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1- OSTEOTOMIA SAGITAL DO RAMO MANDIBULAR PARA EXTRAÇÃO DE TERCEIRO MOLAR 

PROFUNDAMENTE IMPACTADO 

Correia LS*, Furtado DR, Schimidt FF, Carvalho VA, Verginio VEO, Stabile GAV 

2 - ACESSO CIRÚRGICO CORONAL NO TRATAMENTO DE FRATURAS DO SEIO FRONTAL: RELATO 

DE CASO 

Maziero TO* Guskuma MH 

3 - CIR - HEMIMAXILECTOMIA EM PACIENTE COM MIXOMA EXTENSO EM MAXILA: RELATO DE 

CASO 

Carvalho VA, Battistetti MM, Statkviecz C, Furttado DR, Barros KV, Stabile GAV 

4 - UTILIZAÇÃO DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS EM TRATAMENTOS PERIODONTAIS 

Silva DC 

5 - PROTOCOLO COM CARGA IMEDIATA EM MANDÍBULA, UM RELATO DE CASO CLÍNICO 

Alves IFR*, Franco C, Longo L, Brunetti RG, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, Duarte TN 

6 - IMPLANTES INSTALADOS IMEDIATAMENTE APÓS LEVANTAMENTO DE SEIO E ENXERTO 

PARTICULADO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

Brunetti RG*, Franco CVA, Francelino I, Wambier LM, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, Duarte TN 

7 - IMPLANTODONTIA GUIADA POR PLANEJAMENTO DIGITAL: DO PLANEJAMENTO À 

CIRURGIA, UM RELATO DE CASO CLÍNICO 

Franco CVA*, Brunetti RG, Alves IFR, Wambier LM, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, Duarte TN 

8 - RELATO DE CASO CLÍNICO: PROTOCOLO DE MAXILA 

Siqueira LLA*, Francelino I, Franco C, Brunetti RG, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, Duarte TN 

9 - VIABILIDADE DE CÉLULAS FIBROBLÁSTICAS E OSTEOBLÁSTICAS SOBRE UMA MEMBRANA 

DE TITÂNIO ANODIZADA 

Azevedo MKC*, Abraão SMS, Gregório D, Adraus LM 

10 - COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE PLACAS E PARAFUSOS ABSORVÍVEIS E DE TITÂNIO EM 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 

Cardoso DAF*, Guskuma MH 

11 - AÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA CHEGAR AO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE GORLIN  

Rodrigues ZR*, Bachesk AB, Veltrini VC, Iwaki-Filho L 

 



- Cirurgia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

OSTEOTOMIA SAGITAL DO RAMO MANDIBULAR PARA EXTRAÇÃO DE 

TERCEIRO MOLAR PROFUNDAMENTE IMPACTADO  

Correia LS*, Furtado DR, Schimidt FF, Carvalho VA, Verginio VEO, Stabile GAV  

A extração de 3º molares mandibulares com alto grau de impacção é um desafio cirúrgico, em 

muitos casos, extração convencional exige remoção extensa de osso alveolar predispondo a 

fraturas patológica trans ou pós-operatórias, oferecendo maior risco de dano ao nervo alveolar 

inferior. A osteotomia sagital do ramo mandibular é uma técnica cirúrgica utilizada no 

tratamento de deformidades dento-esqueléticas da mandíbula que pode ser utilizada para 

extração de terceiros molares com alto grau de impacção, propiciando um procedimento mais 

controlado, com maior visibilidade das estruturas e ausência de desgaste do osso alveolar. O 

presente estudo apresenta um caso de inclusão atípica do elemento 48 indicado para exodontia 

por dor local idiopática. Na radiografia panorâmica observou-se dente profundamente 

impactado horinzontalmente, Classe III/C segundo Pell e Gregory, com íntima relação com o 

nervo alveolar inferior e capuz coronário aumentado. Para o planejamento cirúrgico, foi 

realizada uma TCFC da região, que confirmou a proximidade dente-nervo e demonstrou a 

ancoragem bicortical do dente associado a uma espessura delgada das corticais vestibular e 

lingual, com risco de fratura, o que levou à decisão da realização de osteotomia sagital do ramo 

mandibular para extração do elemento 48. O procedimento foi realizado sob anestesia geral, 

em ambiente hospitalar, sem intercorrências. O paciente evoluiu bem, sem alteração oclusal, 

discreta parestesia do Nervo Alveolar Inferior na 1ª semana, resolvendo espontâneamente na 

semana seguinte. Portanto, a OSRM é uma técnica eficaz na extração de terceiros molares 

inferiores profundamente inclusos, com baixa morbidade e previsibilidade cirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



- Cirurgia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

ACESSO CIRÚRGICO CORONAL NO TRATAMENTO DE FRATURAS DO SEIO 

FRONTAL: RELATO DE CASO 

Maziero TO*, Guskuma MH 

Em fraturas de seio frontal além dos problemas funcionais que podem acometer o paciente a 

estética é comprometida por apresentar abaulamento e incisões mal selecionadas que podem 

causar alopecias ou injúrias em nervos faciais. O paciente de 20 anos, masculino, vítima de 

acidente esportivo, queixa principal: afundamento na testa e baixa autoestima. Após a TCFC, 

o diagnóstico foi de fratura cominutiva em seio frontal, atingindo a parede anterior pouco acima 

da glabela. A cirurgia foi realizada em âmbito hospitalar com anestesia geral e intubação 

orotraqueal. A hemostasia foi realizada com anestésico e vasoconstritor no local da marcação 

para o acesso coronal, iniciando com uma incisão de 3 a 4 cm seguindo a linha do couro 

cabeludo, incisionando de uma linha temporal superior a outra atingindo o pericrânio, 

posteriormente realizando o deslocamento subgaleal até as bordas supra-orbitárias e 

subperiostalmente na região fraturada. Os fragmentos foram reposicionados e fixados com 

placas e parafusos do sistema 1,5mm e a sutura foi realizada com o fio nylon 2-0. No 

acompanhamento de 6 meses do pós-operatório observou-se a recuperação anatômica da região, 

satisfação estética, funcional e boa cicatrização. Conclusão: Pacientes com fratura facial se 

sentem abalados por obter a aparência desestruturada à visão de todos, portanto o acesso coronal 

é muito indicado devido a cicatrização se manter oculta no couro cabeludo, além de facilitar o 

campo de visão, evitar injúrias por incisão de nervos ou músculos localizados na região e a 

qualidade de vida do indivíduo após o procedimento é mantida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cirurgia/Oral/Pós-Graduação/Caso Clínico 

HEMIMAXILECTOMIA EM PACIENTE COM MIXOMA EXTENSO EM MAXILA: 

RELATO DE CASO  

Carvalho VA, Battistetti MM, Statkviecz C, Furttado DR, Barros KV, Stabile GAV  

Mixomas são neoplasias benignas raras originadas do ectomesênquima odontogênico, 

representando cerca de 3-9 % de todos os tumores odontogênicos. São predominantemente 

encontrados em adultos jovens (terceira década de vida), sem predileção por gênero, sendo a 

mandíbula acometida de modo mais comum em comparação à maxila. Clinicamente, as lesões 

de pequeno volume são descobertas maiormente durante exames radiográficos de rotina. Lesões 

maiores encontram-se associadas com expansão indolor do osso envolvido, podendo ter rápida 

progressão. Radiograficamente apresentam-se como lesões radiolúcidas, uni ou multiloculares, 

septadas por trabéculas ósseas, possuindo margens irregulares e festonadas, e que podem 

deslocar ou causar reabsorção dentária na região do tumor. Histologicamente, o tumor é 

composto por células causalmente arranjadas de formato estrelário, fusiforme ou arredondado, 

em um estroma abundante, fruxo, mixóide, que contém somente algumas fibrilas colágenas. 

Um número de lesões deve ser incluído no diagnóstico diferencial do mixoma odontogênico, 

incluindo hemangioma intraósseo, cisto ósseo aneurismático, granuloma central de células 

gigantes e tumor metastático4, sendo muito difícil diferenciá-lo clínica e radiograficamente de 

um ameloblastoma. Como tratamento, leva-se em consideração a curetagem simples (lesões 

pequenas), por outro lado, quando se trata de lesões maiores, ressecções mais extensas podem 

ser necessárias. Índices de recidiva se veem em aproximadamente 25% dos casos, entretanto, a 

despeito das recorrências locais, o prognóstico no geral é bom. Portanto, o propósito deste 

trabalho é apresentar um relato de caso de um paciente que apresenta uma lesão extensa em 

maxila, abordando o plano de tratamento proposto (hemimaxilectomia) e evolução clínica do 

paciente. 

  

 

 



- Periodontia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

UTILIZAÇÃO DE FIBRINA RICA EM PLAQUETAS EM TRATAMENTOS 

PERIODONTAIS  

Silva DC  

O objetivo é relatar métodos e aplicabilidade de Fibrina Rica em Plaquetas na recuperação e 

regeneração de tecidos periodontais e rebordo alveolar; Descrever os tipos de PRF e sua 

aplicabilidade em Odontologia; Descrever outros tipos de biomateriais não humanos que 

podem ser combinados com L-PRF para periodontia; Abordar o uso de L-PRF com o enxerto 

de tecido conjuntivo para recobrimento radicular. As lesões periodontais estão entre as 

principais causas de edentulismos parciais e totais, gerando prejuízos emocionais, físicos e de 

qualidade de vida para os indivíduos afetados. De acordo com os tratamentos tradicionais pouco 

se recupera dos tecidos perdidos por este agravo, ficando o tratamento reabilitador limitado a 

estagnação e controle da doença com raspagens e enxertos conjuntivos. Visando a melhora da 

qualidade do tratamento e maior das áreas lesadas introduziu-se o PRF e suas variantes em 

procedimentos cirúrgicos de enxertia óssea e de tecidos moles com bons resultados, pois 

apresentou capacidade de estimulação a osteogênese, angiogênese, capacidade de atração de 

células imunológicas de cicatrização e regeneração tecidual. A associação do PRF com enxertos 

de tecido conjuntivo e ou biomateriais melhorou o desempenho dos materiais, reduzindo o 

tempo de cicatrização e as chances de infecção, aumentando a capacidade de regeneração, 

promovendo maior aceitação dos enxertos além de aumentar a aderência destes e atuando como 

estimulo à neoformação e reconstrução do tecido periodontal.  Conclusão: Os derivados 

plaquetários apresentam uma boa alternativa de tratamento coadjuvante aos tradicionais para 

recuperação periodontal , quando combinados aos biomateriais apresentam melhor desempenho 

do que ambas as técnicas sozinhas. 

 

 

 



- Implantodontia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

PROTOCOLO COM CARGA IMEDIATA EM MANDÍBULA, UM RELATO DE CASO 

CLÍNICO  

Alves IFR*, Franco C, Longo L, Brunetti RG, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, Duarte 

TN 

A implantodontia tem passado por uma série de evoluções tanto em técnicas cirúrgicas quanto 

em produtos. O conceito de carga imediata está consolidado na literatura e na prática clínica. 

As empresas de implantes têm investido em inovações para facilitar os procedimentos e 

aumentar os índices de sucesso. Por estes aspectos, o objetivo deste trabalho é apresentar por 

meio de um relato de caso clínico uma reabilitação com prótese do tipo protocolo com carga 

imediata na mandíbula, a fim de agregar conhecimentos gerais e específicos sobre as técnicas 

de trabalho utilizadas, visando sempre o conforto e satisfação do paciente a ser reabilitado. 

Foram utilizados 4 implantes de 3,5x15mm marca Singular Implants, obteve-se torque de 45N, 

60N, 45N e 32N respectivamente nos implantes da região de 34, 44, 32 e 42. O resultado foi 

satisfatório foi devolvida a função mastigatória, estética e autoestima à paciente. A carga 

imediata reduziu o tempo de tratamento em comparação ao protocolo convencional 

proporcionando maior conforto ao paciente comparado a técnica convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Implantodontia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

IMPLANTES INSTALADOS IMEDIATAMENTE APÓS LEVANTAMENTO DE SEIO 

E ENXERTO PARTICULADO: RELATO DE CASO CLÍNICO  

Brunetti RG*, Franco CVA, Francelino I, Wambier LM, Kuabara M, Scariot R, Deliberador 

TM, Duarte TN 

As inovações nas técnicas cirúrgicas e no tratamento das superfícies dos implantes têm 

permitido que os mesmos sejam inseridos imediatamente após exodontias e levantamento de 

seio. A realização do levantamento de seio, enxerto e inserção imediata do implante em um 

mesmo momento cirúrgico apesar de ter indicações limitadas, possui inúmeras vantagens como 

a diminuição do número de cirurgias, do tempo de tratamento e menor morbidade pós-

operatória. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de instalação imediata de 

implantes (Singular Implants) na região do 23/24/25/26 após levantamento de seio e enxerto 

particulado (Geistlich Bio-Oss), no intuito de agregar conhecimentos gerais e específicos na 

área e a cerca da técnica aplicada. Obteve-se um prognóstico favorável, visto que existia um 

remanescente ósseo razoável para o travamento inicial dos implantes, critério imprescindível 

para indicação da técnica. Podemos concluir que é uma técnica muito delicada e deve ser 

executada por um profissional capacitado, possui um resultado satisfatório e reduz a exposição 

do paciente a mais de uma cirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Implantodontia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

IMPLANTODONTIA GUIADA POR PLANEJAMENTO DIGITAL: DO 

PLANEJAMENTO À CIRURGIA, UM RELATO DE CASO CLÍNICO  

Franco CVA*, Brunetti RG, Alves IFR, Wambier LM, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, 

Duarte TN  

A tecnologia de escaneamento digital já chegou à implantodontia, os softwares têm evoluindo 

e auxiliando muito o planejamento e posicionamento ideal dos implantes dentários, além de 

inúmeros benefícios ao paciente e ao cirurgião. Esse trabalho tem como objetivo apresentar um 

relato de caso clínico de implantes guiados por planejamento digital, bem como o passo a passo 

da técnica sem deslocamento de retalho, além de agregar conhecimentos científicos a cerca do 

tema. O caso foi planejado com o Software CodiagnostiX (Dental Wings) e a cirurgia realizada 

com o sistema e implante da Singular Implants (Parnamirim, RN, Brasil). Foram instalados seis 

implantes na maxila com intuito de reabilitação com prótese tipo protocolo. O caso apresentou 

um resultado favorável, mas o torque dos implantes foi inferior à 30N, portanto optou-se por 

aguardar seis meses para efetiva osseointegração e posteriormente reabilitação. Constatou-se 

uma segurança e confiança na técnica e do kit utilizados do ponto de vista cirúrgico, otimização 

do tempo cirúrgico, uma boa receptividade e menor desconforto por parte da paciente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Implantodontia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

RELATO DE CASO CLÍNICO: PROTOCOLO DE MAXILA  

Siqueira LLA*, Francelino I, Franco C, Brunetti RG, Kuabara M, Scariot R, Deliberador TM, 

Duarte TN  

No Brasil, devido a prática no passado de uma odontologia menos conservadora com grande 

índice de extrações, temos uma população adulta e idosa com alto índice de edentulismo. 

