados reforçam a necessidade de atuação na
divulgação do processo organizacional da rede de atenção odontológica
de modo a permitir melhor apropriação de usuários e profissionais e
assim otimizar o acesso da população e o processo de trabalho.

OBJETIVO: Avaliar a satisfação familiar de crianças convivendo com o
HIV. MÉTODO: Um estudo descritivo transversal foi realizado com
uma amostra de 78 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 3 a 13
anos, atendidas em serviço de referência da cidade do Recife-PE. Para
coleta de dados foi utilizada a Escala de Qualidade de Vida da Criança
(AUQEI), composta por 26 questões e dividida em 4 domínios. Para este
estudo, foram analisados os dados relativos ao domínio da família, que
engloba questões referentes à opinião das crianças quanto a satisfação
com as figuras parentais e quanto a si mesmo. Os resultados foram
analisados descritivamente através de percentuais e de medidas
estatísticas: média e desvio padrão. Estudo aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP), sob parecer nº 41176-14. RESULTADOS: A
idade média das crianças pesquisadas foi de 7,47 anos, com um desvio
padrão de 4,168 anos. A questão referente à separação familiar
apresentou baixos índices de satisfação. Apesar de não representarem a
maioria, 43,6% dos participantes relataram sentimentos negativos
quando questionadas sobre o seu pai e em 26,9% dos casos, quando
questionados sobre a sua mãe. CONCLUSÃO: Em virtude do caráter
estigmatizante que o portador do vírus HIV ainda apresenta, algumas
crianças podem enfrentar preconceito e dificuldade dentro da própria
família, tornando-se importante então a avaliação e observação dos
contextos familiares nos quais as crianças se encontram inseridas.

SC 55

SC 56

IDOSOS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

MULHERES VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Nóbrega LM*, Bernardino IM, Leal PM, Silva JRC, D’Ávila S

Nóbrega LM*, Bernardino IM, Leal PM, Silva JRC, D’Ávila S

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
lorena.ciep@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
lorenanobregaaragao@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar características sócio-demográficas, do evento e
dos traumas das idosos vítimas de acidente de trânsito. MÉTODO:
Estudo descritivo dos laudos de idosos vítimas de acidentes de trânsito
que procuraram o NUMOL no período de janeiro de 2012 a dezembro
de 2016. Avaliou-se as características sócio-demográficas (faixa etária,
região de moradia, estado civil, ocupação), do evento (tipo de acidente,
dia da semana, turno do dia) e trauma (presença do trauma facial, região
da face afetada, tipo de trauma facial e região do corpo afetada). Um
comitê de ética independente emitiu parecer aprovado nº
0652.0.133.203-11. Software IBM-SPSS Statistics foi utilizado para
análise descritiva. RESULTADOS: 226 laudos de acidentes de trânsito
envolvendo idosos foram registrados. A média de idade foi de 69,3 anos.
A maioria era do gênero masculino (70,2%), da faixa etária de 60 a 69
anos (55,5%), residentes na zona urbana (50,6%) e casados ou em união
estável (58,5%). O tipo de acidente com maior incidência foi o
atropelamento (43,8%), durante os dias úteis da semana (70,9%) e
período diurno (65,3%). Os membros inferiores foram os mais atingidos
(39,2%). A incidência de trauma maxilofacial foi de 13,6% com o terço
superior da face a região mais afetada (41,7%). CONCLUSÃO: Idosos
jovens do sexo masculino foram os de maior prevalência nos acidentes
de trânsito, especialmente como vítimas de atropelamento, nos dias
úteis da semana durante o dia, apresentando os membros inferiores
como os mais atingidos.

OBJETIVO: Avaliar características sócio-demográficas, do evento e dos
traumas das mulheres vítimas de acidente de trânsito. MÉTODO:
Estudo descritivo dos laudos de mulheres vítimas de acidentes de
trânsito que procuraram o NUMOL no período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2016. Avaliou-se as características sócio-demográficas
(faixa etária, região de moradia, estado civil, ocupação), do evento (tipo
de acidente, dia da semana, turno do dia) e trauma (presença do trauma
facial, região da face afetada, tipo de trauma facial e região do corpo
afetada). Um comitê de ética independente emitiu parecer aprovado nº
0652.0.133.203-11. Software IBM-SPSS Statistics foi utilizado para
análise descritiva. RESULTADOS: Um total de 873 laudos foram
avaliados. A maioria (47,5%) tinha idade igual ou menor a 29 anos,
moravam na zona urbana (63,2%), eram solteiras (58%) e trabalhadoras
não assalariadas (37,2%). Os acidentes de maior ocorrência foram os
motociclísticos (59,0%), que ocorriam na durante os dias úteis da semana
(63,1%), no turno da noite (43,0%). O trauma facial esteve presente em
14,7% das vítimas, dos quais 43,8% tiveram politraumatismos e 68,0%
foram em tecido mole. Em relação a região do corpo, verifica-se que
40,9% dos casos foram de politraumatismo. CONCLUSÃO: As
mulheres jovens (idade igual ou menor que 29 anos), solteiras e
trabalhadoras não assalariadas foram as de maior prevalência, fato bem
preocupante visto ser uma faixa etária economicamente ativa e bastante
produtiva.

Financiamento: CNPQ (Edital MCT/CNPq 14/2010 - Universal) e
FAPESQ)(Edital 02/2009 MS/CNPq/FAPESQ)

Financiamento: CNPQ (Edital MCT/CNPq 14/2010 - Universal) e
FAPESQ)(Edital 02/2009 MS/CNPq/FAPESQ)
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O
CIRURGIÃO-DENTISTA
NA
IDENTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA FÍSICA

E

Carvalho ILD*, Lima NLB, Rocha FN, Mauricio HA, Vidal HG

GUIA
DE
BOAS
PRÁTICAS
ODONTOLÓGICAS
HUMANIZADAS PARA PACIENTES COM AIDS
Carvalho ILD*, Maciel YL, Melo Júnior PMR, Almeida AMLG

Universidade de Pernambuco – UPE
raeldinizcarvalho@gmail.com

Universidade de Pernambuco – UPE
raeldinizcarvalho@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a percepção do cirurgião-dentista a respeito do
seu papel diante da violência física contra crianças e adolescentes.
MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional descritivo do tipo
seccional de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por
meio da aplicação de questionários aos cirurgiões-dentistas atuantes nas
22 Equipes de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família do
município de Arcoverde, PE. RESULTADOS: Foram entrevistados 15
profissionais entre os meses de maio a julho de 2018. Em relação à
formação profissional dos participantes, 60% são oriundos de graduação
em universidades públicas e 93,7% possuem pós-graduação. Entre os
profissionais, 66,7% relataram contato com conteúdos relacionados a
abuso contra crianças e adolescentes. Mesmo assim, 86,7% dos
entrevistados afirmam necessitar receber mais informações sobre a
temática. A minoria dos profissionais (20%) suspeitou sobre algum caso
de abuso físico contra crianças e adolescentes em sua prática clínica.
Todos os casos foram identificados por meio de sinais de violência física
contra os sujeitos e em um dos casos, além da violência, foram relatados
sinais de negligência familiar. Apenas um dos entrevistados não
denunciou a suspeita de agressão às autoridades, justificando
insegurança sobre o diagnóstico de violência. CONCLUSÃO: O
enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes ainda
representa um desafio aos profissionais de saúde, colocado pela
necessidade de atualização para uma prática clínica atenta sobre a
questão.

OBJETIVO: Humanização do atendimento odontológico de pacientes
portadores de HIV. MÉTODO: A primeira etapa da pesquisa consistiu
em uma revisão integrativa a partir da pesquisa bibliográfica e
documental. Na segunda etapa foi aplicado um questionário destinado
aos cirurgiões-dentistas atuantes nas Unidades Básicas de Saúde do
município de Arcoverde – PE. Após análise dos dados obtidos, foi
realizada uma revisão e síntese dos conhecimentos servindo de base
contextual na elaboração do guia de boas práticas odontológicas.
RESULTADOS: Entre os entrevistados, a maioria foi do sexo feminino
(55%) com idade média de 35 anos e 6 meses. Em relação à formação
acadêmica dos profissionais, a maioria, 11 (55,5), relatou que graduou-se
em universidade/faculdade particular. 70% dos odontólogos
entrevistados acreditam que o SUS não capacita seus profissionais de
saúde bucal a atenderem pacientes com HIV. No quesito maiores
dúvidas, quatro profissionais possuíam dúvidas sobre o manejo desses
paciente (como entrar em contato e lidar com problemas psicológicos
dos pacientes foram exemplos citados pelos profissionais), 12,5%
apresentaram dúvidas sobre a Identificação de portadores de HIV e as
manifestações sistêmicas e/ou orais do HIV, 8,3% se queixaram de
dúvidas acerca da biossegurança e dos exames pré-operatórios.
CONCLUSÃO: Torna-se premente a expansão das informações,
capacitação e qualificação dos conhecimentos dos cirurgiões-dentistas do
município de Arcoverde/PE para o desenvolvimento de práticas
humanizadas aos pacientes com diagnóstico de AIDS.

SC 59

SC 60

ANÁLISE
DA
PRODUÇÃO
DOS
CENTROS
DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS (CEO) DO NORDESTE

ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE POPULAÇÃO
COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Pereira ADO*, Padilha WWNP

Lucena ML*, Catão ES, Silva WWMS, Lopes RT, Andrade WRB,
Cardoso AMR, Rocha-Madruga RCR

Universidade Federal da Paraíba - UFPB
2amandaoliveira@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
milenalucena1@gmail.com

OBJETIVO: Conhecer o perfil da oferta de procedimentos de atenção
especializada odontológica no Sistema Único de Saúde do Nordeste do
Brasil. MÉTODO: Estudo transversal de abordagem indutiva, com
procedimento estatístico-comparativo e técnica de documentação
indireta. A partir do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS),
foi coletada a produção dos Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) nas especialidades obrigatórias, no ano de 2016. Os valores
obtidos da produção de procedimentos foram analisados de acordo com
a Portaria 1.464 do Ministério da Saúde, que regulamenta a quantidade
e o tipo de procedimento que deve ser realizado mensalmente. A análise
foi descritiva e comparativa segundo o tipo de CEO e a Unidade
Federativa. O universo foi composto por todos os CEO do Nordeste do
Brasil (n=383) e a amostra foi de 207(54%) CEO selecionados por
conveniência. RESULTADOS: O melhor desempenho por CEO foi do
Maranhão, com média anual de 10.712,2 procedimentos por unidade.
Bahia e Rio Grande do Norte ficam acima da média da região (5.389,
com médias de 6.689,1 e 7.502,0 respectivamente. Os Estados abaixo da
média regional foram Ceará (4.801,1), Paraíba (3.921,5), Pernambuco
(5.191,7), Piauí(4.364,6), Sergipe (3.653,7) e Alagoas, sendo este o pior
desempenho estadual. O cumprimento de metas foi mais efetivo nos
CEO tipo III nas quatro especialidades, os CEO tipo II tiveram
desempenho superior ao tipo I em procedimentos básicos, periodontia e
cirurgia. CONCLUSÃO: A produção de procedimentos especializados
nos CEO do Nordeste foi de baixo desempenho situando-se abaixo das
metas estabelecidas.

OBJETIVO: Avaliar o acesso às ações de saúde bucal (SB) em áreas
cobertas pela ESF na cidade de Campina Grande - PB. MÉTODO:
Trata-se de um estudo piloto, descritivo, transversal e de base
populacional, com amostra representativa da população (n=72) atendida
pela ESF. Os dados foram coletados através de entrevistas utilizando o
aplicativo AASSB. A fim de avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade
foi realizado o teste de Kappa (0,48-0,79) para as variáveis dicotômicas.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, sob
o CAAE: 20260313.1.0000.5187. RESULTADOS: A amostra foi
composta principalmente pelo sexo feminino (79,2%), com idade acima
dos 25 anos (90,3%), renda variando entre 1 e 2 salários mínimos(73,7%)
e a maioria não chegou a concluir o 1º grau (51,4%). Destes, 38 (52,8%)
foram ao dentista nos dois últimos anos e 40 (55,6%) buscou pela última
vez o atendimento público. Dos 34(%) que não foram ao dentista, um
total 18 (52,9%) não procuraram o serviço porque não sentiram
necessidade. Participaram de palestras e/ou rodas de conversa com o
tema saúde bucal 31 (43,1%) entrevistados, 49 (68,1%) não receberam
kits de escovação ou material educativo e 64 (88,9%) não receberam a
visita domiciliar do dentista ou outro profissional que abordasse
orientações de SB. CONCLUSÃO: A maior parte da população procura
o serviço público em detrimento do particular e apenas uma pequena
parte recebeu kits de escovação, material educativo de saúde bucal e
visita domiciliar.
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CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL E QUALIDADE DE VIDA EM
PACIENTES COM DOENÇAS NEUROMUSCULARES

AVALIAÇÃO DO USO ARRISCADO DE ÁLCOOL ENTRE
UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

Argôlo IFT*, Ferreira AKA, Soares MSM, Melo ABP, Brito NMSO,
Soares RSC, Ribeiro AIAM

Granja GL*, Lacerda-Santos JT, Brilhante DM, Nóbrega IS, Lima WP,
dos Santos CAO, Granville-Garcia AF, Santos JÁ

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
isa__fta@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
gelicagranja@hotmail.com

OBJETIVO: Determinar a prevalência de alterações bucais e condição
dentária, bem como avaliar a possível associação com a qualidade de
vida de pacientes com doenças neuromusculares (DNM). MÉTODO: A
amostra foi constituída por pacientes com DNM, atendidos no
ambulatório de neurorreabilitação do Hospital Universitário Lauro
Wanderley - João Pessoa/PB, no período de agosto a outubro de 2017.
Foi realizada anamnese e exame clínico para diagnóstico de alterações
bucais e aplicado o índice CPO-D (dentes permanentes cariados,
perdidos e obturados) para determinar a condição dentária. Para
avaliação da qualidade de vida foi empregado o questionário OHIP-14.
Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva e teste quiquadrado, considerando como estatisticamente significativo os valores
de p<0,05. RESULTADOS: No total de 30 pacientes, as alterações
bucais mais frequentes foram língua saburrosa (100%), gengivite (30%)
e candidose (20%). Houve elevada prevalência de sintomas bucais como
disfagia (53,3%), disgeusia (26,7%), sialorréia (46,7%), xerostomia
(36,7%) e ardência bucal (13,3%). O CPO-D médio da amostra estudada
foi 18,8. A média do OHIP-14 foi 7,64±5,43, com 90% dos pacientes
apresentando algum impacto das condições bucais sobre a qualidade de
vida. Houve associação estatisticamente significante entre qualidade de
vida e doença de base (p = 0,002), comorbidades (p= 0,037) e disfagia (p
= 0,004). CONCLUSÃO: Os sintomas bucais são comuns em pacientes
com DNM, afetando sua qualidade de vida. Dessa forma, ressalta-se a
necessidade da presença do cirurgião-dentista no tratamento
multidisciplinar desses pacientes.