Atualmente a alta demanda pela estética e a maior acessibilidade dos implantes dentários têm 

levado os pacientes a maior busca por tratamentos reabilitadores com implantes e próteses do 

tipo protocolo. Por estes aspectos, o objetivo deste trabalho é apresentar por meio de um relato 

de caso clínico uma reabilitação com prótese do tipo protocolo na maxila, a fim de agregar 

conhecimentos gerais e específicos sobre as técnicas de trabalho utilizadas, visando sempre o 

conforto e satisfação do paciente a ser reabilitado. O resultado foi satisfatório esteticamente e 

funcionalmente, a paciente melhorou a autoestima, segurança e conforto para sorri e falar. 

 



- Implantodontia/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

VIABILIDADE DE CÉLULAS FIBROBLÁSTICAS E OSTEOBLÁSTICA SOBRE 

UMA MEMBRANA DE TITÂNIO ANODIZADA 

Azevedo MKC*, Abraão SMS, Gregório D, Adraus LM 

 O objetivo do presente estudo é avaliar a viabilidade celular in vitro de células fibroblásticas e 

osteoblásticas sobre uma membrana de titânio anodizada em comparação com uma membrana 

de titânio sem tratamento de superfície. As membranas foram recortadas em discos de 11 mm 

de diâmetro e levadas individualmente ao fundo do poço de placas de 24 poços. Como controle 

foram utilizadas lamínulas de Thermanox de 13 mm de diâmetro. Células osteoblástica MC3T3 

foram cultivadas em meio Alfa MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de 

antibiótico e antimicótico, 50 μg/mL de ácido ascórbico e 10 mM de b-glicerofosfato e as 

células fibroblásticas L929 foram cultivadas em meio Alfa MEM suplementado com 10% de 

soro fetal bovino, 1% de antibiótico e antimicótico. Ambos foram cultivados sobre as 

membranas, na concentração de 2x104 células/poço. A viabilidade celular foi avaliada pelo 

método MTT, nos tempos de 1, 3 e 7 dias. Para as comparações entre os grupos foi utilizado 

ANOVA 2 fatores. Não houve diferença estatística significante entre as duas membranas 

avaliadas em nenhum dos tempos e tipos celulares avaliados. Para as células fibroblásticas, 

observou-se um aumento significante na viabilidade celular ao longo do tempo nas duas 

membranas (p<0,0001), enquanto que para as células osteoblásticas não houve diferença 

significante entre os tempos experimentais. Portanto, o processo de anodização da membrana 

de titânio não altera a viabilidade de células fibroblasticas e osteoblasticas. 



-Cirurgia/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

COMPARAÇÃO ENTRE O USO DE PLACAS E PARAFUSOS ABSORVÍVEIS E DE 

TITÂNIO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS  

Cardoso DAF*, Guskuma M H 

O tratamento de fraturas orofaciais vem trazendo inovações quando nos referimos ao Sistema 

de fixação interno rígido. Atualmente podemos ver o avanço de técnicas e materiais usados, 

como por exemplo, o sistema absorvível, que apresentam bons prognósticos quando 

comparados ao sistema metálico especialmente usado em pacientes pediátricos. 

Apresentaremos qual a forma mais segura e viável para o tratamento de fraturas orofaciais em 

pacientes pediátricos, com relação ao Sistema de Fixação Interno Rígido. Esse trabalho foi 

realizado através de uma revisão de literatura mostrando os pontos negativos, positivos e a 

diferença entre os Sistemas de Fixação Interno Rígido. Essa releitura mostrou que em pacientes 

pediátricos o uso de materiais absorvíveis é mais interessantes pelo fator crescimento, 

recuperação, por ser realizada apenas uma única cirurgia além de ser menos nocivo aos germes 

de dentes permanentes. Conclui-se que esse método ainda foi pouco explorado, além de ter um 

custo elevado ainda não é possível usá-lo em todo tipo de fratura. Esse método absorvível por 

enquanto é usado mais em crianças, porém futuramente com um maior refinamento de sua 

técnica poderá ser um grande aliado ao tratamento de vários tipos de fraturas. 



- Cirurgia/Oral/ Pós-Graduação/ Caso Clínico 

AÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA CHEGAR AO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME 

DE GORLIN - GOLTZ 

Rodrigues ZR1*, Bachesk AB, Veltrini VC, Iwaki-Filho L 

Síndrome nevóide dos carcinomas basocelulares, é uma desordem de origem genética, cujo o 

gene PTCH sofre mutação. Esse gene atua como um supressor tumoral, e quando modificado, 

tende a favorecer a proliferação celular e, consequentemente, favorecer a formação de tumores. 

A síndrome se caracterização por: múltiplos carcinomas basocelulares, queratocistos 

odontogênicos, a calcificação da foice cerebral, circunferência craniana aumentada, 

hipertelorismo e prognatismo mandibular, o paciente pode apresentar. Paciente gênero 

feminino, 19 anos, compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da 

UEM queixando-se de cisto em região anterior de mandíbula, assintomático. Ao exame físico 

notou-se aumento de volume em região de corpo e ramo mandibular direito e discreto 

prognatismo mandibular. Radiograficamente havia imagens radiolúcidas na região dos dentes 

33 ao 47. Procedeu-se fazendo biópsia incisional das lesões e instalando um dispositivo para 

descompressão. O resultado histopatológico foi queratocistos odontogênicos, portanto uma 

segunda intervenção cirúrgica consistiu na enucleação das lesões associado à osteotomias 

periféricas. Biópsia excisional foi realizada de lesão irregular e cor acastanhada em região 

malar/subciliar, a qual diagnosticada como carcinoma basocelular. Foram solicitados exames 

complementares, como radiografias de crânio e tórax, e com a visualização de calcificação de 

foice, associado às patologias previamente concebidas, portanto fechou-se o diagnóstico em 

Síndrome de Gorlin Goltz. Concluímos a importância dos exames complementares para o 

cirurgião dentista chegar a um diagnóstico de síndromes, assim como o tratamento 

multidisciplinar das diversas alterações que esses pacientes apresentam.  
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- Cirurgia/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

ENXERTOS NÃO-VASCULARIZADOS DE CRISTA ILÍACA ANTERIOR COMO 

OPÇÃO PARA RECONSTRUÇÕES DE DEFEITOS MANDIBULARES 

Nascimento FB*, Dallazen E, Stabile GAV 

Os defeitos mandibulares podem originar-se de traumas, osteomielites, osteonecroses e 

ressecções de tumores. A não reparação desses defeitos pode causar desfiguração facial, 

redução da capacidade mastigatória e dificuldade da fala, afetando severamente a qualidade de 

vida dos pacientes. O enxerto ósseo autógeno apresenta características osteogênicas, 

osteocondutora e osteoindutora, sendo o padrão ouro para essas reconstruções. O objetivo do 

presente estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre a utilização de enxertos livres de 

crista ilíaca e relatar dois casos clínicos de pacientes submetidos à reconstrução óssea 

mandibular com uso da técnica. A primeira paciente, de gênero feminino, 42 anos, apresentou 

lesão de crescimento lento, radiolúcida, bem definida e aumento de volume em região anterior 

direita de mandíbula. O tratamento envolveu enucleação da lesão com margem de segurança e 

reconstrução imediata com enxerto não vascularizado de crista ilíaca. No segundo caso paciente 

do gênero feminino, 61 anos, relatou ressecção de cisto na região de corpo mandibular esquerdo 

há cerca de 20 anos. No exame observou-se defeito segmentar na região de corpo mandibular 

esquerdo onde o segmento ósseo unido ao côndilo mandibular apresentava-se girado no sentido 

horário em uma posição superiormente deslocada. Optou-se por reconstituição do perímetro 

associada à reconstrução mandibular com enxerto autógeno de crista ilíaca anterior não 

vascularizada. O uso de enxerto autógeno de crista ilíaca é, segundo a literatura indicado em 

reconstruções de segmentos de até 6cm lineares, a vantagem principal é boa quantidade óssea 

a rápido metabolismo e reparo local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cirurgia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ODONTOMA COMPOSTO ASSOCIADO A DENTE IMPACTADO: RELATO DE 

CASO  

Andrade L*, Nascimento FB, Parmagnani AA, Furtado DR, Matheus RA 

A impacção dentária é definida como o insucesso do elemento dentário em se posicionar 

corretamente na arcada, permanecendo parcial ou totalmente no interior do osso alveolar após 

o período de formação radicular. Os dentes, quando mantidos impactados, podem acarretar uma 

série de transtornos ao paciente, como a pericoronarite, reabsorção radicular do dente adjacente 

e/ou formação de uma lesão cística. O presente trabalho visa relatar um caso de um paciente do 

gênero masculino, 15 anos de idade, melanoderma e normossistêmico, que buscou tratamento 

na disciplina de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial na Clínica Odontológica da 

Universidade Estadual de Londrina, devido à não irrupção do dente 33 e presença do dente 73 

com retenção prolongada. Foi solicitada uma radiografia panorâmica, na qual se constatou a 

presença do dente 33 incluso na base mandibular e a presença de odontoma composto na região 

alveolar. Para determinação da localização exata e realização de um planejamento cirúrgico 

minucioso, foi solicitada uma tomografia computadorizada de feixe cônico da região. O 

paciente foi submetido à cirurgia sob anestesia local, para remoção do odontoma composto e 

do dente 33, que devido a sua localização e grau de desenvolvimento radicular, já havia sido 

previamente contraindicada a tentativa de tracionamento. Portanto, os tratamento dos casos de 

dentes inclusos e impactados devem incluir um correto diagnóstico e planejamento, baseados 

em uma avaliação clínica e exames de imagens precisos e bem indicados, como as radiografias 

panorâmicas, tomografias computadorizadas e os biomodelos de reconstrução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cirurgia/Painel/Graduação/Pesquisa 

LASER DE BAIXA POTÊNCIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE EXODONTIAS DE 

TERCEIROS MOLARES INFERIORES:  ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO  

Cruz KC*, Fernandes MM, Fabre HSC, Fernandes KBP, Navarro RL, Oltramari PVP  

A terapia a laser de baixa potência (TLBP) apresenta como efeitos terapêuticos ação 

antiinflamatória, analgésica e de reparação tecidual. Apesar de vários estudos apresentarem 

resultados benéficos, existem discrepâncias quanto à padronização de um protocolo para sua 

utilização. Ainda, seus efeitos sobre possíveis complicações pós-operatórias são controversos. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivos avaliar a eficácia da TLBP (660 nm) no período 

pós-operatório da extração de terceiros molares inferiores e comparar a ocorrência de 

complicações pós-operatórias em um grupo tratado com a TLBP em comparação a um grupo 

controle. Quarenta e dois pacientes submetidos ao mesmo protocolo cirúrgico foram divididos 

em dois grupos (controle e TLBP). Foi observada uma redução significativa na intensidade da 

dor no grupo tratado com laser 24 horas após sua primeira aplicação (t2) até o quinto dia (t5), 

de acordo com o teste de Friedman (p<0,001). Além disso, foi também observado um menor 

edema no grupo tratado com laser 48 horas após a cirurgia (t2), quando comparado ao grupo 

controle (teste de MannWhitney, p=0,01). Contudo, não foram observadas diferenças entre os 

grupos no sétimo dia pós-operatório (p=0,44, teste de Mann-Whitney). A abertura bucal 

também foi maior no grupo tratado com laser em relação ao grupo controle (p=0,0003, teste de 

Mann-Whitney) além disso, não foram observadas diferenças entre os grupos no sétimo dia do 

pós-operatório (p=0,20, teste de Mann-Whitney). Pode-se concluir que a TLBP é efetiva na 

redução da intensidade da dor, edema e abertura bucal, sendo uma abordagem não 

farmacológica adequada para a obtenção de menores complicações no pós-operatório de 

cirurgias de remoção de terceiros molares inclusos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cirurgia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ATUAÇÃO CONJUNTA DA OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIÃO BUCO-

MAXILO-FACIAL NO TRATAMENTO DE COMUNICAÇÃO BUCO-SINUSAL 

Cardoso DAF*, Maziero MM, Guskuma MH  

A comunicação buco-sinusal é descrita na literatura como um acesso direto, entre o seio maxilar 

e a cavidade bucal, que frequentemente é realizada acidentalmente durante a extração dentária, 

quando o ápice do dente apresenta uma íntima relação com a cavidade sinusal. O seu 

diagnóstico envolve procedimentos clínicos e radiográficos, como a utilização da manobra de 

Valsalva, a radiografia panorâmica e também da tomografia computadorizada em casos mais 

complexos. Dos seios paranasais o seio maxilar é o maior, localizado no corpo da maxila, 

acima/entre os dentes. O fechamento dessas comunicações são importantes para evitar a 

contaminação alimentar ou salivar, que pode levar a infecção bacteriana, cicatrização 

prejudicada e a sinusite maxilar crônica. É aconselhável o tratamento cirúrgico e 

medicamentoso para este tipo de complicação, com a utilização de retalhos para selamento do 

local onde ocorre a comunicação. As técnicas para o fechamento da região, devem ser de 

conhecimento do cirurgião-dentista, para saber qual utilizar em cada caso, respeitando o 

tamanho de comunicação. O estudo dessa patologia torna-se então importante e necessária para 

classe odontológica, visto que é de comum ocorrência no dia a dia clínico, tornando-se 

aconselhável o conhecimento teórico e prático para resolução do problema. No caso relatado 

foi encontrado fragmento de resina acrílica dentro da cavidade do seio maxilar proveniente de 

uma moldagem realizada no tecido operado ainda não cicatrizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Cirurgia/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

MELATONINA E SEU USO NA ODONTOLOGIA: FINALIDADE ANSIOLÍTICA OU 

ADJUVANTE AO REPARO ÓSSEO  

Naka RH*, Guedes USI, Gonçales ES, Ferreira-Júnior O, Ferreira GZ, Zanna GFD  

O objetivo deste trabalho é apresentar, por meio de uma revisão de literatura, os efeitos da 

melatonina atuando especificamente como sedativo/ansiolítico e sua ação no metabolismo 

ósseo. A melatonina é uma indolamina, produzida e secretada dentro do nosso corpo, pela 

glândula pineal e alguns outros órgãos, porém, também pode ser sintetizada em forma de 

comprimidos, normalmente prescrito para redução de dor e da inflamação e para controle da 

ansiedade, sendo um potencial substituto para os benzodiazepínicos. O tratamento 

farmacológico com a melatonina sintética pode elevar em até 100 vezes os valores que são 

liberados de forma endógena no plasma sanguíneo. Ressaltando que o tratamento para controle 

da ansiedade com melatonina, não apresenta efeitos colaterais, como: tontura, náusea, dores de 

cabeça, erupção cutânea ou insônia, estes, normalmente apresentados pelos benzodiazepínicos. 

Além disso, possui diversas finalidades para uso odontológico, como medicação ansiolítica 

e/ou sedativa, anti-inflamatória, como adjuvante no metabolismo ósseo e auxilia no controle da 

doença periodontal, devido as suas propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Como 

conclusão, observou-se respostas favoráveis em relação a atividade ansiolítica da melatonina, 

mais precisamente como o controle da ansiedade. Em relação ao metabolismo ósseo, a 

melatonina mostrou estimular a proliferação e diferenciação dos osteoblastos, reduzindo a 

reabsorção óssea. No entanto, para confirmar o efeito sedativo, são necessários novos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Cirurgia/Painel/Pós-Graduação/Caso Clínico 

BENEFÍCIO ANTECIPADO NA ABORDAGEM ORTODÔNTICO-CIRÚRGICA DA 

CLASSE II ESQUELÉTICA: RELATO DE CASO  

Bocato JR*, Pacheco D, Toma M, Navarro RL, Fernandes TMF, Conti ACCF, Oltramari PVP

  

O objetivo do presente estudo é apresentar os principais aspectos relacionados ao Benefício 

Antecipado na abordagem ortodôntico-cirúrgica e discutir um caso clínico de Classe II 

esquelética tratado por meio dessa terapêutica. Relato de caso: Paciente com 22 anos de idade, 

leucoderma, sexo feminino, apresentava queixa principal relacionada à inclinação vestibular 

dos dentes anteriores. Após uso de placa miorrelaxante por 30 dias, verificou-se a presença de 

Classe II esquelética com deficiência mandibular e ½ Classe II dentária bilateral. Considerando 

a demanda estética da paciente, optou-se pela abordagem ortodôntico-cirúrgica com Benefício 

Antecipado associada à extração dos 4 primeiros pré-molares para correção da inclinação 

dentária anterior. Resultados: Após 29 meses de tratamento o sorriso já estava harmônico, em 

Classe I, incisivos superiores e inferiores com inclinações adequadas, com isso, foram 

realizadas as moldagens finais para contenção. O uso da placa miorrelaxante na etapa 

diagnóstica foi fundamental para o diagnóstico real da deficiência mandibular e a técnica 

empregada possibilitou concluir o tratamento evitando o comprometimento estético pré-

cirúrgico, com obtenção de excelentes resultados estéticos e funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Periodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

TRATAMENTO DE RECESSÕES GENGIVAIS MÚLTIPLAS UTILIZANDO 

PROTEÍNAS DERIVADAS DA MATRIZ DO ESMALTE: RELATO DE CASO 

CLÍNICO 

Costa DSC*, Barbosa PDB, Fernandes MM, Sangiorgio JPM  

Uma situação desafiadora na Odontologia é a recessão gengival. A retração do tecido marginal 

constitui-se do deslocamento da margem gengival apical para a junção cemento-esmalte, com 

exposição da superfície radicular, levando muitas vezes a hipersensibilidade, retenção de 

biofilme, cárie radicular e comprometimento estético. As proteínas derivadas da matriz do 

esmalte (Emdogain) vêm sendo utilizadas associadas às técnicas de recobrimento com o intuito 

de aumentar o potencial regenerativo da região. Isso acontece devido, principalmente, à 

influência que o Emdogain tem na proliferação celular, em fatores de crescimento tecidual e o 

potencial angiogênico, favorecendo a cicatrização tecidual. O objetivo foi apresentar um caso 

clínico de recobrimento radicular associado ao Emdogain, como alternativa ao enxerto 

subepitelial de tecido conjuntivo. Relato do caso: Paciente do gênero feminino, 32 anos, com 

queixa de hipersensibilidade dentinária e insatisfação estética em dentes anteriores. Após 

anamnese, exame físico e radiográfico verificou-se a presença de duas recessões tipo I (RT1) 

na região do 13 e 14. Para resolução do caso, optou-se por uma cirurgia de recobrimento 

radicular utilizando a técnica de retalho reposicionado coronariamente de Langer e Langer, 

associado ao uso de Emdogain. O resultado obtido foi de cobertura radicular completa, com 

excelente resultado estético após a proservação de 1 ano, sem recidiva da recessão. Conclusão: 

Pode-se observar que a utilização deste biomaterial na cirurgia de recobrimento radicular no 

presente relato, resultou em um importante ganho de inserção, além da melhora estética na 

região e resolução da hipersensibilidade para o paciente, apresentando previsibilidade e 

segurança no tratamento das recessões gengivais. 

  

 

 



- Periodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

RECOBRIMENTO RADICULAR DE RECESSÃO GENGIVAL LOCALIZADA: 

RELATO DE CASO  

Aguiar ESA*, Bortolini B, Sega K, Costa PP, Pedriali MB 

A recessão tecidual marginal é o deslocamento apical da margem tecidual em relação à junção 

cemento esmalte. Como consequência ocorre a exposição radicular e perda das fibras 

conjuntivas de inserção e proteção, além da reabsorção da crista óssea alveolar. As causas são 

multifatoriais, mas como principais fatores estão o trauma na escovação e acúmulo de biofilme 

dental. A recessão tecidual marginal pode ser unitária ou afetar mais de um dente, sendo 

múltipla. Paciente com recessão geralmente tem sensibilidade radicular, maior chance de cáries 

radiculares, além do comprometimento estético. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso 

de um paciente, gênero masculino, 20 anos, sem alterações sistêmicas, que foi encaminhado 

para a residência de Periodontia da Universidade Estadual de Londrina, devido à insatisfação 

do seu sorriso. Foi realizado anamnese, exame físico e exame radiográfico. Constatou-se a 

presença de recessão localizada tipo I (RT1), no dente 23. O planejamento proposto foi a 

realização do recobrimento radicular do dente 23 pela técnica do retalho reposicionado 

coronário associado ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. os resultados mostraram 

sucesso no recobrimento e um aumento significativo de gengiva ceratinizada,demonstrando a 

eficiência e previsibilidade da técnica do retalho reposicionado coronário associado ao enxerto 

de tecido conjuntivo subepitelial para o tratamento de recessões gengivais tipo I (RT1). 

  

 

 

 

 

 

 



- Periodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ANÁLISE DO PERFIL DA CONDIÇÃO SISTÊMICA DE PACIENTES 

PERIODONTAIS ATENDIDOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UEL  

Zanco PV*, Caseiro GM, Pedriali MBBP, Ito FAN, Costa PP 

Muitas doenças sistêmicas manifestam-se na cavidade bucal e podem interferir no atendimento 

odontológico; do mesmo modo que doenças bucais, como a doença periodontal, tendem a 

interferir no prognóstico de doenças sistêmicas. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é 

avaliar o perfil da condição sistêmica dos pacientes periodontais atendidos na clínica de 

periodontia da Clínica Odontológica Universitária da Universidade Estadual de Londrina 

durante o período de 2015 a 2019 e avaliar uma possível relação entre a doença periodontal e 

essas condições sistêmicas. Após a coleta de dados dos prontuários, os mesmos foram 

tabulados. Dados clínicos como: profundidade de sondagem, recessão gengival, sangramento 

gengival, índice de placa e número de dentes foram registrados a partir da ficha clínica 

periodontal. As características da amostra de pacientes e a condição sistêmica deles também 

foram coletadas. A partir da amostra final dos prontuários analisados (90), foi verificado que 

53 pacientes (60%) apresentavam uma ou mais condições sistêmicas. As condições sistêmicas 

mais prevalentes foram hipertensão, cardiopatias, depressão e diabetes. Adicionalmente, o 

grupo com condição sistêmica apresentou uma tendência de condição periodontal pior que o 

grupo saudável sistemicamente. Estes dados preliminares demonstraram que a hipertensão é 

uma condição com alta prevalência e que pacientes comprometidos sistemicamente tendem a 

ter uma condição periodontal pior, embora seja necessário um maior número de prontuários 

avaliados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- Periodontia/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

DOENÇA PERIODONTAL E A RELAÇÃO COM A DOENÇA DE ALZHEIMER 

Ramos TR*, Maia LP, Pedriali MBBP, Costa PP, Ito F 

A doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que afeta a capacidade cognitiva e 

motora do indivíduo, e geralmente está associada à senilidade. A doença periodontal é uma 

doença inflamatória de caráter infeccioso que acomete os tecidos de suporte e sustentação dos 

dentes. Esta revisão de literatura tem como objetivo mostrar a relação entre doença periodontal 

e a doença de Alzheimer. Embora existam alguns fatores que possam contribuir para o 

desencadeamento da doença de Alzheimer, sua etiopatogenia ainda não é conhecida. Há 

evidências literárias, de que, apesar do processo inflamatório ser uma condição fisiológica que 

auxilia no reparo tecidual, também pode estar envolvido secundariamente ao processo de 

degeneração neural em inflamações crônicas. A periodontite está associada como fator de risco 

e/ou agravante para a doença de Alzheimer devido a dois mecanismos de ação: o primeiro 

relaciona o quadro inflamatório através da liberação dos mediadores inflamatórios que agem 

no tecido nervoso, causando a destruição dos neurônios que pode levar a um quadro de 

demência. O segundo mecanismo associa a invasão de patógenos periodontais no sistema 

nervoso central, que secretam neurotoxinas que levam à degeneração dos neurônios. Conclui-

se que a doença de Alzheimer gera a perda das funções cognitivas e em consequência traz 

prejuízos a saúde bucal. Ao mesmo tempo a doença periodontal tem sugerido uma provável 

associação entre elas, mas ainda não estão totalmente elucidados os mecanismos que interligam 

ambas as patologias. 
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TERAPIA DE URGÊNCIA EM TRAUMATISMOS DENTAIS: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA  

Bernardo LGB*, Campos MLG, Kato MT 

O traumatismo alvéolo-dentário corresponde a um conjunto de impactos que envolve os dentes 

e também suas estruturas de inserção. O objetivo do presente estudo foi apresentar uma revisão 

de literatura com intuito de se compreender a prevalência de ocorrência dos traumatismos 

dentais, seu diagnóstico e as possíveis condutas de urgência. Para tanto, realizaram-se pesquisas 

em livros texto, 2 bases de dados, uma nacional (SciElo) e uma internacional (PUBMED) e no 