OBJETIVO: Investigar a prevalência do uso arriscado de álcool, assim
como fatores comportamentais e sociodemográficos associados entre
graduandos das áreas da saúde de uma faculdade brasileira privada.
MÉTODO: Realizou-se um estudo transversal com alunos de
graduação dos cursos de ciências da saúde (Biomedicina, Enfermagem,
Psicologia, Odontologia, Educação Física, Nutrição e Fisioterapia), com
amostragem probabilística, randomizada, proporcional ao número de
alunos de cada curso. A coleta de dados foi realizada por meio do
questionário Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), além
disso dados sociodemográficos e comportamentais foram registrados.
Uma análise descritiva seguida de Regressão Logística foi realizada para
verificar a associação entre “o uso arriscado de álcool” e variáveis
independentes (α = 5%). RESULTADOS: A prevalência do uso
arriscado de álcool foi de 31,9%, sendo esta frequência maior no sexo
masculino (p<0,001), em fumantes (p<0,001) e em alunos dos cursos de
Educação Física, Enfermagem, Odontologia e Psicologia (p=0,003). No
modelo final foi observado que as seguintes variáveis foram associadas
ao uso arriscado de álcool: sexo (OR = 4,93; IC95% 2,84-8,54; p<0,001),
fumante (OR = 28,32; IC95% 3,03-263,98; p=0,003) e o tipo do curso da
área de saúde (OR = 3,648; IC95% 1,81-7,32; p<0,001). CONCLUSÃO:
O uso arriscado do álcool entre os universitários foi alto e foi
influenciado pelo sexo, pelo hábito de fumar e pelo tipo de curso da área
de saúde.

SC 63

SC 64

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS
ODONTOLÓGICOS EM CAMPINA GRANDE – PB

SERVIÇOS

Andrade WRB*, Silva WWM, Catão ES, Lucena MF, Lopes RT,
Cardoso AMR, Rocha-Madruga RC

BARREIRAS AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Silva ELMS*, Macêdo TS, Freitas JLM, Araújo MMS, Vasconcelos
MMVB, Godoy GP, Lima MC, Caldas Júnior AF

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
wanderson1860@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
beth_louisy@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar a satisfação do usuário com os serviços
odontológicos públicos e privados em bairros cobertos pela ESF no
município de Campina Grande-PB. MÉTODO: Tratou-se de um estudo
piloto quantitativo e descritivo, com desenho do tipo transversal, de
base populacional. A coleta de dados foi realizada com o Software
AASSB, agregando instrumentos previamente validados para avaliação
da satisfação utilizou-se o Questionário de Avaliação da Satisfação dos
usuários com os Serviços de Saúde Bucal - QASSaB. A fim de avaliar a
confiabilidade e reprodutibilidade foi realizado o teste de Spearman
(0,11 – 1,00) para as variáveis ordinais. RESULTADOS: Foram
entrevistados 72 indivíduos, predominantemente do sexo feminino
(79,2%), com idade igual ou superior a 25 anos (90,3%), com renda
familiar de até dois salários mínimos (73,7%). Destes, 32 (52,8%) foram
ao dentista nos últimos dois anos, respondendo ao QASSaB. Na
dimensão disponibilidade, 22 (57,9%) relataram que não tiveram
dificuldade para obter vaga. Na dimensão resolutividade 27 (71,1%),
tiveram o problema principal resolvido ou muito bem resolvido. Na
dimensão ambiente 28 (73,7%) consideraram-no confortável, muito
confortável ou totalmente confortável. Na dimensão relações humanas
31 (81,6%) e 33 (86,8%) consideraram o tratamento recebido da
recepção e do Dentista respectivamente, bom ou excelente.
CONCLUSÃO: As dimensões avaliadas mostram tendência para um
resultado favorável quanto à satisfação dos usuários com os serviços
odontológicos em Campina Grande - PB.

OBJETIVO: Avaliar os cuidados em saúde bucal de
crianças/adolescentes com Paralisia Cerebral (PC) de acordo com sua
gravidade, através da percepção dos pais/cuidadores. MÉTODO:
Aplicação de um formulário semi-estruturado, realizada de janeiro a
agosto de 2017, em três instituições de saúde do Estado de Pernambuco.
Participaram da pesquisa 94 pais/cuidadores de crianças e adolescentes
com diagnóstico de Paralisia Cerebral, entre cinco e 18 anos de idade
com comprometimento motor (leve, moderado e grave) avaliado através
do Sistema de Classificação da Função Motora Grossa. Análises
comparativas das barreiras ao atendimento e a gravidade da paralisia
cerebral foram realizadas pelo teste de Qui-quadrado, adotando-se o
nível de significância de 5% (p<0,05), além de proposto um modelo de
regressão para identificação de possíveis variáveis de confusão e
variáveis explicativas. RESULTADOS: Foram verificadas maiores
dificuldades envolvendo o transporte (60%, p=0,04) e a acessibilidade
aos serviços odontológicos (88%, p=0,009) entre as crianças e
adolescentes com PC grave. Além disso, foi visto que quanto mais grave
a paralisia cerebral, maior a dificuldade de acessibilidade (OR=0,2) e
quanto menor a renda (OR=0,3), mais grave a PC. CONCLUSÃO:
Torna-se evidente que as barreiras de acesso percebidas pelas mães e
cuidadores
de
crianças/adolescentes
com
PC
necessitam
prioritariamente serem enfrentadas com políticas públicas e de saúde
integrais inclusivas e equânimes com foco populacional, que resultem na
melhoria da qualidade de vida e do cuidado integral e humanizado em
saúde bucal ao qual essa população com necessidades especiais tem
direito.

Financiamento: PPSUS/FAPESQ/MS/CNPQ/PIBIC- UEPB
CONVÊNIO SICONV Nº 774379/2012
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SATISFAÇÃO DE
ESPECIALIDADES
INFÂNCIA

CUIDADORES POR CENTRO DE
ODONTOLÓGICAS
DA
PRIMEIRA

Pedrosa BRV*, Chagas CA, Pimentel JV, Rabêlo LOS, Leal RB,
Menezes VA

A EFICÁCIA DO EIXO II DO RDC/DTM NA AVALIAÇÃO DA
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM ADOLESCENTES
Aroucha JMCNL, Salgueiro NC, Gueiros MCSN, Waked JP, Farias CG,
Caldas ABU, Melo Júnior PC, Caldas Júnior AF

Universidade de Pernambuco – UPE
brunarvpedrosa@gmail.com

Universidade de Pernambuco - UPE
joaoaroucha@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a satisfação e o perfil de pais/responsáveis de
crianças atendidas no CEO de Primeira Infância. MÉTODO: O estudo
foi realizado em Caruaru/PE e teve como participantes 18
pais/responsáveis por crianças de 0 a 3 anos de idade. A coleta foi
realizada com o instrumento validado e por meio de entrevista. Na
análise dos dados foram utilizados técnicas de estatística descritiva
RESULTADOS: A maioria dos participantes era do sexo feminino
(94,4%), na faixa etária de 30 a 47 anos (72%), casados ou em união
estável (72,2%) e com escolaridade ≥8 anos de estudo. Quanto ao
atendimento, a maioria avaliou que o acolhimento dos alunos (72,2%) e
a atenção dada pelos professores durante os procedimentos (83,3%) foi
“Ótima”. Com relação ao tipo de tratamento realizado, cerca de 50% das
crianças realizaram procedimentos invasivos (exodontias e
restaurações) e a maioria dos entrevistados afirmou que houve melhora
após os tratamentos realizados, e 27,8% responderam que a melhora não
foi completa. Em relação ao acesso, com exceção de um pesquisado
todos os demais afirmaram ter tido facilidade na marcação da 1a vez e a
maioria (72,2%) considerou o acesso ótimo. Todos indicariam o serviço
para outras pessoas. CONCLUSÃO: É possível afirmar que os o grau
de satisfação dos pais e responsáveis foi excelente, tanto com os serviços
prestados, quanto com os profissionais que os atenderam.

OBJETIVO: Verificar a acurácia dos Critérios de diagnóstico para
pesquisa das disfunções temporomandibulares (RDC/DTM) em avaliar
a presença de sintomatologia depressiva em adolescentes, quando
comparado ao Inventário de Depressão Infantil (CDI), estes
instrumentos são considerados o padrão ouro para o diagnóstico de
DTM e para avaliar a presença de sintomatologia depressiva em
adolescentes respectivamente. MÉTODO: Foram entrevistados e
examinados 1.342 alunos de 10 a 17 anos da rede estadual da cidade do
Recife por avaliadores treinados e calibrados a fim de verificar a
acurácia, sensibilidade e a especificidade do Eixo II do RDC/DTM
utilizando o CDI como o padrão-ouro. RESULTADOS: O Eixo II
categoriza o diagnóstico de depressão em Normal, Moderado e Severo.
Ao agrupar as duas últimas categorias, e comparar ao CDI, o Eixo II
apresenta uma acurácia moderada de 67,21%, com uma alta sensibilidade
de 72,88% e especificidade moderada de 66,00%. Ao avaliar os mesmos
critérios para os pacientes que apresentaram um diagnóstico positivo
para DTM, a acurácia se manteve moderada com 63,82%, a sensibilidade
se manteve alta com 79,43% e a especificidade continuou moderada com
58,87%, o que mostra pouca variação entre a capacidade do instrumento
em avaliar a presença de sintomatologia depressiva em adolescentes com
ou sem DTM. CONCLUSÃO: Em relação ao CDI, o RDC/DTM
mostrou uma capacidade apenas moderada de diagnosticar
sintomatologia depressiva em adolescentes, não sendo recomendada a
sua utilização para estudos com esta população.
Financiamento: FACEPE (IBPG-0873-4.02/10)
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O RDC/DTM E A AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA EM ADOLESCENTES DE DIFERENTES IDADES

ASPECTOS ESTOMATOGNÁTICOS EM CRIANÇAS COM
MICROCEFALIA

Aroucha JMCNL*, Salgueiro NC, Gueiros MCSN, Waked JP, Farias
CG, Caldas ABU, Lima CHN, Caldas Júnior AF

Marinho JVM*, Araújo RABM, Vanderlei AD, Panjwani CMBRG, Cota
ALS, Ferreira SMS, Mousinho KC, Nobrega DF

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
joaoaroucha@gmail.com

Centro Universitário CESMAC / Centro Universitário Tiradentes
jvictormarinho@gmail.com

OBJETIVO: Verificar a acurácia dos Critérios de diagnóstico para
pesquisa das disfunções temporomandibulares (RDC/DTM) em avaliar
a presença de sintomatologia depressiva em adolescentes, quando
comparado ao Inventário de Depressão Infantil (CDI). MÉTODO:
Foram entrevistados e examinados por avaliadores treinados e
calibrados 1.342 alunos de 10 a 17 anos da rede estadual da cidade do
Recife, a fim de verificar a acurácia, sensibilidade e a especificidade do
Eixo II do RDC/DTM, utilizando o CDI como o padrão-ouro.
RESULTADOS: A acurácia foi moderada em todas as idades, com
exceção de 12 e 16 anos que obtiveram um valor alto, a sensibilidade foi
moderada para 10, 12 e 13 anos, obtendo um valor alto nas outras
idades e a especificidade foi moderada em todas as idades, sendo alta
apenas no grupo de 12 anos. Ao avaliar apenas os alunos com DTM,
todas as idades apresentaram acurácia razoável, a especificidade foi
moderada com exceção do grupo com 17 anos, onde foi baixa, e a
sensibilidade aumentou consideravelmente com o aumento da idade,
sendo muito alta no grupo de 15, 16 e 17 anos. CONCLUSÃO: O eixo
II apresentou uma acurácia moderada na maioria das análises. Apesar
do aumento da sensibilidade nos alunos com DTM, a queda na
especificidade faz com que instrumentos específicos para esta faixa
etária, como o CDI, ainda sejam uma melhor opção para o diagnóstico
da sintomatologia depressiva.