Google utilizando-se os termos “dental fracture”, “dental injury”, “fratura dental” e “injúria 

dental”. Os traumatismos dentais mostraram ser um evento frequente em várias populações, 

sendo observada maior prevalência no sexo masculino, nas faixa-etárias que compreendem a 

infância e na idade adulta jovem, dependendo da população estudada. Os traumatismos dentais 

foram associados ao estilo de vida do indivíduo e à sua ocupação profissional. Há divergências 

com relação à execução dos tipos de tratamento de urgência para cada tipo de traumatismo 

dentário, porém o cirurgião-dentista deverá observar a extensão da estrutura dentária 

comprometida, o dano ao periodonto de inserção e à polpa para que haja melhor manejo durante 

a terapia de urgência e, consequentemente, melhor prognóstico de caso. Assim, pôde-se 

concluir que a ocorrência de traumatismo dentário foi um achado frequente nas populações 

estudadas e que o atendimento de urgência, os meios de acondicionamento dos dentes e dos 

fragmentos dentários, assim como a conduta clínica correta, a habilidade do operador e rapidez 

no diagnóstico mostraram ser etapas de suma importância para o prognóstico dos casos e 

longevidade dos dentes tratados. 
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TÉCNICA DE ENXERTIA MISTA PARA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA 

GENGIVAL: RELATO DE CASO   

Araujo YV, Martins JP, Siim W 

A completa ausência de elementos dentários traz consequências deletérias físicas como: 

reabsorção do rebordo residual e diminuição da função mastigatória, emocionais, diminuição 

da capacidade social, podendo levar os indivíduos à reclusão. A reabilitação por meio de 

implantes pode contribuir para a melhora da autoimagem e autoestima do paciente. As causas 

da perda dos dentes com maior incidência são: traumatismo, reabsorção radicular interna e 

externa, cáries e extração precoce. A perda por trauma é mais prevalente nos incisivos 

superiores. O canino inferior e o incisivo lateral superior são os dentes mais frequentemente 

atingidos pela reabsorção radicular. Manter a arquitetura gengival em regiões estéticas é de 

suma importância, ainda mais em pacientes jovens, a preservação de tecido ósseo é 

imprescindível, prevendo- se que naquela região vai ser realizado um implante dentário, com 

riqueza de detalhes naturais. O objetivo deste trabalho é relatar o uso da técnica de enxerto 

envolvendo tecido conjuntivo e biomateriais ósseo, para preservação do arcabouço gengival 

após exodontia do dente 11 por reabsorção radicular. A estética é conseguida através da 

reconstrução do arcabouço gengival de forma que esse fique mais natural, com volume e 

contorno adequados para que o conjunto gengiva e coroa fiquem parecidos com o que ocorre 

com os dentes naturais. A proteção é conseguida através, principalmente, do enxerto de tecido 

conjuntivo, com melhor padrão de reparação tecidual e cor semelhante aos tecidos adjacente. 

O biomaterial foi utilizado como preenchimento como objetivo de uma futura cirurgia de 

implante. 
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EXODONTIA DO PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE SUPERIOR DIREITO, 

DEVIDO REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA. RELATO DE CASO: 

Souza NAC*, Freitas LMOG, Sperandio JA 

O intuito deste trabalho é apresentar um caso de exodontia do elemento 16, que sofreu 

reabsorção externa das raízes mésio-vestibular e, parcialmente, da raiz palatina, além de toda 

extensão da raiz disto-vestibular pela trajetória eruptiva do elemento 15. O Paciente K. ,13, 

sexo masculino, compareceu ao Pronto Socorro Odontológico da Universidade Estadual de 

Londrina, queixando-se de dor espontânea do elemento 16 devido fratura da cúspide mésio-

vestibular. Ao exame radiográfico periapical foi identificada uma sobreposição do elemento 15 

com o elemento 16. Clinicamente, o fragmento da cúspide fraturada foi removido e, observou-

se, a reabsorção do assoalho da câmara pulpar do elemento 16 com presença da cúspide lingual 

do elemento 15. Para complementar o diagnóstico, utilizou-se exame tomográfico, a fim de 

gerar maior confiabilidade no planejamento e previsibilidade dos resultados esperados, não 

afetando o dente hígido (15). Analisando as imagens tomográficas e verificando (laudo) que já 

havia sido reabsorvido as raízes mésio-vestibular e palatina do elemento 16 (laudo), optou-se 

pela exodontia deste elemento para posterior tratamento ortodôntico.  



Cirurgia/Painel/ Pós-Graduação/ Relato de Caso 

A TÉCNICA DA DESCOMPRESSÃO EM FAVOR DO PACIENTE SINDROMICO

  

Rodrigues RZ*, Statkievicz C, Kuabara M, Morais R, Cerqueira G  

A síndrome de Gorlin-Goltz, é uma desordem autossômico dominante que apresenta vários 

sinais clínicos, dentre eles múltiplos ceratocistos odontogênicos nos ossos gnáticos, múltiplos 

carcinomas basocelulares, depressões palmo-plantares, calcificação da foice cerebral, aumento 

da bossa frontal, hipertelorismo, aumento da base alar. Acomete, preferencialmente, pacientes 

no início da adolescência. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente do sexo 

masculino, 15 anos, no qual foi identificado, em exame radiográfico de rotina para tratamento 

ortodôntico, múltiplas imagens radiolúcidas, assintomáticas e limites bem definidos 

envolvendo as regiões de ângulo mandibular direito e esquerdo, sínfise mandibular e pré-

maxila. O paciente foi encaminhado ao serviço de cirurgia bucomaxilofacial da Universidade 

Positivo de Londrina para diagnóstico e tratamento das lesões. Frente à dimensão e 

envolvimento com estrutura anatômicas nobres, foi realizado, inicialmente, punção aspirativa, 

biopsia incisional de todas as lesões císticas e instalação de dispositivos de descompressão em 

todas as lesões. O diagnóstico histopatológico foi de ceratocisto odontogênico em todas as 

lesões, o paciente está há 4 meses em acompanhamento da descompressão, onde obtivemos 

diminuição significativa das dimensões da lesão. O mesmo aguarda a realização de novo exame 

tomográfico para o tratamento definitivo com enucleação, curetagem e ostectomia periférica 

dos ceratocistos odontogênicos. Podemos concluir a importância e as vantagens de um plano 

de tratamento ser bem executado por etapas, para diminuir as sequelas e morbidades cirúrgica 

para o paciente tão jovem. 
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RELATO DE CASO CLÍNICO: RELEVÂNCIA DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA EM 

PACIENTE COM DISPLASIA ÓCULO-AURÍCULO-VERTEBRAL (OAV) 

ATENDIDO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 

CRANIOFACIAIS DA USP  

Gomedi C*, Molena KF, -Ferreira GR  

A síndrome de Goldenhar, também designado como displasia óculo-aurículo-vertebral (OAV), 

é reconhecida como uma síndrome pela presença da tríade  de alterações oculares, auriculares 

e vertebrais. Sendo uma patologia rara caracterizada como uma associação de deformidades de 

orelha externa, assimetria facial, dermóide epibulbar e alterações vertebrais. Sua etiologia é 

multifatorial, caracterizada pelo envolvimento dos primeiros arcos branquiais, e fatores 

genéticos, além de fatores de risco, como uso de drogas vasoativas na gestação, diabetes 

materno, gestações múltiplas. O diagnóstico é baseado em dados clínicos: anamnese, exame 

físico e resultados de exames complementares. O objetivo do presente trabalho é destacar as 

características da síndrome espectro OAV fazendo uma breve revisão da literatura e o relato de 

um caso clínico de um paciente atendido no Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da USP. Visando o tratamento, foi proposto cirurgia ortognática e pode-se notar 

um ótimo resultado em relação a correção das linhas médias da mandíbula e maxila e assimetria 

do plano oclusal. As alterações observadas nessa síndrome limitam o resultado da cirurgia 

ortognática, necessitando de outros tratamentos complementares, como, próteses na região de 

ângulo mandibular e auriculares. Apesar do desafio, com advento do planejamento virtual e 

ferramentas de diagnóstico e tratamento, este tornou-se mais eficiente e adequado. Realizou-se 

controle pós-operatório de 2 anos, com obtenção de bom resultado estético e funcional. 
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- Dentística e Materiais Dentários/Oral/Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE BRAQUETES 

CERÂMICOS AO ESMALTE DENTÁRIO REMINERALIZADO COM PROTEÍNAS

  

Giuliangeli DF*, Santos JGM, Genovez-Junior G, Paloco EAC, Berger SB, Santos LL, Lopes 

MB, Guiraldo RD  

O objetivo neste estudo foi avaliar o efeito da remineralização do esmalte dentário com 

proteínas na resistência ao cisalhamento de braquetes cerâmicos após lesão inicial de cárie 

artificial. Foram selecionados 24 pré-molares e a mensuração da dureza foi realizada na face 

vestibular para padronização dos grupos. As amostras foram aleatoriamente divididas em 3 

grupos experimentais: G1: Esmalte hígido, sem aplicação do remineralizador; G2; Esmalte 

desmineralizado, sem aplicação de remineralizador; G3: Esmalte desmineralizado, com 

aplicação do remineralizador. As amostras dos G2 e G3 foram submetidas à ciclagem de pH 

para indução de lesão inicial de cárie artificial e nova análise de microdureza foi realizada para 

comprovar a desmineralização. No G3 foi realizada a aplicação do remineralizador Straumann 

Emdogain. Posteriormente a remineralização foi realizada o procedimento de colagem dos 

braquetes. Após 24 horas, as amostras foram testadas em máquina de ensaio universal por meio 

do teste de cisalhamento. Os valores foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

Tukey com nível de significância fixada em 5%. Os grupos G1 (15,44 Mpa) e G3 (14,84 MPa) 

diferiram estatisticamente do grupo G2 (11,95 Mpa). Dentro das limitações de um estudo in 

vitro, a seguinte conclusão pode ser observada: a aplicação de remineralizador Straumann 

Emdogain ao esmalte desmineralizado conduz a resistência de união ao cisalhamento similar 

entre o esmalte hígido e o desmineralizado tratado com solução remineralizadora. 
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AVALIAÇÃO DA SORÇÃO EM CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO 

ACRESCIDOS DO EXTRATO DE SEMENTE DE UVA  

Paloco EAC*, Genovez-Júnior G, Berger SB, Lopes MB, Guiraldo RD  

O objetivo foi avaliar a sorção de um cimento de ionômero de vidro (CIV) convencional e um 

CIV modificado por resina composta acrescidos do extrato de semente de uva (GSE). Foram 

avaliados quatro grupos (n=5): CIV convencional (Maxxion R, FGM) e CIV modificado por 

resina composta (Vitremer, 3M ESPE) em grupos sem e com a adição do GSE. Foram 

confeccionadas amostras de 15 mm (±0,1mm) de diâmetro por 1 mm (±0,1mm) de altura, de 

acordo com as instruções de manipulação dos fabricantes. Posteriormente, foi realizado o teste 

de sorção seguindo a norma ISO 4049. Os dados foram analisados estatisticamente por Análise 

de Variância dois fatores (material e adição do GSE) e teste de Tukey (α=0,05). Para a interação 

material e adição do GSE (p=0,0001), adição do GSE reduziu estatisticamente os valores 

médios de sorção para o CIV convencional (Sem GSE - 133 µg/mm3, Com GSE - 107 

µg/mm3); entretanto, para o CIV modificado por resina composta, adição do GSE aumentou 

estatisticamente os valores médios de sorção (Sem GSE - 194 µg/mm3, Com GSE – 230 

µg/mm3). Para a propriedade de sorção, a adição do extrato de semente de uva mostrou uma 

opção viável para o CIV convencional estudado. 
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EFEITO DE GÉIS ANTIMICROBIANOS EXPERIMENTAIS PARA COMO 

MEDICAÇÃO INTRACANAL NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS 

FIBROBLÁSTICAS 

Rossato VC*, Gregorio D, Abrão SMS, Sako TA, Machado NES, Panucci GGM, Maia LP 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a citotoxicidade de dois géis experimentais indicados 

para medicação intracanal. Para isso, células fibroblásticas L929 foram cultivadas em meio 

MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico e antimicótico; e 

transferidas para placas de 96 poços, na concentração de 1x104 células/poço. Os grupos 

experimentais foram: grupo I - meio de cultura padrão sem antibiótico (controle negativo); 

grupo II – gel de clorexidina a 2% (controle positivo); grupo III- gel experimental I (clorexidina 

a 0,2%, metronidazol a 2,5% e minociclina a 2%); grupo IV - gel experimental II (clorexidina 

a 0,2%, metronidazol a 2,5% e doxiciclina a 2%); grupo V - veículo usado nos géis 

experimentais. A viabilidade celular foi avaliada pelo método MTT, nos tempos de 24, 48 e 72 

horas de tratamento em diluições de 1, 0,1 e 0,01%. Os valores de citotoxicidade foram 

expressos como a porcentagem em relação ao controle negativo. Os dados obtidos foram 

tabulados e submetidos a ANOVA dois fatores, com grau de significância de 5%. Em todos os 

tempos avaliados os dois géis experimentais demonstraram menor citotoxicidade que o gel de 

clorexidina. O veículo utilizado nos géis experimentais não foi citotóxico em nenhuma 

concentração ou tempo avaliados. Em 24 horas os dois géis experimentais demonstraram 

resultados similares, porém, a partir de 48 horas o gel II mostrou-se menos citotóxico que o gel 

1. Com isso conclui-se que os géis experimentais apresentam menor citotoxicidade que o gel 

de clorexidina, sendo que o gel II se mostrou menos citotóxico que o gel I em maiores tempos 

de tratamento 
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ANÁLISE POR MICROCT DO PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DE RAÍZES 

MESIAIS DE MOLARES INFERIORES POR MEIO DE DUAS TÉCNICAS MANUAIS 

Teodosio LM*, Abrão AGG, Laffayett HA, Silva PAA, Brochado VHD, Prescinotti R, Silva 

RSF 

A pesquisa tem como objetivo analisar por meio de microtomografia computadorizada a 

qualidade do preparo químico-mecânico de raízes mesiais por meio de duas técnicas manuais, 

afim de mostrar sua eficácia no tratamento endodôntico, no que se diz respeito à superfície 

interna do canal a ser instrumentada. Foram utilizadas 20 amostras de molares inferiores, limas 

manuais de aço inox tipo K, Flexofile e limas de liga de Níquel-Titâneo (NiTi) Easy Prodesign 

M para a instrumentação dos canais. As amostras tiveram seus canais mesiais previamente 

analisados por meio de microtomografia computadorizada e foram divididas em 2 grupos, no 

grupo I foi feita a instrumentação da raiz mésio-vestibular com limas Easy ProDesign M e 

instrumentação da raiz mésio-lingual com limas tipo K e Flexofile pela técnica progressiva, e 

no grupo II foi feita a instrumentação da raiz mésio-vestibular com limas tipo K e Flexofile pela 

técnica progressiva e instrumentação da raiz mésio-lingual com limas Easy ProDesign M, por 

fim, foi feita a análise por microCT para avaliação dos resultados. Após avaliação dos dados, 

podemos afirmar que, utilizando as limas com liga de NiTi, obtivemos sucesso maior no que se 

diz respeito à superfície de contato da lima com o canal, do que comparada com as limas de 

aço inox, mostrando a superioridade nas propriedades físicas da liga de Ni-Ti em relação sua 

modelagem no canal, dando maior segurança ao aluno ou profissional durante a prática 

endodôntica, contribuindo para um melhor prognóstico e resolução dos casos clínicos. 
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RESOLUÇÃO ESTÉTICA DA FLUOROSE DENTÁRIA COM ASSOCIAÇÃO DO 

CLAREAMENTO E MICROABRASÃO: RELATO DE CASO  

Perbeline J*, Cassemiro SS, Lourenço DMP, Froes DLC, Laderda ET, Matiolli IA, Cardoso IA, 

Hoeppner MG 

A fluorose dental é considerada uma das etiologias intrínsecas de alteração de cor dentária que  

mais provoca a desarmonia na estética dental, haja vista que os pacientes incomodam-se com 

as manchas brancas ou amarronzadas nos dentes provocadas pela má formação do esmalte 

dentário. O trabalho visa relatar e discutir o tratamento estético conjugado, clareamento e 

microabrasão do esmalte dental, a fim de melhorar a estética do sorriso. Paciente do sexo 

feminino, 19 anos, leucoderma, procurou a Clínica Odontológica da Universidade Estadual de 

Londrina (COU/UEL), insatisfeita com a cor de seus dentes. Após anamnese e avaliação 

clínica, diagnosticou-se alteração de cor fisiológica dos dentes, com presença de manchas 

brancas indicando fluorose do esmalte dental. Dividiu-se o tratamento em três fases. Iniciou-se 

utilizando um agente clareador à base de peróxido de carbamida a 16% nas arcadas superior e 

inferior (Mix Night, Villevie), pela técnica caseira supervisionada, durante, aproximadamente, 

21 dias. Posteriormente, foi feito uma única sessão de clareamento pontual nos dentes 11 e 21 

com peróxido de hidrogênio a 35% (Mix One Suprime, Villevie). Enfim, para a remoção das 

manchas brancas de fluorose, realizou-se  microabrasão do esmalte dental com ácido clorídrico 

a 6% associado ao carbeto se silício  (Whiteness RM, FGM). Após 15 dias, as restaurações em 

resina composta dos dentes 11 e 21 foram substituídas devido a não alteração de cor dos 

materiais resinosos frente aos géis clareadores. Portanto, a conjugação de tratamentos bem 

estipulados para cada paciente são essenciais para a satisfação estética do paciente e sucesso 

nos resultados obtidos. 
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESTRATIFICAÇÃO E MICROANATOMIA EM 

INCISIVO CENTRAL SUPERIOR MODELADO EM LABORATÓRIO 

Küster I*, Silva AO, Lourenço DMP, Fróes DLC 

Uma grande dificuldade na odontologia estética é a reprodução de restaurações que mimetizem 

a estrutura dental. A inadequada escolha e utilização de resinas compostas podem levar uma 

restauração ao fracasso. O objetivo desse trabalho é propor um protocolo laboratorial para 

aplicação da técnica de estratificação policromática na reconstrução de um incisivo central 

superior. Para o suporte teórico/científico utilizou-se pesquisa de artigos e livros publicados de 

2010 a 2019. Na técnica, a face palatina de um incisivo central superior extraído foi moldada, 

obtendo-se um guia restaurador de silicone. A reprodução do dente iniciou-se pela confecção 

da raiz seguindo para o esmalte palatino, representado por uma fina camada de resina 

translúcida. Três resinas de corpo com cromas diferentes foram utilizadas na estratificação da 

dentina, sendo dispostas em camadas oblíquas de cervical para incisal da maior para a menor 

saturação. A camada de dentina do terço incisal foi modelada esculpindo os mamelos 

dentinários criando a microanatomia incisal e complementada com a resina opalescente. Na 

sequência, uma camada de esmalte foi colocada sobre a face vestibular do dente, recobrindo as 

resinas da estratificação de dentina e modeladas as áreas de espelho e texturas com espátulas e 

pincéis. Realizou-se o acabamento com pontas diamantadas para a remoção de irregularidades 

e evidenciação das texturas e sulcos. Discos e borrachas abrasivas, discos de feltro e pasta de 

polimento também foram utilizados para alisamento e polimento. Com o presente trabalho, 

observou-se a importância do estudo da estratificação em dente modelado em laboratório que 

possibilitou aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades sobre os 

comportamentos ópticos das resinas compostas, anatomia e espessura dos dentes naturais que 

podem ser aplicados na rotina restauradora. 
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- Dentística e Materiais Dentários/Painel/Graduação/Caso Clínico 

COMO DIMINUIR A SENSIBILIDADE DENTÁRIA EM CLAREAMENTO CASEIRO

  

Takeda ASM*, Trovo AL, Froes DN, Rangel GN, Cardoso AS 

O clareamento dentário é uma alternativa para quem busca o belo e não quer um tratamento 

invasivo, mas existem algumas desvantagens como sensibilidade dentária, causada por conta 

dos agentes clareadores que penetram no dente causando algumas alterações em níveis 

morfológicos e moleculares e a intensidade pode variar quanto ao tempo de exposição, dose e 

tolerância do paciente. O objetivo deste caso é relatar efeito indesejado ocorre em tratamento 

de clareamento caseiro, que é a sensibilidade dentária e como minimizar este efeito por meio--

de instruções e escolha de técnica correta. Paciente do sexo feminino, 24 anos, compareceu à 

clínica odontológica da UEL com a queixa principal de dentes amarelados e relatou ter 

sensibilidade dental a alimentos gelados, não apresentava alterações sistêmicas relevantes. No 

exame clinico as cores iniciais dos dentes superiores foram B2 (incisivo central superior direito) 

e A2 (canino superior direito) e nos dentes inferiores foram B2 (incisivo central inferior direito) 

e A3 (canino inferior direito). O tratamento indicado foi clareamento dental caseiro com 

peróxido de carbamida 10% e dieta sem alimentos ácidos. Esses cuidados foram essenciais para 

evitar que a paciente não tivesse a sensibilidade dentária exacerbada, pensando assim no 

conforto da paciente. O uso de peróxido de carbamida 10% associado a colaboração da paciente 

quanto a higiene bucal, ao uso de dentifrícios dessensibilizantes e ingestão controlada de 

alimentos ácidos possibilitaram o sucesso clínico na mudança de coloração final da paciente e 

não gerou efeitos indesejados em relação a sensibilidade dentária.  

 



- Dentística e Materiais Dentários/Painel/Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE SUPERFICIAL EM REPARO DE 

RESTAURAÇÕES EM RESINA BISACRILICA  

Caputo CR, Cardoso BF, Lopes MB, Cartagena AF  

As resinas bisacrílicas são amplamente utilizadas em terapias protéticas, é de fundamental 

importância comparar suas propriedades, para que o dentista realize seu trabalho com segurança 

e confiança na marca e técnica de escolha. Este trabalho tem como objetivo testar diferentes 

tratamentos de superfície por meio de análise da rugosidade superficial. Foram confeccionadas 

42 amostras de resina bisacrílica divididas em 7 grupos experimentais (n=7), sendo um sem 

aplicação de tratamento de superfície (controle), 6 grupos tratamentos físicos de superfície: 

asperização com brocas de alta velocidade de granulação fina, média e grossa e jateamento com 

óxido de alumínio de 50, 90 e 125 µm. Todas as amostras foram armazenadas em água destilada 

a 37 ºC por 24 horas. Após o armazenamento as mesmas tiveram suas superfícies analisadas 

em um rugosímetro no modo de contato modelo Surface Roughness Tester SJ. Os dados em 

MPa foram submetidos à ANOVA e ao teste Tukey (p=0,05). Dentre os tratamentos físicos os 

grupos que apresentaram menores valores de rugosidade foram dos óxidos de alumínio (óxido 

50µm - 0,89±0,66 cd; óxido 90µm - 1,69±1,85 bcd; óxido 50µm 2,23±1,89 bcd) não diferindo 

pelo grupo controle (0,16±0,08 d). Enquanto o grupo da broca média (5,11±0,92 a) e grossa 

(3,85±0,92 ab) foram os que apresentaram maiores valores de rugosidade. O grupo broca fina 

(2,62±0,34 bc) não diferenciou nem dos óxidos nem das demais brocas. Concluiu-se que os 

tratamentos de superfície mais eficazes foram os de jateamento de óxido de alumínio em resina 

bisacrílica. 

  



- Dentística e Materiais Dentários/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

AUMENTO DA LONGEVIDADE DAS RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA 

COM O USO DE SELANTE DE SUPERFÍCIE.  

Franco CVA*, Rosalen LMM, Brunetti RG, Trava MS, Lourenço DMP, Fróes DL, Besegato 

JF, Hoeppner MG 

A Odontologia Restauradora ascendeu com a melhoria das propriedades físicas, químicas e 

mecânicas das resinas compostas (RC). Entretanto, existem fatores que comprometem a adesão 

à dentina e esmalte, como a contração e tempo de polimerização, a expansão térmica, a 

espessura dos incrementos de resina composta, entre outros. Ademais, alteração da cor, perda 

da integridade marginal, do brilho e lisura superficial comprometem a longevidade das 

restaurações de RC. O objetivo desse trabalho, é contextualizar as indicações pela revisão de 

literatura e levantar resultados quanto a utilização do selante de superfície (SS) em restaurações 

de RC. Para isso, foram selecionadas publicações científicas no período de 2006 a 2019 nas 

Bases de Dados PubMed e SciELO. A pesquisa foi realizada referenciando as palavras chave, 

seus temas e combinações: resinas composta/desgaste, resina composta/longevidade, resina 

composta/cor, resina composta/infiltração. Os resultados ratificam que o SS melhora o 

comportamento clínico das restaurações de RC quanto a redução da infiltração marginal, 

manutenção da cor e resistência ao desgaste. Por outro lado, apresentaram diferença de eficácia 

em relação a outras marcas (Fortify – Bisco Inc; BisCover – Bisco Inc; Seal & Protect – 

Dentsply) e ao tipo de substrato. Além disso, outros autores que não observaram melhora 

significativa para a indicação desse material, principalmente devido ao seu custo elevado. Foi 

possível concluir que a aplicação do SS aumenta a resistência ao desgaste e à infiltração 

marginal das restaurações em resina e reduz a alteração da coloração. Entretanto, não pode ser 

utilizado como substituto, mas sim, em associação ao polimento das restaurações. 
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CASO CLÍNICO: RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA EM DENTES COM 

TRAUMATISMO CORONÁRIO  

Rosalen LMM*, Franco CVA, Brunetti RG, Trava MS, Lourenço DMP, Froes DL, Hoeppner 

MG  

As injurias traumáticas são um grave problema de saúde pública. Ocorre prevalentemente em 

crianças e adolescentes sendo os incisivos centrais superiores os mais acometidos. Podem estar 

associadas a quedas, violência e práticas esportivas. Algumas condições clínicas aumentam a 

susceptibilidade dos indivíduos a essa injúria traumática como o overjet acentuado, a oclusão, 

a respiração bucal e o inadequado selamento labial. O tratamento mais indicado é a restauração 

em resina composta desde que tenha quantidade suficiente de remanescente dental.  O objetivo 

deste trabalho é apresentar o uso da resina composta para dentes com fratura no terço médio 

dos dentes 11 e 21. No exame clínico, apresentou ausência de sintomatologia dolorosa, mordida 

aberta e quantidade suficiente de remanescente dentário. Nos exames complementares, não 

apresentou envolvimento pulpar e periapical, assim, o tratamento de escolha foi a restauração 

em RC usando tira matriz de poliéster. Assim, foi feita a seleção da cor e documentação 

fotográfica. Pelo paciente não ser colaborativo, foi optado em realizar o procedimento com 

isolamento relativo e um trabalho à 4 mãos. A restauração foi à mão livre, com apoio da guia 

de tiras de poliéster, iniciada pela parede palatina, seguida da face incisal, proximal e, por 

último, a vestibular. O caso segue em acompanhamento. Conclui-se então que comparando com 

as restaurações indiretas, o uso da RC é uma opção viável, principalmente devido ao baixo 

custo, às propriedades mecânicas e estéticas e principalmente à possibilidade de troca se 

necessário, promovendo resultados conservadores que auxiliam no desenvolvimento 

psicossocial desse paciente. 
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DENTINA INFECTADA X DENTINA AFETADA: REMOÇÃO PARCIAL DE 

TECIDO CARIADO  

Brunetti RG*, Trava MS, Franco CVA, Rosalen LMM, Lourenço DMP, Silva AO  

A lesão cariosa tem atividade caracterizada pela desmineralização dos tecidos dentários em 

função do pH ácido proveniente do metabolismo dos carboidratos fermentáveis pelo biofilme 

bacteriano. A ausência de um desses fatores pode resultar no controle de uma lesão e, 

consequentemente, um tratamento menos invasivo. O objetivo deste trabalho é apresentar uma 

revisão de literatura sobre as técnicas atuais de remoção seletiva da dentina cariada em dentes 

permanentes e sua aplicabilidade na prática clínica. Para tanto, utilizou-se pesquisa de artigos 

entre 2015 e 2019, disponíveis em bases de dados: PubMed, SciELO e periódicos CAPES. 