OBJETIVO: Avaliar os aspectos estomatognáticos em crianças com
Síndrome Congênita pelo Zika Vírus, identificar a presença de lesões
bucais, correlaciona-las com agravos de saúde geral encontrados, avaliar
a condição gengival, avaliar a condição dentária e avaliar os aspectos
sócio demográficos dessa população. MÉTODO: Trata-se de um estudo
quantitativo, observacional, transversal e epidemiológico com crianças
com idade entre 6 meses a 3 anos. A amostra é composta por 14 crianças
com diagnóstico de Síndrome Congênita pelo Zika Vírus.
RESULTADOS: A renda média mensal familiar é de 1,5 salário
mínimo, perímetro cefálico médio de 30,64 centímetros, 57,14%
apresentam dificuldades de deglutição, não apresentam alterações na
língua, 71,44% apresentavam arcos dentário tipo I de Baume, mordida
aberta anterior foi encontrada em 21,43% das crianças, todas realizavam
higiene oral diariamente com uma frequência média de 2 vezes por dia,
tártaro foi encontrado em 7,14% das criança, alteração gengival em
35,71% das criança, 14,29% delas tinham a presença de cárie ativa,
alteração na estrutura dental foi visto 50%, bruxismo foi relatado em
50% e 1 das crianças apresentava uma lesão trauma CONCLUSÃO: Os
resultados apontam que existem alterações no sistema estomatognático
em crianças com a Síndrome Congênita pelo Zika Vírus. Os efeitos
causados pelo Zika Vírus estão além dos danos neurológicos. É
fundamental explorar outras formas de analises clínicas, como exames
por imagem por exemplo, afim de reforçar os achados clínicos e
consequentemente melhorando a abordagem profissional.

Financiamento: FACEPE (IBPG-0873-4.02/10)
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA E FATORES
DESENCADEANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT EM
DOCENTES

POTENCIAL CARIOGÊNICO DOS ALIMENTOS DA MERENDA
ESCOLAR EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO RECIFE

Marinho JVM*, Araújo RABM, Vanderlei AD, Panjwani CMBRG,
Ferreira SMS, Lima RJ, Santos VCB, Trindade Filho EM

Silva TMS*, Oliveira CCS, Felix LCA, Lima IJ, Ponzi EAC

Centro Universitário CESMAC
jvictormarinho@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
tuliomarcospe@gmail.com

OBJETIVO: Analisar as variáveis sócio demográficas, profissionais e
da qualidade de vida associada aos fatores desencadeantes para burnout
em docentes. MÉTODO: Estudo descritivo, inferencial, observacional,
transversal e quantitativo. Amostra de150 docentes do ensino médio de
escolas particulares, estaduais e federais do município de Maceió-AL.
Foram utilizados os questionários WHOQOL/ bref (World Health
Organization Quality of Life/Bref), Maslach Burnout Inventory (MBI)
e sócio demográfico e profissional. RESULTADOS: A soma total dos
valores para burnout apresentou diferença significativa (p= 0,000) onde
a rede federal apresentou valores inferiores a 10,103 pontos quando
comparada com a rede estadual e 11,288 pontos quando comparada com
a rede particular. Já comparando a rede estadual com a particular, não
houve diferença significativa (p= 0,802). Para o domínio da qualidade de
vida, existe uma diferença significativa (p= 0,000). Em média o
percentual da qualidade de vida dos profissionais da rede federal é
melhor que o percentual dos profissionais das redes estadual e
particular com 7,21% e 5,69%, respectivamente. Porém não foi
encontrada uma diferença estatisticamente significativa (p= 0,763) entre
as redes estadual e particular. CONCLUSÃO: Detectou-se que parte
dos docentes de cada rede de ensino encontra-se vulnerável para o
desenvolvimento de burnout, com destaque para as redes estadual e
particular. A maior parte dos docentes investigados apresentam uma
qualidade de vida regular.

OBJETIVO: Avaliar o potencial cariogênico dos alimentos da merenda
escolar em uma escola da rede pública do Recife – PE, verificando a
prevalência da cárie dentária nesses escolares com idades entre 4 a 11
anos. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa transversal e analítica com
uma população da escola de rede pública do Recife – PE composta por
179 crianças utilizando formulários de marcadores do índice ceod/CPO-De (Índice odontológico que contabiliza a quantidade de
elementos dentários decíduos acometidos por cárie, elementos dentários
com extração indicada e restaurados) do consumo alimentar.
RESULTADOS: Demostraram uma média de ingestão de carboidratos
de 173,01, sendo 135,34 (78,23%) para alimentos fornecidos pela escola e
37,67 (21,77%) para os alimentos trazidos de casa. Os valores médios do
ceo-d/CPO-D quanto a faixa etária foram de 1,91 e 0,30 para as crianças
de 4 a 7 anos, 2,0 e 0,44 para as crianças de 7 a 9 anos, 0,40 e 1,20 para
as crianças de 10 a 11 anos. CONCLUSÃO: Observou-se com isso, que
os índices ceo-d e CPO-D apresentam valores divergentes conforme
faixa etária, ratificando a presença de fatores de risco como frequência
do consumo de alimentos ricos em carboidratos, má higiene oral e
presença de microbiota cariogênico, logo é de extrema importância
destacar que dieta balanceada, aliada a hábitos adequados de higiene
bucal e consultas periódicas ao dentista, torna-se necessário para
prevenção da cárie precoce.
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PERDA DENTAL EM USUÁRIOS DO SUS DE RECIFE ANÁLISE POR REGRESSÃO LOGÍSTICA

CONHECIMENTO DOS ACOMPANHANTES EM RELAÇÃO À
SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS

Waked JP*, Aroucha JMCNL, Farias CG, Macêdo TS, Lins Filho PC,
Gueiros MCSN, Vasconcelos MMVB, Caldas Júnior AF

Granja GL*, Lacerda-Santos JT, Rodrigues HB, Lima WP, Bezerra
LNSD, Granville-Garcia AF, Pinheiro SAA

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
jpwaked@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
gelicagranja@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar as prevalências de perda dental, edentulismo,
necessidade de prótese e uso de prótese, e verificar a associação da perda
dental com as variáveis idade, gênero, CCEB e cor na população de
Recife. MÉTODO: Estudo transversal onde foram avaliados setecentos
e setenta e seis indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que
procuraram por atendimento público nas USF de Recife-PE, Brasil. A
perda dentária foi analisada pelo exame físico intrabucal e categorizada
em até 12 e de 13 dentes perdidos em diante. As variáveis foram
analisadas pelos testes de qui-quadrado de Pearson e de Mann-Whitney
e foi realizada a regressão logística. RESULTADOS: As prevalências
foram de 85,3% para perda dentária, 5,5% para edentulismo, e 29,0%
para mais de 12 dentes perdidos. As prevalências de uso de prótese em
maxila e mandíbula, e de necessidade de prótese foram, 35,7%, 8,9% e
85,3%, respectivamente. Na regressão binária foram obtidos os
seguintes p valor: <0,001 (idade), 0,449 (gênero), 0,043 (CCEB) e 0,983
(cor). Não houve resultado estatisticamente significativo para as
variáveis cor e gênero. CONCLUSÃO: As prevalências de perda
dentária, edentulismo e necessidade de prótese para a amostra estudada
foram consideradas altas e estavam fortemente associadas à idade
avançada e à baixa renda. A prevalência de uso de prótese dental foi
considerada baixa. Gênero e cor não têm influência sobre a perda
dental.

OBJETIVO: Observar o conhecimento dos acompanhantes em relação à
saúde bucal de pacientes internados. MÉTODO: Realizou-se um estudo
transversal com 262 acompanhantes dos pacientes internados no
Hospital Regional do município de Patos-PB. Os participantes
responderam um formulário estruturado com informações
sociodemográficas, práticas de higiene bucal e conhecimento sobre saúde
bucal dos pacientes internados. Foi realizada a estatística descritiva
(frequência absoluta e relativa) e inferencial utilizando os testes de Quiquadrado de Pearson e exato de Fisher. RESULTADOS: A idade média
dos participantes foi de 39,08 anos (±12,34), a maioria era do sexo
feminino (n=199; 76,0%) e tinham baixa escolaridade (n=137; 52,3%).
Mais da metade dos participantes conhece alguma doença bucal (n =
146; 55,7%) e as mais citadas foram: cárie (n = 40; 27,4%) e afta (n = 35;
24,0%). Os acompanhantes não receberam orientações da equipe de
saúde do hospital sobre as práticas de higiene bucal dos pacientes
(n=182; 95,3%). A higiene bucal do paciente internado geralmente é
realizada por ele mesmo (n=81; 56,3%), duas vezes por dia (n=58;
40,3%), fazendo uso de escova e creme dental (n=81; 56,3%). Indivíduos
com menos conhecimento das doenças bucais, tinham menos anos de
estudos (p<0,001). CONCLUSÃO: O conhecimento dos acompanhantes
em relação a saúde bucal dos pacientes internados é baixo, não existe
orientação sobre higiene bucal por parte dos profissionais do hospital e o
paciente realiza a própria higiene bucal. O menor conhecimento de
doenças bucais foi detectado em pessoas com menor escolaridade.
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VIVÊNCIAS DE CUIDADORES DE PACIENTES COM CÂNCER
DE CABEÇA E PESCOÇO: UM ESTUDO QUALITATIVO

XEROSTOMIA E HIPOSSALIVAÇÃO NA TERCEIRA IDADE:
ANÁLISE CLÍNICA E SIALOMETRICA

Queiroga DEU*, Ribeiro MC, Santos KS, Silva IAP, Vanderlei AD,
Santos VCB, Freire MCO, Ferreira SMS

Mendes JL*, Laureano BS, Silva MB, Andrade MF, Lourenço AHA,
Silva AS, Batista ACS, Gordón-Núñez MA

Centro de Estudos Superiores de Maceió
danlynequeirogaodonto@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
jefflucasmendes@gmail.com

OBJETIVO: Conhecer as vivências de cuidadores de pacientes com
câncer de cabeça e pescoço em tratamento radioterápico em um hospital
referência em radioterapia em Maceió, Alagoas. MÉTODO: A Pesquisa
utilizou de múltiplas técnicas metodológicas para a produção dos dados:
pesquisa documental, realizada por meio dos prontuários dos pacientes
e das listas de marcação da radioterapia; observação participante, que
ocorreu nas salas de espera e de radioterapia e envolveu 20 cuidadores;
grupo focal, composto por 5 cuidadores que já haviam participado da
fase de observação; e, por fim, entrevistas em profundidade, que foram
realizadas em dois cuidadores. RESULTADOS: A partir dos dados
produzidos, por meio das diversas técnicas utilizadas, pode-se traçar o
perfil dos observados: 68% eram do sexo feminino; 88% eram familiares
e 12% tinham outros vínculos; 68% eram cuidadores principais (aqueles
responsáveis pelos cuidados básicos e constantes dos pacientes) e 32%
cuidadores secundários (que apenas auxiliam em eventuais
necessidades). As temáticas que emergiram das observações e falas
analisadas evidenciaram dificuldades financeiras; necessidade de
cuidadores diversos; sentimentos dicotômicos (culpabilização, devido a
histórico de álcool e/ou tabaco, e/ou superproteção do paciente);
sobrecarga, sofrimento e sentimento de impotência; religião como forma
de enfrentamento e necessidade de apoio durante o tratamento.
CONCLUSÃO: Esta pesquisa reforça a necessidade de implantação de
atendimentos e ações destinadas também aos cuidadores, de maneira a
incluí-los como parte intrínseca dos processos de adoecimento e
tratamento.