Durante muito tempo, a remoção total da dentina cariada era preconizado como tratamento de 

escolha, sendo necessários preparos cavitários com formas geométricas pré-estabelecidas, 

resultando em um desgaste excessivo da estrutura hígida do dente. Atualmente, a Odontologia 

contemporânea é baseada em técnicas mais conservadoras, assim conhecendo o processo de 

evolução da cárie e também dos materiais restauradores adesivos descarta-se a confecção de 

preparos extensos. A técnica da remoção parcial da dentina cariada prevê a remoção completa 

da dentina infectada, uma vez que ela não se remineraliza; e a preservação da dentina 

contaminada/afetada por cárie, por ser passível de remineralização. Assim, essa remoção 

seletiva está vinculada as condições restauradoras que devem ser conduzidas pela possibilidade 

de um perfeito selamento cavitário além de acompanhamentos de rotina. Se caso não houver 

condições favoráveis a essa técnica menos invasiva, é recomendado a remoção de todo o tecido 

afetado. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A CÁRIE DENTÁRIA E O POLIMORFISMO DOS GENES 

AMELX E ENAMEN  

Barbosa PD*, Araújo MC, Costa PM, Poli-Frederico RC, Conti ACCF, Oltramari PVP, 

Fernandes TMF 

Avaliar a possível relação entre a suscetibilidade da cárie dentária em crianças e o polimorfismo 

dos genes que codificam proteínas formadoras do esmalte dentário: a amelogenina (AMELX) 

e a enamelina (ENAMEM). O DNA de 63 crianças em tratamento ortodôntico entre 8 e 12 anos 

de idade foi coletado a partir das células epiteliais da mucosa bucal. A genotipagem dos 

indivíduos quanto aos genes AMELX e ENAMEN foi realizada por meio da reação em cadeia 

da polimerase (PCR) em tempo real. A presença de lesões cariosas foi analisada através de 

fotografias da documentação ortodôntica e análise radiográfica. Os resultados mostram que não 

há associação entre suscetibilidade a cárie dentária e o polimorfismo do gene AMELX. Porém, 

foi observada uma associação entre a frequência genotípica do gene ENAMEN e a cárie 

dentária. 33% da crianças portadoras do genótipo CT apresentaram cárie, enquanto 93,9% 

daquelas que tinham o genótipo TT não apresentaram a doença. Há a hipótese de que o genótipo 

CT codifica a proteína enamelina alterada, alterando a formação do esmalte e aumentando a 

suscetibilidade do hospedeiro à cárie. O genótipo CT para o gene ENAMEN pode ser 

considerado como um fator de risco à cárie dentária. 
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BIOMIMETISMO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA: ANÁLISE DE 

OPACIDADE E TRANSLUCÊNCIA  

Trava MS*, Brunetti RG, Franco CVA, Rosalen LMM, Lourenço DMP, Silva AO  

A natureza da luz e maneira como esta é refletida ou transmitida influencia na forma como um 

objeto é percebido pelos olhos humanos. Em casos de restaurações estéticas em dentes 

anteriores essa dinâmica acontece por meio de fenômenos ópticos e desempenha papel 

importante nas mesmas. Dessa forma, o comportamento da luz deve ser analisado quanto as 

características de opacidade e translucência em dentes naturais e materiais restauradores, além 

das dimensões básicas da cor (matiz, croma e valor). Este trabalho tem como objetivo 

apresentar os conceitos de opacidade e translucência por meio de uma revisão de literatura a 

fim de se obter estratégias para a aplicação e verificação na prática clínica restauradora. Para 

isso foram utilizados artigos pesquisados nas bases de dados Pubmed e SciELO datados de 

2011 a 2018. Estudos ópticos sobre a interação da luz e os tecidos dentais evidenciam 

fenômenos significativos de opacidade (não permite a passagem de luz) e translucência 

(permite passagem seletiva da luz), isso acontece por conta da morfologia e da estrutura do 

esmalte e da dentina. A composição das resinas tem grande influência sobre o grau de 

translucidez das restaurações, além da saturação e da espessura da mesma. Sendo assim, antes, 

no planejamento e durante a realização de uma restauração estética, esses aspectos devem ser 

analisados e valorizados. Conclui-se que o sucesso de uma restauração não depende 

exclusivamente da correta seleção do matiz, croma e valor final, mas também da compreensão 

da opacidade e translucência para obtenção de um biomimetismo da estrutura dental. 
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AÇÃO ANTIOXIDANTE DO RESVERATROL NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DO 

ESMALTE CLAREADO 

Andrade RS*, Brigantini L, Soares VCG, Berger SB, Felizardo KR, Guiraldo RD, Lopes MB 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de um antioxidante, o resveratrol, nas 

propriedades físicas e mecânicas do esmalte clareado. Foram selecionados 80 molares humanos 

divididos em 8 grupos (n=10) de acordo com o tempo de armazenamento (24 horas e 21 dias) 

e 4 protocolos de tratamento: com ou sem clareamento e com ou sem resveratrol (SC, SCR, C, 

CR). Para os grupos com clareamento o gel foi aplicado sobre a superfície do esmalte e a 

moldeira individual personalizada posicionada por 8 horas/dia, em estufa à 37ºC, durante os 14 

dias. Após, a solução de resveratrol a 10% foi aplicada por fricção durante 1 minuto. Leituras 

iniciais quanto à variação de cor, rugosidade e microdureza foram realizadas antes do 

clareamento. Após o protocolo clareador, além dos testes iniciais, as amostras passaram pelo 

teste de microcisalhamento. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade e ao teste 

estatístico adequado (α=0,05). Não houve diferença quanto a rugosidade e a microdureza entre 

os grupos (p>0,05). ∆E foi maior (p0,05) de SC (16,18±2,13) nem de SCR (18,55±1,89). Para 

21dias não houve diferença (p>0,05) entre os grupos. Concluiu-se que o resveratrol aumentou 

a resistência de união 24 horas após o clareamento, sem interferir nas propriedades físicas do 

esmalte. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA RESINA COMPOSTA AO 

ESMALTE DENTAL DESMINERALIZADO APÓS APLICAÇÃO DE 

CARIOSTÁTICOS  

Zanin GT*, Peixoto YCTM, Dias FA, Guiraldo RD, Lopes MB, Favaro JC, Fernandes TMF, 

Berger SB  

Este estudo investigou o efeito de agentes anticáries, incluindo um agente experimental à base 

de nanopartículas de prata (NNP) e diamino fluoreto de prata (DFP), sobre a resistência ao 

cisalhamento (μ-SBS) da resina composta em comparação com o esmalte intacto (EI) ou 

desmineralizado (ED) com lesão de cárie artificial. Um total de 48 fragmentos de esmalte dental 

foram coletados de terceiros molares humanos e divididos em 6 grupos experimentais (n = 8): 

controle positivo (EI), controle negativo (ED), EI + DFP, ED + DFP, EI + NNP e ED + NNP. 

As amostras dos grupos ED, ED + DFP e ED + NNP foram submetidas à ciclagem de pH para 

formação de lesão inicial de cárie artificial. Em seguida, os cariostáticos foram aplicados de 

acordo com o grupo experimental. Na sequência, condicionamento ácido foi realizado, 

aplicação do sistema adesivo e cilindros de resina composta foram. Os corpos-de-prova foram 

armazenados em água deionizada a 37 ºC por 24h e, então, submetidos ao teste de 

microcisalhamento em máquina de ensaios universal até a fratura. Os resultados obtidos foram 

analisados através da ANOVA, pós teste de Tukey e Dunnet, com p < 0,05. Não houve 

diferença entre os grupos e o controle G1 (EH sem cariostático), pelo pós-teste Dunnet. Quando 

comparados todos os grupos com pós-teste Tukey, os valores médios em G3 foram maiores que 

os dos grupos com ED. Os agentes cariostáticos não alteraram a propriedade de resistência de 

união de material resinoso em substratos de esmalte dentário hígido e desmineralizado 

artificialmente. 
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COMPARAÇÃO DE REMOÇÃO DO MATERIAL OBTURADOR ENTRE OS 

INSTRUMENTOS RECIPROCANTES E PROTAPER  

Junior PPS*, Victorino FR, Orosco FA  

A realização da terapia endodôntica consiste no tratamento do canal radicular, devolvendo 

condições saudáveis para os tecidos pulpares, alcançando o sucesso clínico. Quando este 

tratamento não se encontra satisfatório, o retratamento dos canais radiculares é indicado, sendo 

uma alternativa de devolver saúde para a região periapical. O presente trabalho tem por 

objetivo, por meio de uma revisão de literatura de artigos indexados na plataforma PubMed, 

comparar a ação da remoção do material obturador dos canais radiculares, no processo de 

retratamento endodôntico, através dos sistemas Protaper Universal e Reciprocante. Foram 

selecionados nove artigos escritos entre 2008 a 2018 que tinham relevância com o tema em 

questão e, por meio da leitura dos mesmos, foi comparado a ação da remoção do material 

obturador entre ambos os sistemas. O sistema reciprocante mostrou-se mais seguro quanto a 

fratura de limas por fadiga, contrapondo-se ao sistema Protaper, de rotação continuada. Ambos 

os sistemas são valiosos instrumentos auxiliares para a prática endodôntica. Nenhum método é 

capaz de uma remoção de cem por cento de material obturador para o retratamento. Deste modo, 

o profissional deve eleger os melhores instrumentais e métodos para auxiliá-lo. O estudo nos 

possibilita, em última análise, contribuir para discussões a respeito do retratamento e métodos 

de remoção do material obturador dos canais radiculares. 
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TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COMO RESOLUÇÃO ESTÉTICA APÓS 

FRATURA DENTÁRIA EM SESSÃO ÚNICA - RELATO DE CASO  

Dreossi G, Amoroso P, Cardia G, Landi B, Sassaki L, Lopes B  

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de fratura dentária em única sessão, 

abrangendo um tratamento multidisciplinar, interligando áreas da Odontologia a fim de 

devolver função e estética. Paciente do sexo feminino, compareceu ao consultório após uma 

fratura completa da coroa do dente 22. A paciente relatou que precisava com urgência de uma 

solução estética. Iniciou-se com anestesia no dente 22, em seguida foi realizada a abertura 

coronária. Foi realizada a instrumentação do canal com limas Reciproc até o diâmetro 50.  

Então, foi realizada a prova radiográfica do cone de guta-percha (GP) e feita a obturação. A GP 

foi cortada com um dispositivo eletrônico de compactador de GP até 5 mm aquém do 

comprimento de trabalho. O espaço para o pino foi feito com broca do sistema FGM e a seguir 

o pino de fibra de vidro foi cimentado com cimento resinoso dual. Logo após, foi incrementada 

e preparada a porção referente a dentina com resina composta (RC) A2D do sistema Z350 (3M). 

A parte de reconstrução coronária foi iniciada construindo o batente palatino com a RC de cor 

CT. O segundo passo consistiu na confeção da crista marginal com RC A2E dando pontos de 

contato. A porção vestibular do corpo da restauração foi preenchida com RC A2B e finalizada 

com camada única da RC A2E. O acabamento e polimento foram realizados na mesma sessão. 