OBJETIVO: Analisar a associação do relato de xerostomia e
hipossalivação e sua influência na qualidade de vida de pessoas na
terceira idade de uma população paraibana. MÉTODO: foram coletados
dados mediante a aplicação de questionário sobre dados demográficos e
de saúde bucal e geral, Inventário de Xerostomia - XI, exame oroscópico
mediante palpação digital e inspeção visual, análise quantitativa do fluxo
salivar não estimulado e estimulado. RESULTADOS: Foram analisadas
135 pessoas na terceira idade, com idades entre os 50 e 97 anos, com
média de 67 anos. Observou-se que 50,4% da amostra relatou
xerostomia enquanto que 90,2% apresentou hipossalivação no teste
sialométrico não estimulado e 54,6% de hipossalivação na sialometria
estimulada. Foi observada associação estatisticamente significativa entre
a ocorrência de hipossalivação e o relato de xerostomia tanto na
sialometria não estimulada como na estimulada. Verificou-se que os
participantes apresentavam uma ou mais complicações sistêmicas, com
destaque para hipertensão e diabetes, além de serem usuários frequentes
de medicamentos e que tais pacientes representavam a maioria dos que
exibiram hipossalivação. CONCLUSÃO: Os dados deste estudo
reforçam os da literatura, onde a maioria das pessoas na terceira idade
apresenta comprometimento do fluxo salivar e queixa de xerostomia
como consequência de doenças crônicas e dos efeitos colaterais de
tratamentos medicamentosos. Ressaltando a importância do
acompanhamento do cirurgião-dentista visando a melhoria na qualidade
de vida na terceira idade.
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIRURGIÕESDENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO RECIFE

PERFIL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS CURSOS DE UM CAMPUS
PARAIBANO

Melo MCF*, Silva ELMS, Queiroz Júnior AF, Macêdo TS, Freitas
JLM, Vasconcelos MMVB, Caldas Júnior AF, Godoy GP

Sales, JM*, Silva IVS, Leite SSG, Sarmento DJS, Carvalho SHG,
Agripino GG, Marinho SA

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
mceciliafreire@hotmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
julianna.mendessales@gmail.com

OBJETIVO: Conhecer a percepção dos cirurgiões-dentistas que atuam
em unidades da estratégia da saúde da família (ESF) da cidade do Recife
a respeito da sua qualidade de vida. MÉTODO: Estudo observacional
do tipo transversal realizado com 86 profissionais atuantes das ESF
compreendidos nos distritos sanitários I, II, III, IV, V e VI da cidade do
Recife-PE. Foram excluídos os profissionais que não estavam em
atividade no período de coleta de dados e também, os que se recusaram
a participar do estudo. Os dados foram coletados através de um
questionário estruturado, auto aplicado, validado proposto pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), o WHOQOL-Bref. Além disso,
dados sobre variáveis demográficas do exercício da profissão também
foram coletadas por 2 pesquisadores treinados e calibrados. Foi
realizada análise descritiva sob a forma de gráficos e tabelas.
RESULTADOS: O perfil predominante da amostra foi sexo feminino,
faixa etária entre 28 a 66 anos de idade, mais de 15 anos de exercício da
profissão, pós-graduação e que trabalha exclusivamente na esfera
pública. O domínio relações sociais apresentou a maior média de
escores. A amostra obteve uma baixa qualidade de vida nos domínios:
físico, psicológico e meio ambiente. CONCLUSÃO: Os profissionais
pesquisados apresentaram baixa qualidade de vida nos domínios físico,
psicológico e meio ambiente e, alta nos domínios relações sociais. Com
isso, os cirurgiões-dentistas participantes da pesquisa puderam avaliar
sua qualidade de vida, sendo necessária uma reformulação em seus
hábitos pessoais e profissionais.

OBJETIVO: Observar o perfil acadêmico de universitários matriculados
em três cursos do Campus VIII da UEPB. MÉTODO: Foram aplicados,
em 335 universitários do primeiro ao oitavo períodos dos Cursos de
Odontologia, Engenharia Civil e Física, um questionário estruturado
com perguntas referentes a dados sociodemográficos e desempenho
escolar, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) pelos mesmos. RESULTADOS: Há maior
prevalência de estudantes no curso de Odontologia (58,2%) no Campus
até o oitavo período. Na amostra total, houve prevalência do sexo
feminino (51,4%), sendo a maior predominância de mulheres no curso de
Odontologia (61,5%). Nos Cursos de Engenharia Civil e Física, houve
maior prevalência do sexo masculino (66,1% e 59,4% respectivamente).
A idade média dos estudantes nos três cursos foi de 21,8 anos e a
mediana, 21 anos. A média do Coeficiente de Rendimento escolar (CRE)
dos estudantes foi verificada em 304 estudantes (85,6%) da amostra, do
2° ao 8° períodos, sendo excluído o 1° período. Esta média foi de 7,15.
Os alunos do curso de Odontologia obtiveram o CRE médio de 7,55,
seguido pelos alunos do curso de Engenharia (6,78) e os de Física (5,96).
CONCLUSÃO: O curso de Odontologia detém o maior número de
estudantes do Campus, a amostra total sendo predominantemente
feminina e também detém o melhor desempenho escolar do Campus
VIII, estando o mesmo acima da média 7,00. Os cursos de Engenharia
Civil e Física apresentaram maior prevalência de estudantes do sexo
masculino.
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COMPORTAMENTO E ATITUDES GÊNERO-ESPECÍFICAS
EM SAÚDE ORAL DE ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
SOBRE A SAÚDE BUCAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

Lima MP*, Grisi BR, Lima WP, Maia BM, Henriques DPP, Silva MB,
Lucena ALR, Gordón-Núñez MA

Albert RGM*, Lima MSL, Bezerra SRS, Gomes ACA, Nogueira DGM,
Simonton GASL, Dourado AT, Silva EDO

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
manoel_lima18@yahoo.com.br

Universidade de Pernambuco - UPE
rafa.guimaraes196@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar, através da aplicação modificada em português do
questionário Hiroshima University-Dental Behavior Inventory survey
(HU-DBI), as atitudes e comportamentos em saúde bucal entre
estudantes de Odontologia. MÉTODO: Realizou-se um estudo
epidemiológico observacional, descritivo-correlacional de alunos
regularmente matriculados num curso de Odontologia de uma
universidade federal. Foram incluídos alunos do primeiro ao oitavo
períodos. Coletou-se dados sobre comportamentos e atitudes em saúde
bucal utilizando o HU-DBI, contendo questões objetivas. Os dados
foram analisados descritivamente e através do teste qui-quadrado a um
nível de significância de 5%. RESULTADOS: A amostra constituiu-se
de 167 acadêmicos com idades variando entre 17-29 anos, com média de
20,7 anos, sendo 87 (52,1%) do sexo feminino e 80 (47,9%) do sexo
masculino. Todos os participantes afirmaram escovar os dentes duas ou
mais vezes ao dia. Houve associação estatisticamente significativa do
uso regular do fio dental em relação ao sexo (p = 0,018), sendo esta
afirmativa mais expressiva no sexo feminino (58,2%). Não houve
associação estatisticamente significativa em relação ao sexo referente às
demais perguntas (p>0.05) CONCLUSÃO: As atitudes e
comportamentos em higiene oral da amostra avaliada podem ser
considerados positivos. Foi comprovado que no aspecto geral da
avaliação, não existe diferença significativa nas atitudes e
comportamentos em saúde oral da amostra avaliada. Deve-se enfatizar o
ensino de auto-cuidado em saúde oral dos estudantes que garantam
boas condições clínicas de saúde das estruturas do sistema
estomatognático e assim servirem como exemplo para os seus pacientes.

OBJETIVO: Avaliar o conhecimento dos estudantes do último ano do
curso de enfermagem de uma faculdade do Recife, frente aos cuidados
com a higiene bucal de pacientes hospitalizados. MÉTODO: Foi
realizado um estudo transversal, qualitativo, utilizando um formulário
como instrumento de coleta de dados. Foram avaliados 47 estudantes,
com idades entre 21 a 40 anos, de ambos os sexos. Os dados foram
analisados descritivamente através das estatísticas: média, desvio padrão
e mediana da variável idade de frequências absolutas e percentuais para
as variáveis categóricas. O programa utilizado para obtenção dos
cálculos estatísticos foi IMB SPSS na versão 23. RESULTADOS: Os
resultados indicaram que a maioria dos estudantes (68,1%) recebeu,
durante o curso, orientações teóricas e práticas sobre higiene bucal; Com
relação ao cuidado prestado ao paciente hospitalizado, as soluções
antissépticas foi o veículo mais utilizado para a limpeza da cavidade oral
(55,3%), seguido de escova dental (53,2); Os que dizem ter realizado
orientações práticas sobre higiene bucal ao paciente hospitalizado
corresponde a 61,7%; Quando questionados: “Durante o curso você
avaliava a cavidade bucal do(s) paciente(s) atendido(s) no(s)
hospital(is)?”, 80,9% responderam que sim; a maioria dos estudantes
(85,1%) relataram a presença de lesões nos lábios e língua, palato e
mucosa dos pacientes. CONCLUSÃO: A maioria dos estudantes diz ter
recebido orientações teóricas e práticas sobre a higiene bucal dos
pacientes hospitalizados.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE QUEIXA PRINCIPAL E PERFIL
SOCIOECONÔMICO DE PACIENTES ODONTOLÓGICOS

PERCEPÇÃO DO USUÁRIO COM O SERVIÇO: UMA ANÁLISE
DOS ANAIS DA SBPqO DE 2002 A 2018

Silva BD*, Lima FC, Henriques DPP, Silva FA, Barbosa DN

Lima TBB*, Pereira AO, Padilha WWN

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
dans.bruna@gmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
thaynna_bbl@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar o perfil socioeconômico e sua relação com a
queixa principal dos pacientes atendidos na clínica de acolhimento do
curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB,
Campus VIII, Araruna-PB, no período entre fevereiro 2016 à junho de
2017. METÓDO: Foi realizada uma coleta de dados para obtenção do
perfil socioeconômico e da queixa principal, dos pacientes, em 498
prontuários por meio de formulário estruturado, no qual se verificou as
variáveis, sexo, idade, procedência, cor da pele e renda familiar, dentre
outras, além da queixa principal. Na análise os dados coletados foram
submetidos à estatística inferencial por meio de testes Qui-quadrado e
da Razão da Verossimilhança. RESULTADOS: Foram observados que
a maioria dos pacientes eram do sexo feminino, autodeclarados
leucodermas, com idade média entre 18 e 34 anos e com ensino médio
completo. Dentre a população atendida 70,3% moram na zona rural da
cidade de Araruna, sendo agricultores, com renda familiar mensal de até
1500,00 reais e não recebem auxilio de programas sociais. A maior parte
buscou por tratamentos odontológicos em geral. Foi verificada relação
estatisticamente significativa entre a queixa principal e às variáveis sexo
e renda familiar. CONCLUSÃO: O estudo mostrou que o sexo e a
renda familiar têm uma forte influência na concepção do processo
saúde-doença e refletem diretamente nos principais motivos que levam
os usuários a procurarem os serviços de clínicas escolas de odontologia.

OBJETIVO: Descrever o perfil de trabalhos apresentados nas Reuniões
Anuais da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)
relacionados à percepção do usuário com o serviço ofertado. MÉTODO:
Trata-se de um estudo quantitativo-descritivo. Foram analisados os
anais da SBPqO no período de 2002 a 2018. Neles, foram pesquisados os
termos “QASSaB”, “Percepção do Usuário”, “Percepção do Paciente”. O
termo QASSaB refere-se a um Questionário de Avaliação dos Serviços
de Saúde Bucal, com relação à satisfação do usuário. É o Instrumento
mais utilizado em pesquisas sobre satisfação do usuário. Os trabalhos
que possuíam estes termos foram selecionados e colocados em uma
planilha no Programa Excel, de acordo com seu ano de publicação.
RESULTADOS: Foram encontrados 24 trabalhos com estes termos. 7
utilizaram o QASSaB e 17 se preocuparam com a “percepção do
usuário/paciente”. Dos que se preocuparam com a “percepção”, nenhum
utilizou o instrumento pesquisado. Dentre os estudos encontrados com
relação à percepção, eles não estavam relacionados ao Controle Social.
CONCLUSÃO: Em sua maioria, os estudos relacionavam à percepção
do usuário com algum teste de produto ou com a eficiência do aparelho
estomatognático, após alguma intervenção. Percebe-se a necessidade do
aumento de estudos com relação à visão do usuário sobre o Sistema de
Saúde em que está inserido, pois é a partir de estudos deste tipo que o
Controle Social é efetivo, gerando melhorias na qualidade do serviço
oferecido.
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SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA EM CAMPINA GRANDE – PB

EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA E ANSIEDADE FRENTE A
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM UNIVERSITÁRIOS

Catão ES*, Silva WWM, Lucena MF, Andrade WRB, Lopes RT,
Cardoso ARM, Rocha Madruga RC

Lima TLMA*, Marques de Almeida LHL, Bernardino IM, Rolim AKA,
D’Ávila S

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
evertoncatao22@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
tomaslucio.lima@gmail.com

OBJETIVO: Avaliar a satisfação dos usuários com o acesso aos
serviços odontológicos públicos e privados em áreas cobertas pela
Estratégia de Saúde da Família na cidade de Campina Grande – PB,
após 10 anos do estudo inicial. MÉTODO: Trata-se de estudo piloto,
quantitativo, descritivo transversal, de base populacional. A coleta foi
realizada com o Software AASSB contendo instrumentos previamente
validados para avaliação da satisfação foi feito o uso do Questionário de
Avaliação da Satisfação dos usuários com os Serviços de Saúde Bucal –
QASSaB. RESULTADOS: Um total de 72 indivíduos participaram do
estudo, dos quais 38 (52,8%) responderam ao QASSaB por terem tido
acesso aos serviços odontológicos a menos de 2 anos. Na dimensão
“qualidade dos equipamentos” 18 (47,7%) consideram os equipamentos
modernos; na dimensão “Eficiência” 7 (18,4%) responderam que valeu
muito a pena os gastos até chegar ao serviço; na dimensão “Eficácia” 17
(44,7%) responderam que o profissional sempre explica como prevenir
as doenças bucais; na dimensão “Equidade” 14 (36,8) responderam que
há diferença no atendimento entre as classes sociais; na dimensão
“Aceitabilidade” 13 (34,2%) afirmaram que o profissional nunca pede a
opinião quanto ao melhor horário. CONCLUSÃO: Constata-se que
quanto à satisfação do usuário com os serviços odontológicos públicos e
privados em Campina Grande – PB, os dados são, em sua maioria
favoráveis.

OBJETIVO: Verificar associação entre relato de experiências
odontológicas traumáticas, variáveis socioculturais e ansiedade
odontológica em alunos do ensino superior. MÉTODO: Um estudo
transversal, observacional, realizado na Universidade Estadual da
Paraíba, com 633 estudantes de quatro cursos: Odontologia,
Matemática, Pedagogia e Psicologia. Foi preenchido um questionário
autoexplicativo estruturando contendo o Modified Dental Anxiety
Scale, além variáveis exploratórias. A análise dos dados foi realizada por
estatísticas descritiva e multivariada por meio de análise de equações
estruturais. RESULTADOS: 41% dos participantes relataram ter
vivenciado experiências odontológicas traumáticas, as quais ocorreram
principalmente nas faixas etárias de 6-10 anos (33,8%) e 11-15 anos
(27%). Indivíduos do sexo feminino (p=0,001), estudantes dos cursos das
áreas que não Odontologia (p<0,001) e que relataram experiências
odontológicas traumáticas (p<0,001) exibiram escores maiores de
ansiedade, assim como a ocorrência de experiências odontológicas
traumáticas foi maior em indivíduos com mais idade (p<0,001).
Constatou-se influência indireta da idade, quando mediadas pela
ocorrência de experiências odontológicas traumáticas, sobre os índices
de ansiedade odontológica (p<0,001). CONCLUSÃO: As análises
sugerem uma associação onde mulheres, graduandas de outros cursos
que não a Odontologia e com histórico de experiências odontológicas
traumáticas estão mais propensas a exibirem níveis mais altos de
ansiedade odontológica. Indivíduos com maior idade foram mais
propensos a relatarem experiências odontológicas traumáticas e a idade
exibiu um efeito indireto significativo quando mediada pela ocorrência
de experiências odontológicas traumáticas sobre o nível de ansiedade
odontológica.

Financiamento: PPSUS/FAPESQ/MS/CNPQ/PIBIC – UEPB
CONVÊNIO SICONV Nº 774379/2012
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PERFIL DE COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: O OLHAR DE
ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM

ADAPTAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA AO
ENSINO SUPERIOR

Meneses RKL*, Lucena MF, Araújo FRC, Araújo JHP, Passos MS,
Lucas RSCC

Siqueira AHC*, Maciel YL, Medrado JGB, Souza PHS
Universidade de Pernambuco – UPE
annandahellen@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
raellykatharinnelima@gmail.com
OBJETIVO: Avaliar o perfil de competência dos graduandos de
odontologia e enfermagem de duas IES públicas em Campina Grande,
quanto a importância da integração ensino-serviço na sua formação.
MÉTODO: Estudo observacional, descritivo, transversal com alunos
de Odontologia e Enfermagem. Aplicou-se questionários aos discentes,
com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Os dados foram
processados através do SPSS, versão 20.0. Seguiu-se a Resolução Nº
466/2012 do com aprovação do CEP da UEPB. RESULTADOS: Ao
todo participaram da pesquisa 185 estudantes de Odontologia e de
Enfermagem com idade média de 23,82 anos (± 4,20). A maioria do
sexo feminino (n = 134; 75,7%), do curso de Odontologia (n = 101;
54,6%), relatou já ter usado o SUS (n = 173; 96,1%), assinalou que é um
sistema de referência e que o estágio no SUS é extremamente
importante para a formação profissional (n = 107; 58,5%), e que a
experiência no estágio os influenciam a atuarem como preceptores no
futuro (n = 112; 62,2%). A visão de um bom preceptor é caracterizada
nos seguintes aspectos: atualização constante (n = 128; 69,2%),
habilidade em interagir com os outros profissionais (n = 106; 57,3%) e
engajamento com a comunidade (n = 88; 47,6%). Mais da metade tem
perspectiva de trabalhar no SUS (n = 108; 59,0%). CONCLUSÃO:
Discentes apontam o SUS como um sistema de referência, sendo o
estágio imprescindível na formação profissional, têm perspectiva de
trabalhar no SUS, podendo exercer a preceptoria no futuro.

	
  

OBJETIVO: Avaliar a relação do estudante com a vida acadêmica,
através da autopercepção dos graduandos sobre a dinâmica interpessoal
no âmbito universitário. MÉTODO: O estudo foi realizado na
Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde. A coleta de dados foi
conduzida por meio da aplicação do Questionário de Vivências
Acadêmicas – Versão Reduzida (QVA-r; Granado, Santos, Almeida,
Soares, & amp; Guisande, 2005), o qual foi enviado através do aplicativo
de mensagens instantâneas Whatsapp, entre os meses de agosto e
setembro de 2018. Esse questionário avalia a adaptação acadêmica de
estudantes universitários através de 54 itens organizados em cinco
dimensões: pessoal, interpessoal, carreira, estudo e institucional. Dos 70
alunos do curso de bacharelado em odontologia da UPE Campus
Arcoverde, 56 responderam ao questionário. RESULTADOS: Os
alunos de odontologia em Arcoverde sentem-se muito seguros no que se
refere a satisfação com o curso e futuras perspectivas de carreira, porém
ainda apresentam-se muito inseguros quanto a gestão e planejamento do
seu tempo e preparação para os seus testes. CONCLUSÃO: Esta
pesquisa abre possibilidades para futuras investigações que possam
adentrar mais nesse tema que deve ser mais debatido contribuindo assim
para melhor compreensão, tanto do próprio estudante como também de
características ligadas às instituições de ensino superior e também
elucidando a importância de um acompanhamento psicológico aos
estudantes e minimizar os danos causados pelo desajustamento ao
ambiente acadêmico.
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MÃES INFECTADAS PELO HIV E SEUS COMPANHEIROS: O
DESAFIO DO CUIDAR EM SAÚDE

“CONTÍNUO PERIODONTAL” E NASCIMENTO PRÉ-TERMO:
ANÁLISE DE CAUSAS COMUNS, COORTE-BRISA

Ferreira SMS*, Freire MCO*, Silva LB, Wanderley AEC, Santos GBC,
Silva JKM, Vanderlei AD, Brum EHM

Moreira ARO*, Alves CMC, Feitosa DMZ, Costa EM, Thomaz EBAF,
Ribeiro CCC

Centro Universitário CESMAC
sonia.ferreira@cesmac.edu.br

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
anaregina_m@hotmail.com

OBJETIVO: Compreender a percepção de profissionais de saúde sobre
as facilidades e dificuldades destes em relação ao cuidado em saúde de
mães vivendo com HIV e seus companheiros, durante o período de
gestação e após o parto. MÉTODO: Pesquisa qualitativa por meio do
emprego da observação não participante e grupo focal. O grupo focal foi
realizado entre residentes em saúde e estagiários de um hospital de
referência em HIV/Aids do Nordeste do Brasil. Utilizou-se um roteiro
com perguntas norteadoras, os diálogos foram gravados e transcritos de
forma integral e as falas analisadas de acordo com a análise temática.
Foram incluídos ao estudo 5 profissionais vinculados ao serviço, 5
profissionais da residência multiprofissional e 3 estagiários de saúde.
RESULTADOS: Apontou-se que os profissionais percebem as
seguintes dificuldades: vulnerabilidade social das mães; receio das mães
pela transmissão vertical e desejo de amamentação; a culpabilização que
as mães sofrem pelo contágio bem como o medo do parceiro e barreiras
que as mães sofrem no acesso e tratamento. Como aspectos facilitadores
emergiram os seguintes temas: formação de grupos usuáriosprofissionais como estratégia do cuidado e discussão das afetações
produzidas entre usuários-profissionais. CONCLUSÃO: Identificou-se
principalmente relatos de dificuldades na lida com mães portadoras do
HIV. Sugere-se o desenvolvimento de práticas de educação permanente
para os profissionais destinados ao cuidado de mães infectadas pelo
HIV/Aids afim de qualificar a relação que se estabelece entre mães e
profissionais visando a promoção de um melhor cuidado.

OBJETIVO: Analisar o efeito da variável latente “contínuo periodontal”
no nascimento pré-termo (NPT), considerando caminhos que partem
das causas comuns entre exposição e desfecho, por meio de modelagem
de equações estruturais. MÉTODO: Estudo prospectivo da Coorte
BRISA (Coortes de Estudo de Nascimento Brasileiro Ribeirão Preto e
São Luís), São Luís, Brasil. Um total de 1253 mulheres com 22-25
semanas de gestação foram avaliadas no pré-natal e após o parto. A
variável explicativa “contínuo periodontal" foi determinada pela
presença de 1 ou mais sítios com profundidade de sondagem ≥4mm e
sangramento à sondagem no mesmo sítio e/ou nível de inserção clínico
≥4mm. O desfecho NPT foi classificado como nascimento com <37
semanas. Analisou-se por meio de MEE um modelo teórico do efeito
direto do contínuo periodontal no NPT e efeitos indiretos que passam
pela obesidade, hipertensão, tabagismo, idade materna e situação
socioeconômica. RESULTADOS: Maior carga de Contínuo periodontal
não foi associada ao NPT (CP=0,002, P = 0,966). Obesidade teve
associação indireta com NPT, mediada pela hipertensão (CP=0,079, P =
0,003). Melhor situação socioeconômica (CP=0,080, P = 0,010), e maior
idade materna (CP=-0,074, P= 0,034) estiveram diretamente associados
a NPT. CONCLUSÃO: Contínuo periodontal não foi associado ao NPT.
Este foi explicado diretamente pela melhor situação socioeconômica e
maior idade materna, e indiretamente pela obesidade, via hipertensão.
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VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO
HUMANO EM ARCOVERDE – PE

SATISFAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Leite ORP*, Barbosa BFS, Mauricio HA, Sette-de-Souza PH, Lima CA

Andrade ME*, Silva JVR, Cunha JLS, Pereira-Filho RN, Araújo JA,
Guedes SAG, Oliveira CCC, Albuquerque-Júnior RLC

Universidade de Pernambuco – UPE
olgarpleite@gmail.com

Universidade Tiradentes - UNIT
eli.andradesh@gmail.com

OBJETIVO: Analisar a qualidade da água para consumo humano
utilizada na Universidade de Pernambuco campus Arcoverde e na
região de entorno. MÉTODO: Estudo transversal laboratorial
exploratório que está sendo desenvolvido no município de ArcoverdePE, envolvendo a coleta e análise laboratorial de amostras de água para
consumo humano. Foram selecionados 22 pontos de coletas a partir dos
registros de maior incidência de diarreia no período de janeiro a março
do ano de 2018 na área adscrita à UBSF Jardim Petrópolis. A pesquisa é
constituída de três etapas: a) coleta; b) instrução ao responsável do local
sobre a adequada forma de higienização da caixa d’água e
armazenamento da água; c) análise laboratorial das amostras.
RESULTADOS: Até o momento foi feita uma amostra piloto para
calibração da equipe de pesquisa, sendo coletada a água do bebedouro da
Clínica da Universidade. Verificou-se positividade para o caldo
lactosado, necessitando replicar para o caldo verde brilhante que foi
confirmatório para coliformes totais, mostrando 7nmp/100ml da
amostra coletada. Para as bactérias heterotróficas, apontou-se
contaminação com 513 colônias de bactérias, detectando-se a
contaminação com coliformes totais, fecais e bactérias heterotróficas. Na
análise física, a água encontra-se dentro dos padrões para flúor e cloro.
CONCLUSÃO: A qualidade da água do bebedouro da Clínica da UPE
encontra-se imprópria para consumo humano. Sendo esta ainda uma
etapa piloto do projeto de pesquisa, faz-se necessário que a coleta e
análise de amostras desse local sejam refeitas, para confirmar esse
resultado obtido.