Desta forma conclui-se que a intervenção multidisciplinar foi extremamente importante para a 

resolução do caso para devolver a função e estética da paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Endodontia/Painel/Graduação/Pesquisa 

EFEITOS DA ADIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM 

PROPILENOGLICOL NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS FIBROBLÁSTICAS  

Custódio IC, Gregorio D, Gonçalves GSY, Piazza B, Panucci GGM, Maia LP  

O objetivo foi avaliar a citotoxicidade da adição de carvão ativado (CA) em duas concentrações 

diferentes na pasta de hidróxido de cálcio (HC) e propilenoglicol (PG). Células fibroblásticas 

L929 foram cultivadas em placas de 96 poços (1x104 células/poço). Após adesão overnight, as 

células foram tratadas com os extratos das pastas em 3 concentrações, estabelecendo-se os 

seguintes grupos: 1. HC; 2. HC+CA5%; 3. HC+CA10%; e 4. PG. Meio de cultura foi utilizado 

como controle negativo. Após 24 horas do tratamento a citotoxicidade foi avaliada pelo método 

MTT. Os valores foram expressos como porcentagem em relação ao controle. Para verificar as 

diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA, considerando um nível de significância de 

5%. Todos os extratos puros (100%) causaram diminuição maior que 60% na viabilidade 

celular, com diferença significante entre todos os grupos experimentais e o grupo controle 

(p<0,05), o que indica a citotoxicidade. O grupo PG foi citotóxico se comparado ao grupo 

controle (p<0,05) em todas as concentrações testadas, o que pode ter influenciado na 

citotoxicidade das pastas quando utilizados os extratos a 100%. Nas diluições de 50% e 25% 

não houve diferença significante entre as 3 pastas avaliadas e nem entre as pastas e o grupo 

controle. As pastas experimentais contendo hidróxido de cálcio e carvão ativado apresentam 

citotoxicidade relativa similar à pasta de hidróxido de cálcio pura após 24 horas de tratamento 

em células fibroblásticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dentística/Painel/ Graduação/ Caso Clínico 

RESOLUÇÃO ESTÉTICA EM DENTES ANTERIORES FRATURADOS: RELATO 

DE CASO  

Pereira PB*, Pinhatari IGS, Fróes DL, Souza EHAG, Sá FC, Lacerda ET 

Este trabalho teve como objetivo apresentar um caso clínico de restaurações em resina 

composta em incisivos centrais superiores fraturados e discutir os aspectos clínicos de sua 

reabilitação. Paciente, sexo masculino, 22 anos, compareceu ao Programa de Residência em 

Dentística da Universidade Estadual de Londrina, se queixando de sensibilidade e dentes 

anteriores fraturados. Durante a anamnese, paciente relatou acidente com pesos de academia 

durante a prática de atividade física. No exame clínico, verificou-se a existência de fratura em 

terço incisal nos dentes 11 e 21 envolvendo esmalte e dentina. Foi realizado o planejamento do 

procedimento restaurador direto nos dois elementos envolvidos. Após o isolamento absoluto, 

foi feito profilaxia com pedra pomes e água, confecção de bisel seguido de condicionamento 

com ácido fosfórico a 37%, lavagem e secagem, e aplicação do sistema adesivo. A técnica 

restauradora de escolha foi a incremental, iniciando pela confecção da face palatina com a 

técnica da mão livre. O acabamento foi feito com broca multilaminada e discos de granulação 

grossa, além do ajuste oclusal. Após 7 dias, procedeu-se acabamento e polimento com 

borrachas abrasivas e reprodução da microanatomia da região. Obteve-se sucesso na 

reabilitação estética e funcional dos elementos fraturados. Conclui-se que o correto diagnóstico 

e planejamento combinados com um fluxo de trabalho cuidadoso, são fundamentais para um 

prognóstico favorável, levando a resultados de excelente estética e função. 

 



Dentística/Painel/ Graduação/ Revisão de Literatura 

USO DE AGENTES DESSENSIBILIZANTES PREVIAMENTE AO CLAREAMENTO 

DENTAL – REVISÃO DE LITERATURA 

Sena ML*, Ferraresso LFOT, Lourenço DMP, Souza EHAG 

O atual padrão de beleza do sorriso é uma constante mundial, influenciando diretamente a 

autoestima e o bem-estar dos indivíduos. Na Odontologia Estética, o clareamento dental tornou-

se um procedimento conservador, eficaz e acessível na busca de dentes brancos e de um sorriso 

harmônico. Entretanto, o principal efeito negativo, a sensibilidade dental, trans/pós-operatória 

pode estar presente, sendo passível de interrupção do tratamento clareador. Sendo assim, o uso 

prévio de um agente dessensibilizante deve ser levado em consideração para que ocorra a 

diminuição da sensibilidade dental. Para tanto, este trabalho tem como objetivo, através de uma 

revisão de literatura, abordar o uso de agentes dessensibilizantes anteriormente ao clareamento 

dental ambulatorial e caseiro. Foram selecionados artigos das bases de dados: PubMed, Scielo 

e Google Acadêmico, nos idiomas português e inglês. Pode-se observar com esta revisão de 

literatura que os agentes dessensibilizantes, tais como, nitrato de potássio 5%, fluoreto de sódio 

2% e dentifrícios, são eficazes para diminuir a intensidade da sensibilidade dental. 

Adicionalmente, a eficácia da ação dos dessensibilizantes está relacionada com o agente 

clareador, técnica utilizada e a sua concentração. Além disso, o uso de agentes 

dessensibilizantes não interferiu nos resultados obtidos. Assim sendo, para que cirurgiões 

dentistas logrem sucesso no tratamento clareador, deve se adquirir o conhecimento acerca da 

prevenção e tratamento da sensibilidade dentinária. Por fim, notou-se a necessidade da 

realização de novas pesquisas envolvendo agentes dessensibilizantes, cremes dentais e agentes 

clareadores. 
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- Saúde Coletiva/Oral/Graduação/Caso Clínico 

PROJETO DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM ESCOLAS E COMUNIDADE 

Rosalen LMM*, Silva LAMP, Ursi WJS, Higasi MS 

A saúde bucal está diretamente relacionada com o bem-estar como um todo do paciente, 

portanto a prevenção é a melhor forma de promover qualidade de vida do mesmo, devendo ser 

introduzida desde o nascimento. Visto tal importância, esse trabalho tem por objetivo apresentar 

o Projeto Saúde Bucal em Escolas e Comunidade desenvolvido há 27 anos pela equipe técnica, 

acadêmicos e docentes da Clínica Odontológica Universitária (COU) da Universidade Estadual 

de Londrina (UEL). O projeto atende cerca de 12.431 crianças por mês com idades entre 0 a 14 

anos e alunos na fase adulta portadores de deficiência. Totaliza-se 74 instituições, dentre elas 

escolas públicas, particulares, especiais, centros de educação infantil, pastorais da criança e 

entidades assistenciais. São realizadas palestras educativo-preventivas, evidenciação de placa 

bacteriana, escovação supervisionada, orientação sobre alimentação e uso de fio dental, 

autoexame, com distribuição de um kit de higiene bucal. Também ocorre o auxílio em pesquisas 

e a capacitação de agentes multiplicadores. Os resultados a curto, médio e longo prazo são 

obtidos através de questionários, aprimoramento dos acadêmicos em atividades 

extracurriculares, priorização dos atendimentos de atenção básica e redução do índice de 

doenças bucais. Toda essa abrangência é possível através do apoio financeiro repassado pela 

COU/PROEX/UEL e o sistema Único de saúde. Concluindo, o Projeto de Saúde Bucal visa a 

prevenção e o incentivo da pratica de saúde bucal, estimulando mudanças de hábitos e 

promovendo uma melhor qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Saúde Coletiva/Oral/Graduação/Caso Clínico 

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM 

LONDRINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ferraresso LFOT*, Cassemiro SS, Barbosa CS, Silva LAMP, Silva WJU, Higasi MS  

Cárie precoce da infância (CPI) é uma doença caracterizada por 1 ou mais lesões, cavitadas ou 

não, em qualquer superfície dentária em crianças menores de 6 anos, sendo a CPI severa em 

menores de 3 anos. Assim sendo, a prevenção e promoção de saúde bucal nos primeiros anos 

de vida é de extrema importância. Este trabalho tem como objetivo, relatar as ações realizadas 

pelo projeto de extensão “Saúde Bucal em Escolares e a Comunidade” da Universidade 

Estadual de Londrina nos Centros de Educação Infantil (CEI). Inicialmente, a Técnica em 

Saúde Bucal entra em contato com a coordenadora da escola, definindo o dia e o horário para 

realização da atividade. No local, a priori é executado o fortalecimento de vínculo, através de 

teatros, brincadeiras e palestras educo-preventivas. Num momento posterior as crianças são 

levadas de mãos dadas até o escovódromo onde são realizadas instrução de higiene e escovação 

supervisionada e individual. Em caso de bebês que ainda não possuem dentes, a higienização é 

feita com gaze estéril, enrolada no dedo e embebida com água oxigenada 10 volumes, diluída 

em água filtrada. A higienização também é efetuada no próprio berçário. O número de 

beneficiados pelo projeto atualmente é de 3.989 crianças de 0 a 5 anos, distribuídas em 30 CEI. 

Desse modo, concluímos que o projeto dispõe de estratégias eficientes, simples e de baixo 

custo, aplicáveis à realidade do país para a diminuição da incidência das doenças bucais. Além 

disso, conscientizar a população, integrar acadêmicos em ações extramuro e capacitar agentes 

multiplicadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Saúde Coletiva/Oral/Graduação/Pesquisa 

ANÁLISE DA ROTULAGEM DE DENTIFRÍCIOS INFANTIS SEGUNDO 

ESPECIFICAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

Fonseca LNM, Caldarelli PG  

Encontra-se no mercado uma variedade de dentifrícios, dentre eles estão os dentifrícios infantis 

que podem apresentar flúor (F) ou não. A vigilância dos dentifrícios torna-se cada vez mais 

importante para o controle da qualidade dos produtos disponíveis e distribuídos pelos serviços 

públicos de saúde no Brasil. Objetivando a análise rotulagem e informações dos cremes dentais 

infantis disponíveis comercialmente, segundo especificações da Resolução nº 07, de 10 de 

fevereiro de 2015 e Resolução nº 79, de 28 de agosto de 2000 da ANVISA. Trata-se de um 

estudo quantitativo, descritivo e transversal, que foi analisado através da disponibilidade, preço 

e avaliação das embalagens de dentifrícios infantis comercializados em um município do 

Paraná. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Foram avaliados 11 

dentifrícios infantis dos quais 73% apresentaram concentração convencional de F, 9% baixa 

concentração de F e 18% eram sem F. O valor do grama dos dentifrícios sem F foi cerca de 3 

vezes maior que dos demais. Em relação às normas da ANVISA, 82% dos dentifrícios 

encontraram-se em consonância com a Resolução nº 07/2015, sendo que 18% dentifrícios não 

apresentaram em suas embalagens o modo de uso. Todos os dentifrícios encontraram-se de 

acordo com Resolução nº 79/2000. Conclui-se que há uma ampla oferta de dentifrícios infantis 

no mercado, a maioria, de acordo com as normas da ANVISA sobre composição e rotulagem. 

Ressalta-se a importância da vigilância desses produtos para garantia do máximo efeito no 

controle da cárie dentária e mínimo risco para o desenvolvimento de fluorose dental. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PNE/Oral/Graduação/Revisão de Literatura 

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM HEMOFILIA 

Kato TMS *  

A hemofilia é uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, caracterizada pelas deficiência 

dos fatores VIII (hemofilia A) ou IX (hemofilia B) da coagulação. As hemofilias caracterizam-

se por sangramentos frequentes e com fluxo, principalmente em musculatura profunda como 

os hematomas, em articulações e, após procedimentos cirúrgicos, por isso é importante saber 

como lidar com a dose profilática sempre que o médico necessitar de realizar a reposição.O 

problema da pesquisa é de que maneira realizar o atendimento odontológico em pacientes 

hemofílicos com segurança? E Demonstrar através de uma revisão bibliográfica, o protocolo 

para tratamento odontológico seguro e efetivo em pacientes com hemofilia.Os objetivos são: 

compreender a doença hemofilia, suas causas, suas consequências, riscos e como lidar com o 

paciente na clínica odontológica, enfatizar a importância da saúde bucal nos pacientes 

hemofílicos; descrever o planejamento e o tratamento odontológico para pacientes hemofílicos. 

Foi realizado um estudo qualitativo, através de revisão bibliográfica sistematizada de artigos 

publicados no Brasil (e ou internacionais) no período de 1988 a 2018. Pode-se chegar à 

conclusão que o cirurgião dentista deve conhecer a hemofilia pois,  coagulopatias em geral 

apresentam alto risco de sangramento após procedimentos cirúrgicos ou traumas mucosos dessa 

maneira o cirurgião dentista deve ter cuidado no atendimento odontológico, principalmente 

aqueles que envolvem cirurgias, se possível seguir o protocolo presente no manual de 

coagulopatias disponibilizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. E como resultado foi 

constatado que o tratamento do hemofílico envolve uma equipe multidiscilplinar e tal equipe 

deve estar em comunicação para o sucesso na qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PNE/Oral/Graduação/Revisão de Literatura 

ATENDIMENTO ODONTOLOGICO EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Peixoto YCTM*, Seixas GF  

A deficiência visual influencia diretamente a condição de saúde bucal das crianças portadoras, 

indicando uma higiene deficiente e consequentemente maior prevalência de alterações bucais 

como cárie e doença periodontal. Embora a odontopediatria esteja em constante atualização, 

seus recursos na maioria dos casos necessitam da visão para possuir efetividade, o que torna o 

atendimento odontológico a estes pacientes extremamente limitado. Algumas medidas 

demonstram maior taxa de sucesso ao atendimento de crianças com deficiência visual, como: 

limitar o atendimento a um único profissional, proporcionar um ambiente sereno, relaxante e 

informal, evitar o contato físico sem permissão, oferecer informações precisas, deixar que o 

paciente explore o ambiente através do tato, descrever com detalhes os instrumentos e objetos, 

evitar ruídos altos e inesperados, dar preferência aos materiais sem sabores, utilizar materiais 

lúdico-pedagógicos que explorem os demais sentidos, permitir que o paciente participe 

ativamente do tratamento, realizar procedimentos breves e acompanhamento bimestral. Isso 

mostra que o atendimento a este grupo precisa de uma abordagem diferenciada que esteja em 

conciliação com suas necessidades, o que pode ser alcançado através de medidas simples, de 

fácil acesso, sem materiais de alto custo, nem de consultórios adaptados, sendo determinante 

apenas que o profissional conheça essas medidas e as pratique. 