OBJETIVO: Analisar as condições de trabalho e suas implicações na
qualidade de vida dos profissionaisdo Programa de Saúde da Família
(PSF) em Aracaju/SE. MÉTODO: Este é um estudo descritivo
seccional, aprovado pelo parecer n° 111206, realizado com profissionais
do PSF em Aracaju/SE. A população foi composta por 309
profissionais.Para coleta de dados foi utilizado questionário com oito
dimensões (Compensação satisfatória e adequada; condições de saúde e
segurança no trabalho; uso e desenvolvimento de capacidades;
oportunidades de crescimento e garantia de emprego; integração social
na organização; constitucionalismo na organização; trabalho e o espaço
total de vida; e relevância social da vida no trabalho). A escala de
resposta apresentou quatro alternativas representando o nível de
satisfação do sujeito. As médias das dimensões foram divididas em três
áreas, zona de perigo, zona de alerta e zona de conforto.
RESULTADOS: Participaram 147 profissionais. Após a obtenção das
médias das oito dimensões, verificou-se que a 1 e 2 estavam na zona de
perigo,as dimensões 3, 4, 7 e 8 na zona de alerta, as dimensões 5 e 6
estavam na zona de conforto. CONCLUSÃO: Os profissionais da
Medicina demonstraram insatisfação em todas as dimensões. Os
cirurgiões-dentistas demostraram insatisfação com o aspecto salarial e a
inadequação para o próprio sustento. Os enfermeiros apresentaram
satisfação com os aspectos salariais e preocupação com as Condições de
saúde e Segurança no trabalho. Estes estavam insatisfeitos com as
Oportunidades de crescimento e garantia de emprego.
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OCORRÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM
DENTISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE CAMARAGIBE (PE)
Negreiros JHCN*, Loretto NRM

PERCEPÇÃO
SOBRE
SAÚDE
BUCAL
E
ACOMPANHAMENTO
ODONTOLÓGICO
DURANTE
GESTAÇÃO

O
A

Silva BMF*, Beserra SSF, Cabral CL, Cruz LKM, Araújo IMS, Câmara
ACSM , Soares ALFH

Universidade de Pernambuco – UPE
jhonyherick@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
beatryzfranco1993@gmail.com

OBJETIVO: Investigar a ocorrência da Síndrome de Burnout (SB) em
cirurgiões dentistas do setor público de Camaragibe (PE). MÉTODO:
Estudo exploratório, descritivo e analítico, de corte transversal,
realizado com amostra final de 25 dentistas atuantes na rede pública
municipal de Camaragibe (PE). Foram utilizados um questionário
sociodemográfico e laboral e o Maslach Burnout Inventory - Human
Service Survey. Os dados foram analisados com técnicas de estatística
descritiva através dos testes estatísticos t-Student, Mann-Whitney, F
(ANOVA) e Kruskal-Wallis na comparação de mais de duas categorias e
o teste Exato de Fisher. O nível de confiança estabelecido foi de 5%. O
projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP-UPE através do Parecer nº
1090144/2015. RESULTADOS: A amostra foi predominantemente
feminina (80,0%), com idade igual ou superior a 46 anos (52,0%), que
tem mais de 20 anos de formada (48,0%), com atividade profissional que
combina o público com o privado (48,0%), possui título de especialista
(80,0%), gasta mais de 60 minutos no deslocamento residência/trabalho
(40,0%), tem jornada de trabalho de 8 horas/dia (52,0%) e atende até 15
pacientes/dia (60,0%). A ocorrência da SB na amostra foi 8,0%, tendo
12,0% em situação de risco e 80,0% não apresentando a SB. Apenas a
variável sociodemográfica Tempo de deslocamento residência/trabalho
associou-se à subescala Realização Profissional com p=0,034.
CONCLUSÃO: A ocorrência e o risco de ocorrência da SB foram
baixos e somente a subescala Realização Profissional foi influenciada
pelo tempo de deslocamento residência/trabalho.

OBJETIVO: Discutir a percepção das gestantes e puérperas sobre a
saúde bucal e a importância da assistência odontológica durante o
período gestacional. MÉTODO: Conforme aprovação no Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar sob o parecer 2.475.470, foi
realizado um estudo transversal descritivo-exploratório e quantitativo
em uma maternidade do município de Natal/RN, onde 72 mulheres
foram entrevistadas - gestantes e puérperas - durante o período de abrilmaio/2018. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação oral de
questionário estruturado, validado e com perguntas fechadas. Foi
realizada uma análise descritiva dos dados, a partir da construção de
gráficos e tabelas. RESULTADOS: 75% das participantes relataram não
ter recebido nenhuma informação sobre saúde bucal durante a gravidez.
Todas as entrevistadas responderam que a presença do cirurgiãodentista no pré-natal é importante, contudo, 82% disseram que não
tiveram acompanhamento odontológico em seus pré-natais.
CONCLUSÃO: A crença de que a gestante não pode ser atendida pelo
cirurgião-dentista e a associação da gravidez com o aparecimento de
problemas bucais foram os principais mitos identificados. Sendo assim,
acentuamos ainda mais a convicção da importância de existirem mais
trabalhos interprofissionais onde o bem-estar e a saúde das gestantes
sejam as prioridades dos profissionais envolvidos, bem como atuações de
equipes de saúde bucal sensibilizando, promovendo saúde, prevenindo
doenças e agravos e acompanhando as mulheres no ciclo gestacional.
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CONHECIMENTO DAS PUÉRPERAS A RESPEITO DA SAÚDE
BUCAL DO RECÉM-NASCIDO

ACIDENTES
OCUPACIONAIS
EM
ACADÊMICOS
DE
ODONTOLOGIA: CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO

Silva BMF*, Beserra SSF, Cabral CL, Cruz LKM, Araújo IMS, Câmara
ACSM, Soares ALFH

Farias MF*, Oliveira JJM, Félix SSS, Santos GG, Santos FLP

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
beatryzfranco1993@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ
micaellaff@gmail.com

OBJETIVO: Analisar o conhecimento das puérperas, sobre os cuidados
iniciais com a saúde bucal do recém-nascido (RN). MÉTODO: A
pesquisa trata-se de um estudo transversal, descritivo, de caráter
exploratório e quantitativo. Ela foi realizada na maternidade municipal
Dr. Araken Irerê Pinto, localizada no bairro do Tirol, na cidade de
Natal-RN. Conforme aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Potiguar, sob o parecer de nº 2.655.863. Foram
entrevistadas 50 puérperas que estiveram internadas durante o período
de coleta de dados. A coleta foi realizada por meio de um formulário
com 20 perguntas fechadas e a análise dos dados foi descritiva,
utilizando a construção de gráficos e tabelas. RESULTADOS: 76% das
puérperas entrevistadas não foram acompanhadas por um dentista
durante o pré-natal, ainda assim, 96% das entrevistadas consideraram
importante esse acompanhamento. Apenas 12% das puérperas,
relataram ter recebido informação sobre a sua saúde bucal ou do bebê.
Dentre as que receberam informação sobre saúde bucal, 50% relataram
terem recebido de um médico. CONCLUSÃO: Apesar da maioria das
puérperas não terem obtido informação sobre a sua higiene bucal ou do
bebê, elas apresentaram, no geral, respostas satisfatórias. Porém, as
puérperas precisam receber informações sobre os riscos do uso da
mamadeira e da chupeta, sobre como realizar a higiene bucal após o
nascimento do primeiro dente do bebê e sobre o período correto para
levar seu filho ao cirurgião-dentista pela primeira vez.

OBJETIVO: Analisar a ocorrência de acidentes ocupacionais em
discentes do curso de Odontologia do UNIPÊ e as condutas adotadas
pós-exposição. MÉTODO: Abordagem indutiva, com procedimento
estatístico-descritivo e técnica de observação direta extensiva, por meio
de questionário. A amostra constou de 192 acadêmicos, regularmente
matriculados do 3º ao 10º períodos do curso de Odontologia do UNIPÊ.
Como instrumento de coleta dos dados da pesquisa, utilizou-se um
questionário contendo 18 questões objetivas visando o registro das
informações requeridas, segundo os objetivos do estudo. A realização de
pesquisas esta em conformidade com as recomendações da Resolução
CNS/MS Nº 466/2012 (BRASIL, 2012). RESULTADOS: Observou-se
que (24,9%) dos participantes sofreram acidente ocupacional, sendo que
a maioria descreveu exposição em pele íntegra (61,2%) e acidente
percutâneo (20,4%) com grau de severidade superficial. Quanto à forma
de ocorrência do acidente, durante o atendimento (44,4%) relataram o
momento de utilização de instrumento e, após o atendimento 54%
relaram a limpeza do instrumental. A Dentística II (25%) e a Prótese II
(21,2%) foram às disciplinas com maior ocorrência de acidentes, sendo os
instrumentais mais citados a agulha anestésica (20,8%) e sonda
exploradora (18,9%). Apesar de 61,6% terem recebido orientação
quantos aos procedimentos após acidente ocupacional, 51,0% não sabem
onde procurar atendimento. CONCLUSÃO: As condutas pós-exposição
ocupacional a material biológico na população estudada foram
consideradas insuficientes, necessitando maior ênfase quanto às
recomendações do Ministério da Saúde e as orientações de manuais de
biossegurança.
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CONHECIMENTO DE ACIDENTADOS SOBRE CONDUTAS
PÓS
EXPOSIÇÃO
ACIDENTAL
NA
PRÁTICA
ODONTOLÓGICA
Andrade FF*, Clemente SMPS, Sousa YAB, Rodrigues Júnior JG,
Nascimento AS, Santos BRM, Diniz DN, Barros CMB

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA SOB O OLHAR MATERNO

Neves-Silva R*, Melo JS, Lima ALTF, Silva RTF, Mousinho KC,
Santos-Júnior SF, Barbosa KGN, Ribeiro MC

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
fernandinha_brasil@hotmail.com

Centro Universitário CESMAC
rodrigoneves.rn@hotmail.com

OBJETIVO: Analisar o conhecimento de acidentados sobre as condutas
que devem ser adotadas após uma exposição acidental com risco
biológico na prática odontológica. MÉTODO: Estudo transversal de
abordagem quantitativa com utilização de questionários, do qual
participaram desse estudo 122 pessoas do Departamento de
Odontologia da UEPB - Campus I e a análise de dados foi realizada por
estatística inferencial. RESULTADOS: Dos 122 questionários
analisados, 11,47% das pessoas afirmam terem se acidentado com algum
tipo de material perfurocortante durante a prática odontológica,
constituindo a amostra dessa pesquisa. Questionadas se tinham
conhecimento sobre as normas de biossegurança 85,71% afirmam que
sim e 14,29% negam conhecimento sobre elas. Ao serem perguntadas se
sabiam a conduta correta que devia ser adotada após um acidente
perfurocortante 71,42% acreditam saber agir corretamente, enquanto
28,58% desconhecem a ação a ser adotada. A respeito de como deveria
ser lavado o local afetado pelo acidente com perfurocortante, 64,29%
consideram que deve ser realizada a lavagem com água e sabão, 14,29%
acredita que a lavagem deve ser feita só com água e 21,42% não soube
responder. Neste último quesito, 21,42% dos participantes da pesquisa
marcaram duas opções, 14,28% diz que deve ser utilizada também uma
solução degermante e 7,14% utilizaria também o soro fisiológico.
CONCLUSÃO: São necessárias novas estratégias de ensino e
divulgação sobre as condutas que devem ser adotadas após uma
exposição acidental no âmbito da odontologia, favorecendo a atitude
correta em um momento de grande risco ao profissional.

OBJETIVO: Conhecer a percepção de vivências de violência obstétrica
(VO) entre puérperas. MÉTODO: Estudo do tipo qualitativo, descritivo
e exploratório realizado em duas maternidades que prestam serviço ao
SUS. Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: um
questionário do tipo pré-teste, com perguntas fechadas, que teve o
objetivo de identificar mulheres com suspeita de terem sofrido algum
tipo de violência obstétrica; e um formulário semiestruturado para
entrevistas em profundidade. RESULTADOS: Participaram do préteste 35 puérperas, destas, 06 responderam às entrevistas em
profundidade. Foram detectados problemas que acontecem
rotineiramente, indicando situações e uso de práticas consideradas não
ou pouco recomentadas pela OMS, na atenção ao parto. Uma prática
comum encontrada foi a realização de toques vaginais repetidas vezes,
sem ao menos explicar o motivo de tal procedimento às gestantes.
Quando as mulheres descrevem o momento do parto pode-se perceber a
prevalência da autoridade médica na cena, fazendo com que as mulheres
tenham seus desejos ofuscados mediante a relação de poder estipulada.
Existe ainda a prevalência da horizontalização do parto, privando a
mulher de livre movimentação e de sua escolha quanto a posição para
parir. CONCLUSÃO: Ainda é um desafio controlar as formas de
violência obstétrica na assistência ao parto, pois a maior parte da
população que sofre esse tipo de violência não tem conhecimento
suficiente para ter domínio do seu corpo e de suas escolhas, bem como
também não reconhece a VO como forma de violação dos direitos
humanos.
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SATISFAÇÃO E EFEITOS DE DENTIFRÍCIOS A BASE DE
LIPPIA SIDOIDES CHAM, CARVACROL E TIMOL

VERIFICAÇÃO E DESTINO DE RESÍDUOS QUÍMICOS DO
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UEPB-CAMPUS I

Coutinho MG*, Marinho RBV, Chaves Filho FCM, Lima PHM,
Oliveira ALP, Costa FWG, Ribeiro TR, Fonteles CSR

Andrade FF*, Sousa YAB, Gomes MA, Silva Filho AA , Brito LNS,
Sousa RPR, Nóbrega DN, Barros CMB

Universidade Federal do Ceará – UFC
marigcout@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
fernandinha_brasil@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar o grau de satisfação e efeitos adversos de
diferentes concentrações de dentifrícios à base de óleos essenciais.
MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, duplo cego.
Participaram da amostra 60 adultos saudáveis (18 – 45 anos), ambos os
sexos, sem cárie ativa, atendidos na Universidade Federal do Ceará. Os
participantes selecionados foram randomizados em 5 grupos, usando
uma das formulações: Lippia sidoides Cham (LS) 1%, LS2%, Carvacrol
(CAR) 1% + Timol (TIM) 1%, CAR0,5%+TIM0,5%1000 ppm de
fluoreto de sódio (Controle). Todas as formulações testadas continham
flúor. Após a escovação, foi aplicado um questionário de satisfação (QS),
com respostas de 0 – 5, sendo 0 a resposta de menor impacto e 5 a de
maior impacto para as variáveis sabor, sintomas, náuseas, sensação de
limpeza oral, facilidade de uso, percepção olfativa, sensação de
queimação, alteração do paladar. Resultados: Houve uma associação
estatisticamente significante entre o tipo de dentifrício e sensação de
queimação (p=0,02). Comparando QS, observou-se diferença
significativa na facilidade de utilização entre o Controle e
CAR1%+TIM1% (p=0,046), na sensação de queimação entre Controle e
CAR1%+TIM1% (p<0,001), Controle e CAR0,5%+TIM0,5% (p=0,04).
Entre LS1% e LS2% houve diferença na percepção olfativa.
Comparando QS entre CAR1%+TIM1% e LS1%; CAR1%+TIM1% e
LS2%, tambem houve diferença significativa na sensação de queimação
(p=0,008; p=0,003) e facilidade de utilização (p=0,025; p=0,046),
respetivamente. CONCLUSÃO: Dentifrícios à base de óleos essenciais
apresentaram boa aceitabilidade pelos participantes, mas expressaram
intensa sensação de queimação em algumas formulações.

OBJETIVO: Identificar todos os resíduos químicos produzidos e sua
forma de descarte no departamento de odontologia da UEPB – Campus
I. MÉTODO: As ações foram promovidas pelo Projeto de Extensão
intitulado ‘Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Químicos do
Departamento de Odontologia da UEPB- Campus I’’ do NUBS (Núcleo
Universitário de Biossegurança em Saúde), no qual os extensionistas se
dividiram para identificar e tabelar todos os tipos de resíduos químicos
gerados e sua forma de descarte nos setores do departamento: clínicasescola, laboratórios e setor de radiologia (câmara escura).
RESULTADOS: Percebeu-se a presença de diversos resíduos químicos
distribuídos nos vários setores visitados, como a amálgama, alginato,
gesso, resinas, químicos usados nos laboratórios, além dos resíduos de
película de chumbo, revelador e fixador radiográficos, que podem
comprometer a saúde humana e a integridade do meio ambiente quando
descartados de forma incorreta, além de outros. Ademais, observou-se
que a Universidade possui um contrato com uma empresa encarregada
de recolher os resíduos químicos. CONCLUSÃO: É preciso uma maior
sensibilidade da comunidade acadêmica acerca da responsabilidade com
os resíduos, pois é de extrema importância e valia a existência do
controle e fiscalização dos resíduos químicos odontológicos manuseados,
como também sua forma de descarte para assim não haver prejuízos para
a comunidade no geral como também para o meio ambiente.
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PAPEL DA "OFICINA DO SORRISO" NA SATISFAÇÃO COM A
VIDA DE GRADUANDOS DE ODONTOLOGIA

PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMO DENTÁRIO E FATORES
ASSOCIADOS EM CRIANÇAS DE JOÃO PESSOA-PB

Oliveira MV*, Campos TNA, Rodrigues VMS, Junior AFC

Gomes Filho FN*, Silva RO, Silva LA, Cardoso AMR, Cavalcanti YW,
Padilha WWN

Universidade de Pernambuco - UPE
myrusquinha@hotmail.com

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
naldogfilho@gmail.com

OBJETIVO: Foi analisado o indicador “Satisfação com a vida” de
alunos da graduação em Odontologia da UPE antes e após a
participação na “Oficina do sorriso: a arte do clown como recurso para
promoção de saúde na rotina hospitalar”. MÉTODO: A coleta de dados
foi realizada em dois momentos, antes e depois da participação dos
alunos ao curso de Clown e atuação no setor hospitalar. No primeiro
momento, o questionário foi aplicado assim que os alunos foram
selecionados no projeto de extensão, “Oficina do Sorriso”, e atividades
hospitalares. Após 8 meses,onde foi concluído o curso da técnica
“Clown” e atuação nos setores hospitalares, aplicamos o mesmo
questionário pela segunda vez. Para análise estatística, o programa
empregado na digitação dos dados e obtenção dos cálculos estatísticos
foi o SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences) na versão 20.0.
Foi considerada uma margem de erro de 5% RESULTADOS:
Comparando-se os dois momentos, foi possível visualizar um aumento
na média e que o valor de “p” se apresentou maior que 0,001. Portanto,
sendo possível validar a Hipótese que a “Oficina do Sorriso” e a vivência
hospitalar aumentam o nível de satisfação com a vida dos participantes.
CONCLUSÃO: É de grande importância para a população de
estudantes de odontologia a compreensão do nível de satisfação de vida
dos mesmos. Desta forma, torna-se possível realizar medidas
preventivas ou de intervenção mais objetivas e efetivas no tratamento
terapêutico e analítico dos estudantes.
Financiamento: FACEPE (Processo N°: BIC-1011-4.02/17)

OBJETIVO: Analisar a prevalência de traumatismo dentário e fatores
associados em crianças da cidade de João Pessoa-PB. MÉTODO: Foi
realizado um estudo de abordagem indutiva, procedimento estatístico e
técnica de documentação direta. Foram avaliadas 348 crianças, entre 2 e
12 anos, de João Pessoa, Paraíba. Foi aplicado aos responsáveis um
questionário sobre dados socioeconômicos e estilo de vida das crianças.
Um examinador (Kappa 0,85-0,91) realizou exames bucais para avaliar o
traumatismo dentário das crianças. Os dados foram analisados no
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), por meio de
Regressão de Poisson (α<0,05). RESULTADOS: A prevalência de
traumatismo dentário foi 27,3% (n=95), sendo fratura de esmalte a
principal lesão com 71,9% (n=69). Os dentes mais afetados foram os
incisivos centrais: 11 (n=82; 23,6%) e 21 (n=75; 21,6%). Na análise
bivariada, traumatismo dentário foi associado à pouca disposição para
executar atividades (RP=1,67; IC95%=1,23-2,46) e à dificuldade de
correr (RP=1,55; IC95%=1,03-2,32). A variável dificuldade de andar
(RP=1,49; IC95%=0,99-2,24) apresentou critério (p<0,200) para análise
multivariada. Na análise multivariada, traumatismo dentário foi
associado à pouca disposição (RP=0,20; IC95%=1,60-1,07), mas não
houve relação com dificuldade de correr (RP=1,22; IC95%=0,72-2,07) e
dificuldade de andar (RP=1,34; IC95%=0,78-2,31). CONCLUSÃO: A
prevalência de traumatismo dentário em crianças de 2 a 12 anos de idade
da cidade de João Pessoa-PB foi baixa. Ter pouca disposição na execução
de atividades foi associada com a presença desse agravo. A prevalência
de traumatismo dentário não foi associada às condições socioeconômicas.
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SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
OFERTADO AOS PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN

MESTRADOS
STRICTO
SENSU
E
A
FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA DO MESTRE EM ODONTOLOGIA

Dantas NF*, Oliveira, JJ, Fragôso DN, Cardoso AMR, Silva GMLN

Farias CG*, Aroucha JMCNL, Waked JP, Lins CHNL, Silva ELMS,
Freitas JLM, Vasconcelos MMVB, Caldas Jr AF

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ
nathaliafariasd@gmail.com

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
cleyodonto@hotmail.com

OBJETIVO: Avaliar satisfação dos cuidadores com o serviço
odontológico ofertado aos pacientes pediátricos com Síndrome de Down
(SD), em João Pessoa, Paraíba. MÉTODO: Realizou-se uma pesquisa
quantitativa, transversal, realizada na Fundação Centro Integrada de
Apoio ao portador de Deficiência (FUNAD). A amostra foi constituída
por 49 cuidadores de pacientes com SD, na idade de 0 a 15 anos. Foram
coletados dados socioeconômicos e sobre a satisfação com o serviço
odontológico, por meio de um formulário aplicado aos cuidadores. Os
dados foram analisados no SPSS, versão 20. RESULTADOS:
Observou-se que a maioria dos cuidadores eram mães, com idade entre
25 e 56 anos e escolaridade de ensino fundamental incompleto. Notouse que 83,7% dos pacientes já tinham ido ao dentista, com maior
frequência na Unidade de Saúde Básica - UBS (47,5%). Em relação a
satisfação com a consulta, 97,5% dos cuidadores ficaram bastante
satisfeitos. Os cirurgiões-dentistas se mostraram preparados em 75%
dos casos. A utilização de estabilização física para atender os pacientes
foi necessária em 50% dos casos. A maior parte dos atendimentos foram
realizados por dentistas não especializados na área de Pacientes com
Necessidades Especiais - PNE (62,5%) e os consultórios não eram
preparados para PNE (60,0%). CONCLUSÃO: Um grande percentual
de cuidadores de pacientes pediátricos com SD relataram que estavam
satisfeitos com o atendimento odontológico recebido pelos pacientes,
tanto do setor público como no privado. Os cuidadores consideraram
que os profissionais estavam seguros durante o atendimento.

OBJETIVO: Identificar os componentes curriculares de formação
didático-pedagógico nos currículos dos programas de mestrados
acadêmicos em odontologia, das universidades brasileiras, autorizados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). MÉTODO: Pesquisa descritiva e exploratória realizada junto
à plataforma Sucupira, em maio de 2018, em 55 Programas que
ofertavam mestrados acadêmicos em Odontologia e possuíam notas
acima de 3. RESULTADOS: Dos Programas pesquisados, 18,2% não
ofertam nenhum conteúdo docente. A oferta ocorreu em 45 Programas
através da disponibilidade de 1 a 3 disciplinas, sendo 60% ofertadas de
forma eletiva. A oferta de disciplinas docente representa, na maioria dos
Programas, de 1 a 5% de todo o conjunto de disciplinas. CONCLUSÃO:
Os Mestrados Odontológicos brasileiros não oferecem formação docente
consistente aos seus pós-graduandos. Embora se espere a formação
docente e de pesquisa, há um desequilíbrio notório na distribuição dos
conhecimentos necessários às duas formações, sendo priorizado a
formação de pesquisador em detrimento à docente.
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ANÁLISE DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DE CABEÇA E
FACE REALIZADAS NO BRASIL DE 2012 A 2017

FATORES SÓCIO-BIO-DEMOGRÁFICOS ASSOCIADOS AO
ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM PATOS-PB

Cordeiro LRS*, Xavier JMA, Araújo FRC, Laureano ICC, Rodrigues
Júnior JG, Ribeiro AIAM, Oliveira NMS, Soares RSC

Lira AMM*, Medeiros VA, Santos AS, Freire DEWG², Cardoso AMR,
Coelho-Soares RS, Rocha-Madruga RC

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
raquelcordeirol35@gmail.com

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
allysonmartimbio@gmail.com

OBJETIVOS: Caracterizar diagnósticos por Ressonância Magnética
(RM) realizados por serviços conveniados ao SUS no território
brasileiro. MÉTODO: Trata-se de um estudo ecológico e descritivo,
utilizando dados secundários provenientes dos sistemas de informação
em saúde, disponíveis no Departamento de Informática do SUS
(DATASUS). Foram analisados procedimentos de RM de cabeça e face,
mapeando distribuição, frequência e valor dos exames de 2012 a 2017.
Os dados foram analisados através do Microsoft Excel 2016, e
apresentados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS: De
janeiro de 2012 a dezembro de 2017, obteve-se o número de RM
aprovadas de 5.612.825, sendo 23% destas de interesse odontológico.
Nesse período, a região Norte apresentou maior demanda de
solicitações em 2015 (18,6%) e a região Nordeste, em 2017 (18,6%).
Entre os tipos de procedimento, a RM de crânio foi a mais solicitada em
todas as regiões, seguida por RM de sela túrcica e RM de articulação
temporomandibular. O valor total aprovado foi de R$ 1.516.639.383,42,
sendo 23,6% destinados para as RM das regiões anatômicas citadas
previamente. Em relação ao caráter de atendimento, o exame de caráter
eletivo apresentou a maior frequência nas cinco regiões brasileiras.
CONCLUSÃO: A realização de RM da região de cabeça e face
correspondeu a 23% de todas as solicitações desse exame, com
predominância da região do crânio. O valor aprovado para esses
procedimentos foi proporcional a quantidade aprovada em cada região.
O caráter eletivo de atendimento apresentou prevalência em todas as
regiões.

OBJETIVO: Avaliar os fatores sócio-bio-demográficos associados ao
acesso aos serviços odontológicos em Patos – PB. MÉTODO: Tratouse de um estudo quantitativo, analítico, transversal e de base
populacional, cuja população constou de indivíduos com idade
igual/superior a seis anos residentes em áreas cobertas pela Estratégia
de Saúde da Família do município de Patos-PB A técnica utilizada foi a
de observação direta intensiva através de formulário utilizando o
aplicativo AASSB. Foram testadas as associações, utilizando-se o Qui
quadrado de Pearson. Utilizou-se a variável Acesso à Saúde Bucal. A
partir daí criou-se uma variável dicotômica com o objetivo de utilizar a
Regressão Logística múltipla. Esta nova variável – acesso pleno à Saúde
Bucal – foi composta por duas categorias: (1) Não teve acesso/ Acesso
parcial e (2) Acesso pleno. A Regressão Logística múltipla foi realizada
utilizando o método ENTER (em blocos). RESULTADOS:
Entrevistou-se 609 indivíduos. Os fatores sócio-bio-demográficos
associados ao acesso à saúde bucal (SB) foram: idade, estado civil, renda
(do respondente e familiar) e escolaridade (p<0,05). Não existiu
diferença entre beneficiários de programas de renda mínima (p>0,05). O
acesso aos serviços de SB esteve associado a crianças em idade escolar
(p<0,05). CONCLUSÃO: O acesso amplo às ações de SB em sua maioria
foi de: escolares (06 e 14 anos); solteiros; com escolaridade elevada
(Universitários ou com Pós-graduação) e com renda individual de 2
salários mínimos e familiar de 3 salários mínimos ou mais.
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ENSINO,
PESQUISA
E
EXTENSÃO
E
ATITUDES
RELACIONADAS ÀS COMPETÊNCIAS ODONTOLÓGICAS

DISTRIBUIÇÃO
DOS
APARELHOS
DE
RAIO
X
ODONTOLÓGICOS NOS CEOs DO NORTE-NORDESTE
BRASILEIRO

Figueira MAS*, Godoy GP, Góes PSA, Melo MCB, Jamelli SR

Freitas GA*, Melo AMA, Cavalcanti KPS, Azevedo FC, Costa FCM

Financiamento: CNPQ / FAPESQ / PPSUS (Processo: 2011/18412-8)

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP
manoelafigueira@yahoo.com.br

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
guustavofrt@gmail.com

OBJETIVO: Descrever as atividades de ensino, pesquisa e extensão de
acadêmicos de dois cursos de Odontologia em capital do Nordeste do
Brasil e relacionar com resultados da Escala de Atitudes Relacionadas
às Competências Odontológicas (EA-CO). MÉTODO: Trata-se de um
estudo transversal com estudantes de dois cursos de odontologia um
público e um privado situados em capital do Nordeste do Brasil. Este
estudo faz parte da Tese intitulada Avaliação de Atitudes de Estudantes
de Odontologia em Relação às Competências Odontológicas: elaboração
e validação de um instrumento aprovada em Comitê de Ética. A EA-CO
apresenta 53 itens com indicadores de Empatia na Relação Profissional
Paciente, Disponibilidade para Aprendizagem Interprofissional,
Aprendizagem ao Longo da Vida, Responsabilidade Social e Proteção
aos Direitos do Paciente. Utilizou-se Teste-T para amostras
independentes com os fatores acadêmicos levantados: monitoria,
iniciação científica, extensão, educação interprofissional e atividades
complementares. RESULTADOS: A amostra de 575 estudantes em sua
maioria (52,59%) participou de atividades complementares que variou
entre extensão (29,18%), monitoria (36,71%), iniciação científica
(11,74%) e educação interprofissional (8,07%). Na análise do escore
médio de respostas em função da participação nas atividades, verificouse uma diferença estatisticamente significante (p<0,05) nas variáveis
educação interprofissional e iniciação científica, com maior escore no
EA-CO. CONCLUSÃO: Dentre as atividades complementares, a
educação interprofissional e iniciação científica foram menos frequentes,
apesar de gerarem escores maiores na escala de Atitudes Relacionadas
às Competências Odontológicas.

OBJETIVO: Estabelecer como se dá a distribuição dos aparelhos de
raio X odontológicos presentes nas cidades com Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) no Norte-Nordeste brasileiro.
MÉTODO: Tratou-se de um estudo descritivo ecológico, utilizando
dados secundários provenientes de bases eletrônicas disponibilizadas
pelo Ministério da Saúde, através do Departamento de Informática do
SUS – Datasus, com dados obtidos através do Departamento de Atenção
Básica (DAB) e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) complementando-os entre si. Os dados foram tabulados em
planilhas da ferramenta Microsoft Office Excel 2010® e analisados por
meio de estatística descritiva e inferencial, utilizando o teste quiquadrado de Person através do softwere SPSS versão 20.0 para
Windows. RESULTADOS: No Norte-Nordeste brasileiro existem 428
cidades que possui pelo menos uma unidade do CEO, sendo apenas 52
(12,1%) dessas localizadas na Região Norte. A presença de um único
aparelho de raio X odontológico é verificada em 245 (57,2%) cidades
com CEO. Quanto ao funcionamento, existem 317 (74%) aparelhos de
radiografia intraoral em amplo uso e 50 (11,7%) não possui aparelhos
próprios. CONCLUSÃO: Os aparelhos estão presentes e em
funcionamento nos CEOs representando um quarto do número de raios
X públicos das cidades. Contudo, deve acontecer uma intensificação na
cobrança para atualização dos dados contidos na plataforma digital
CNES, visto que faltam informações sobre a situação de uso alguns
aparelhos dentre os consultados.
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ONDE ESTÃO OS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO BRASIL?
ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO PANORAMA ATUAL

ANÁLISE DE PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS
ATENDIDOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA ASCES

Melo AMA*, Figueirêdo Júnior EC, Uchôa NC, Freire JCP, SouzaMelo WO, Costa BP, Gomes DQC, Pereira JV

Lins MCO*, Costa MR, Oliveira WWS, Melo EH, Oliveira-Filho RC,
Sobrinho JEL

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
andressamam25@gmail.com

Centro Universitário Tabosa de Almeida/ASCES-UNITA
carol.liins@hotmail.com

OBJETIVO: Caracterizar o panorama brasileiro atual da distribuição
de CDs e da distribuição de CDs por habitantes, com base nos critérios
de regionalização por estados e regiões brasileiras. MÉTODO: O
estudo foi realizado através de técnica de documentação indireta por
meio de pesquisa documental coletadas através dos sites do Conselho
Federal de Odontologia e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. RESULTADOS: Existem 312.129 CDs em exercício no
Brasil, os quais se concentram principalmente nos estados de São Paulo
(29,49%), Minas Gerais (11,71%) e Rio de Janeiro (10,14%), ao passo
que o Acre representa o estado com o menor número de CDs (n=813)
(0,26%). Com base na distribuição de CDs por habitantes, em nível
nacional há 1 CD para 611,1 habitantes. Dentre os estados, os que
apresentam os menores valores proporcionais CDs/habitantes são
Distrito Federal (1/372,3), São Paulo (1/448,6), Santa Catarina
(1/491,8) e Rio de Janeiro (1/505,8). Já dentre as regiões brasileiras, as
que apresentam as menores proporções CD/habitantes são Sudeste
(1/484,0) e Centro-Oeste (1/512,6), enquanto o Nordeste apresenta a
maior proporção (1/1.046,5). CONCLUSÃO: O atual perfil de
distribuição dos CDs brasileiros evidencia disparidades entre as
diferentes localidades do país. Esse aspecto pode representar um
indicador importante acerca do planejamento mercadológico para os
CDs, bem como fornecer reflexões acerca das discrepâncias no quadro
de saúde bucal ainda presente no país.

OBJETIVO: Avaliar o perfil dos hipertensos e diabéticos assistidos
pelas clínicas Odontológicas do Centro Universitário Tabosa de
Almeida ASCES-UNITA. MÉTODO: Estudo observacional, de campo,
exploratório e transversal, em pacientes assistidos no primeiro semestre
de 2018. Após avaliação dos prontuários 101, foram pré-selecionados 23
pacientes que preencheram os critérios de inclusão e compuseram a
amostra do estudo, foram avaliados os dados antropométricos, aferição
de P.A., avaliado o CPO-D, RPS e etnia. Os dados foram tabulados e em
seguida, cruzados. RESULTADOS: Dos pacientes examinados 26%
eram homens e 74% mulher. 78% eram somente hipertensos, 13%
diabéticos e 9% apresentavam as duas morbidades. O IMC foi maior nos
pacientes hipertensos, 28,19. O índice de CPO-D foi maior no grupo dos
diabéticos, média de 23, seguido do grupo de hipertensos com 22,05 e
que tinham ambas as doenças 18,5, o valor de RPS teve alteração em
apenas um caso, que foi nos diabéticos. O valor da glicose nos pacientes
com as duas doenças que foi de 153mg/dl, diabéticos foi 148mg/dl e
hipertensos foi 108mm/dl. CONCLUSÃO: O perfil destes pacientes é
semelhante ao encontrado em outros estudos, o IMC dos pacientes
hipertensos foi o maior, no entanto, os três grupos enquadram-se com
sobrepeso segundo o OMS. A associação das morbidades, no estudo,
pré-dispôs maior valor de glicose. Dá saúde bucal, os diabéticos têm
maior índice de CPO-D. A doença periodontal não está presente na
amostra, visto que apenas um caso apresentou alteração de RPS.
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ENADE
2016:
CONCLUINTES
ODONTOLOGIA

PERFIL
DE
UM

SOCIODEMOGRÁFICO
CURSO
NOTURNO

DE
DE

Nascimento MC*, Figueira MAS, Freitas BAS, Wanderley EG, Santos
ASV, Queiroz CPV, Marcelino IMP, Godoy GP

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DA CLÍNICA
INTEGRADA DE UMA IES-RN

Cordeiro TO*, Dias JN, Ribeiro AEL, Gomes MS, Assunção IV,
Mendonça AKP, Lima IPC

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Conceicaocd2019@gmail.com

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
thaiscordeiro@ufrn.edu.br

OBJETIVO: Analisar o perfil sociodemográfico do curso noturno de
uma capital nordestina de acordo com os dados do ENADE 2016.
MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa documental, utilizando o
questionário do estudante do ENADE 2016. A população do estudo foi
composta por acadêmicos do curso odontologia de ambos os turnos, de
uma instituição pública de ensino superior de uma Capital do Nordeste
Brasileiro. Os dados referentes à IES do presente estudo foram filtrados
da planilha de microdados do ENADE 2016, utilizando o código da IES,
conforme obtido no sistema eletrônico do MEC (eMEC).
RESULTADOS: Responderam ao questionário do estudante do
ENADE 2016 um total de 32 concluintes do curso noturno de uma
instituição pública na capital do nordeste brasileiro. O perfil
sociodemográfico descrito incluiu um grupo majoritariamente do sexo
masculino, com média de idade de 28,9 anos, solteiros e brancos. Na
comparação com estudantes do período integral da mesma instituição,
observa-se algumas diferenças no perfil dos estudantes, de modo que
aqueles do curso noturno mais frequentemente trabalham e até
sustentam a família, que na maioria possui renda de 1,5 a 3 salários
mínimos. A maioria é oriundo da escola privada, embora 43,8% dos
estudantes do curso noturno cursaram o ensino médio em escola pública
e o nível de escolaridade dos pais é até o ensino médio. CONCLUSÃO:
O perfil dos concluintes do curso noturno difere do perfil de estudantes
da mesma instituição do curso diurno.

OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico dos usuários da clínica
integrada de uma IES-RN. MÉTODO: Foram entrevistados 30
usuários da clínica integrada, sendo 15 homens e 15 mulheres entre 20 e
40 anos. A amostra foi selecionada por conveniência e todos os
participantes da pesquisa assinaram TCLE e responderam a um
questionário obtido a partir da ficha de anamnese da clínica integrada da
IES. Para a tabulação dos dados, foi realizada análise descritiva com as
frequências relativa e absoluta das informações coletadas.
RESULTADOS: Sobre os dados sociodemográficos, a faixa etária
predominante no estudo foi de 20 a 25 anos, a maioria dos entrevistados
era leucoderma, sem vida conjugal e com ensino médio completo. Com
relação aos dados clínicos, 93,3% dos usuários relataram não fazer uso
de nenhum medicamento e 83,3% não apresentavam alergia a nenhuma
medicação. Grande parte dos entrevistados havia visitado um
profissional de saúde bucal há mais de 3 anos e já teve experiência de dor
de dente (70%), enquanto 63,3% não apresentaram sensibilidade
dentinária. CONCLUSÃO: Apesar do surgimento da Política Nacional
de Saúde Bucal, em 2003 que incluiu a Odontologia no atendimento
público e acessível e com a implantação do Programa Brasil Sorridente
ampliando esse atendimento, incluindo princípios de atividades
preventivas, ainda observa-se pouca procura aos serviços de saúde bucal,
o que reflete na experiência precoce de dor de dente relatada pela
maioria dos entrevistados.
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PREVALÊNCIA DA CÁRIE DENTAL NÃO TRATADA E SUAS
CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS: ESTUDO TRANSVERSAL
Muniz RSC*, Lima SLA, Santana CCP, Ferreira MC
Universidade CEUMA
rosyaracmuniz@gmail.com
OBJETIVO: Investigar a prevalência da cárie dental não tratada e suas
consequências clínicas em crianças escolares, e os fatores associados.
MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal, de base populacional,
com 647 crianças, entre 6 e 10 anos de idade, em São Luís. Técnica de
amostragem probabilística por conglomerado, em três estágios, foi
adotada para a seleção das crianças. Foram coletados aspectos
demográficos, socioeconômicos, de morbidade bucal e clínicos. Exame
clínico foi realizado por três examinadores calibrados, para avaliação da
cárie não tratada (OMS, 1999) e de suas consequências clínicas [Índice
PUFA: envolvimento pulpar, ulceração, fístula e abscesso (Monse et al.,
2009)]. Estatística descritiva e teste qui-quadrado foi realizado, ao nível
de significância de 5%. RESULTADOS: A prevalência de cárie não
tratada foi de 27,5% na dentição permanente e 47,1% na dentição
decídua. Na dentição permanente e decídua, a consequência clínica mais
prevalente foi o envolvimento pulpar (2,5% e 16,5%). A cárie dental não
tratada foi associada com tipo de escola, sexo, renda mensal familiar,
dor de dentes e índice PUFA/pufa (respectivamente, < 0,001; 0,032;
0,001; < 0,001 e < 0,001). O índice PUFA/pufa foi associado com tipo
de escola, escolaridade materna, renda mensal familiar e dor de dentes
(respectivamente, < 0,001, 0,004, 0,002 e < 0,001). CONCLUSÃO: A
cárie não tratada e suas consequências clínicas está associada com
aspectos socioeconômicos, demográfico e de morbidade bucal.
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