PNE/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

RELAÇÃO ENTRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL E SISTÊMICA COM O 

TEMPO DE INTERNAMENTO DE PACIENTES EM UTI 

Bellançon LB*, Steinle EC, Seixas GF 

O cuidado com a saúde bucal de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

é um método auxiliar na prevenção de pneumonia associada a ventilação mecânica, redução de 

focos de infecção e melhoria na qualidade de vida. Esse estudo teve como objetivo analisar a 

relação entre a condição de saúde bucal e sistêmica de pacientes adultos em UTI com o tempo 

que eles permanecem internados. Duas Cirurgiãs-dentistas previamente treinadas e calibradas 

realizaram diariamente o exame bucal e cuidados de higiene de 207 pacientes da UTI da 

Irmandade Santa Casa de Londrina durante o período de internação entre julho e agosto de 

2018. Dados da saúde sistêmica foram coletados através do prontuário médico eletrônico. 

Como resultados, através do teste de regressão linear multivariada, obteve que o tempo de 

internamento da UTI apresentou associação com alterações sistêmicas como: desenvolvimento 

de pneumonia (p<0,00003), presença de doença renal crônica (p<0,0003) e a evolução ao óbito 

(p<0,0006). Além disso, houve relação com alterações bucais como: presença de sialorreia 

(p<0,005), sangramento bucal (p<0,000001), sangramento gengival (p<0,08), raiz residual 

(p<0,1), supuração na margem gengival (p<0,04) e de alguma lesão em tecido mole (p<0,04). 

Podemos concluir que a condição de saúde bucal tem influência no tempo de permanência na 

UTI. 



Saúde Coletiva/Oral/Graduação/Caso Clínico 

PROJETO DE EXTENSÃO DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES DA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Laffayett HA*, Sousa VI, Ito FAN, Carloto EET, Ono E, Pedriali MBBP, Tiossi PPC, 

Takahama Junior A 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é definida como um tipo de pneumonia 

que se desenvolve após 48 horas do início da ventilação mecânica, sendo uma importante causa 

de morbidade e mortalidade em pacientes intubados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

Vários estudos têm demonstrado que a má higiene oral pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento da PAV e a higienização oral diária nesses pacientes já é estabelecida como 

uma importante medida de prevenção. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da 

atuação de um graduando em odontologia no projeto de extensão intitulado "Implantação de 

um protocolo de higiene bucal por equipe multiprofissional especializada para prevenção de 

pneumonia em unidades de terapia intensiva: estudo prospectivo’’. Através das visitas semanais 

na UTI podemos afirmar que houve uma enorme agregação na formação profissional e humana 

dos alunos, como a oportunidade de trabalhar em uma equipe multiprofissional, a mudança de 

olhar com o paciente, passando a tratá-lo como um ser biopsicossocial e em alguns casos poder 

identificar manifestações bucais de doenças  sistêmicas que o paciente apresenta. Podemos 

concluir que o envolvimento do aluno de graduação em um ambiente hospitalar tem uma 

enorme significância para sua formação, além de ter uma extrema importância na redução do 

risco de desenvolvimento da PAV em pacientes em ventilação mecânica. 



Saúde Coletiva/ Oral/ Graduação/Caso Clínico 

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES DA 

TERCEIRA IDADE 

Cassemiro SS*, Ferraresso LFOT, Barbosa CS, Silva LAMP, Higasi MS, Ursi WJS. 

A população idosa tem crescido em ritmo acelerado. No Brasil, segundo o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) estima-se que em 2060 os idosos poderão representar 

26,7% da população. Devido as limitadas ações voltadas para a 3ª idade, especialmente em 

instituições cuidadoras de idosos carentes, surgiu o projeto de extensão “Prevenção e Promoção 

da Saúde Bucal para Pacientes da Terceira Idade”. São atendidos aproximadamente 433 idosos 

por mês de diferentes faixas etárias, de 18 instituições cuidadoras: asilos, casas de repouso, 

pastorais do idoso e entidades assistenciais de Londrina e região. Os objetivos do projeto são: 

prestar atendimento preventivo-educativo a idosos e cuidadores, conscientizar a população 

sobre a importância da saúde bucal, prevenção de doenças bucais e proporcionar uma melhor 

qualidade de vida. Além de modificar hábitos pouco saudáveis da população idosa e aumentar 

a participação dos mesmos, através da realização de palestras educativas/preventivas com tema 

saúde bucal, higienização individual e coletiva, evidenciação de placa bacteriana, orientação de 

como higienizar e armazenar as próteses dentárias, o uso do fio dental, hábitos alimentares 

saudáveis e autoexame. Os resultados serão a curto, médio e longo prazo, trazendo benefícios 

para a população como: a diminuição da incidência das doenças bucais e redução dos índices 

epidemiológicos. E integrar acadêmicos do curso de odontologia nas ações extramuros e 

capacitar agentes multiplicadores. Pode-se concluir que as ações realizadas pelo projeto se 

baseiam em estratégias simples, de baixo custo governamental, podendo ser realizadas em 

qualquer ambiente, permitindo a integralidade entre docentes, acadêmicos e servidores junto à 

comunidade. 
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- Saúde Coletiva/Painel/Graduação/Caso Clínico 

PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA PACIENTES DA TERCEIRA IDADE  

Trovo ALJ*, Barbosa CS, Silva LAMP, Ferraresso LFOT, Higasi MS, Cassemiro SS, Ursi WJS

  

A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento segundo a pesquisa feita pelo 

IBGE, com isso o número de idosos vem aumentando e consequentemente problemas bucais 

também, os desafios ocorrem devido as ações serem dirigidas para apenas medidas curativas 

nos consultórios. A saúde bucal na terceira idade ainda é vista com pouca importância, 

ocorrendo um alto índice de cárie dentária, doenças periodontais, levando a perdas dentárias e 

consequentemente uma procura maior pelas próteses. Além disso, o câncer, quando 

diagnosticado na sua fase inicial, pode reduzir às taxas de mortalidade, fato que não ocorre, 

sendo um grave problema de saúde pública e constitui a segunda maior causa de morte. Em 

virtude da exclusão da saúde bucal do idoso e a percepção de que a saúde bucal é um dos fortes 

componentes da qualidade de vida e autoestima para essa população leva-nos a priorizar ações 

a serem realizadas para esse grupo. O presente trabalho tem como objetivo relatar e refletir as 

ações de promoção em saúde bucal realizadas com o grupo da terceira idade pertencentes ao 

Projeto de Extensão “Promoção da saúde bucal para pacientes da terceira idade” da 

Universidade Estadual de Londrina. São atendidos aproximadamente 404 pacientes/mês de 

Entidades Assistenciais, asilos, casa de repouso e pastoral do idoso. Onde são desenvolvidas 

Palestra Educativo/Preventiva com tema Saúde Bucal, distribuição de kits com escova e pasta 

dental, orientação na escovação supervisionada utilizando das técnicas de escovação, 

orientação como limpar e condicionar as próteses dentárias, o uso do fio dental e fazer o 

autoexame. Se necessário é feito o encaminhamento de pacientes com necessidades específicas 

para o Centro de Especializações da Clínica Odontológica Universitária para examiná-los e 

tratá-los de acordo com sua necessidade. Sendo assim, o trabalho visa apresentar o Projeto de 

Extensão que tem como foco minimizar os problemas bucais em pacientes idosos e deixar esta 

população ciente sobre sua importância, bem como diagnosticar uma possível alteração e 

realizar o seu devido encaminhamento. 

 

 



- Saúde Coletiva/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

DESASTRES EM MASSA: PROTOCOLO ODONTO-LEGAL PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE VÍTIMAS  

Albuquerque Neto CC*, Amaral MA  

O trabalho foi realizado embasado em livros na área de identificação humana, odontologia 

legal, medicina legal, artigos científicos e revisão de literatura acerca dos protocolos, já 

preexistentes, para reconhecimento de corpos em acidentes de desastres em massa. O trabalho 

é resultando de um estudo das ferramentas a serem seguidas, por meio de um protocolo montado 

com características específicas da odontologia, onde o odontolegista se empenha a determinar 

a identidade da vítima. Um protocolo de grande recorrência para desastres envolvendo vítimas 

de diversas localidades e nacionalidades é o DVI da Interpol. Para o cirurgião-dentista, a coleta 

de dados segue uma linha que vai desde a coletas de informações ante mortem da vítima até 

uma análise comparativa de imagens post mortem. Segundo a Interpol devem haver, para a 

análise da vítima a ser identificada, três cirurgiões-dentistas. Um profissional que fará o exame, 

outro que fará o registro e um terceiro para a tomada radiográfica. Sendo assim conclui-se que 

é indispensável o papel do cirurgião dentista no processo de reconhecimento de vítimas de 

desastres de destruição em massa. Mas para tal, é útil que se haja um protocolo para a execução 

de suas tarefas, afim de sistematizar o serviço e garantir que todos os passos cruciais sejam 

executados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Saúde Coletiva/Painel/Pós-Graduação/Caso Clínico 

SAÚDE BUCAL PARA ELES: EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO PARA HOMENS EM HORÁRIO ALTERNATIVO  

Hanashiro CT*, González AHM, Silvia Regina Guarneri, Rodrigues EF, Zamarchi LM, Bee R, 

Fernandes S  

Diante do alto número de trabalhadores, principalmente do gênero masculino, que não 

compareciam às consultas odontológicas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), observou-

se a necessidade de realizar ações no período noturno, facilitando o acesso destes trabalhadores 

aos serviços de saúde e evitando atestados, perda de benefícios e prejuízo aos empregadores. 

Com o apoio do Departamento Municipal de Saúde, empresas localizadas na área de 

abrangência da UBS BNH, no município de Coronel Vivida-PR, foram contatadas. Das três 

empresas locais, duas aderiram ao projeto. O primeiro acolhimento na Unidade contou com a 

presença de 19 homens, e teve início às 18 horas. Um lanche foi servido, tendo em vista que 

muitos dos trabalhadores haviam ido direto da empresa. Em seguida, a cirurgiã-dentista da UBS 

ministrou a palestra intitulada “Saúde Bucal: Mitos e verdades”, onde foram abordadas desde 

questões sobre a quantidade de creme dental indicada para cada idade, até doenças como 

periodontite e câncer bucal. Um segundo momento foi destinado à discussão e troca de 

experiências. Ao final, todos foram avaliados por meio de anamnese e exame clínico, e 

agendados para dar início ao tratamento odontológico. A adesão ao tratamento foi de 100% e 

até o momento não foram registradas faltas às consultas agendadas. Portanto, podemos concluir 

o quão importante é conhecer a população residente na área de abrangência da UBS, suas 

características e particularidades, para que sejam ofertados serviços de saúde de acordo com 

suas reais necessidades. 

 

 

 

 



- Saúde Coletiva/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

INFRAÇÕES ÉTICAS À RESOLUÇÃO–196/2019 COMETIDAS NO INSTAGRAM 

PELOS CIRURGIÕES DENTISTAS 

Martin JM*, Almeida RS.  

Os Conselhos Federais e Estaduais de Odontologia são responsáveis pela fiscalização e punição 

das ações dos Cirurgiões Dentistas de acordo com o Código de Ética Odontológico (CEO – 

1976). Com a intensa evolução das mídias sociais, grande parte dessa classe profissional elege 

esses meios de veiculação para divulgação de sua profissão. Logo, fez-se necessária a criação 

da Resolução CFO-196/2019, a qual proíbe alguns atos do Cirurgião Dentista - CD nesses 

meios. Com o objetivo de descrever a porcentagem de CD que descumpriram a Resolução, foi 

gerada uma busca na mídia social Instagram, utilizando-se o termo “Dentista”. Foram, então, 

selecionados, aleatoriamente, 100 perfis de CD para análise. Por conseguinte, algumas 

infrações foram constatadas: a falta do nome do profissional e seu número de inscrição em todas 

as publicações de imagens ou vídeos e inclusão de casos de terceiros em 94% dos perfis; a 

presença de imagens de equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos em 81%; 

a divulgação de vídeos ou imagens de procedimentos, sem fins científicos, em 47%; além da 

presença de expressões escritas ou faladas denotando o sensacionalismo, a autopromoção, a 

concorrência desleal, a mercantilização da Odontologia ou a promessa de resultado em 7%. De 

acordo com esse estudo, convém ressaltar que as infrações observadas, majoritariamente, 

remetem às divulgações de imagens indevidas e à ausência de informações referentes ao 

profissional. Enquanto que poucos delitos alusivos à injuria da imagem dos CDs foram 

observados. Além disso, nossos resultados sugerem que a classe odontológica deve atentar-se 

aos princípios éticos ao compartilhar sua rotina de trabalho. 
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1 - ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA AMELOGÊNESE IMPERFEITA: 10 ANOS DE 

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

Assunção LSG*, Bocato JR, Toma M, Navarro RL, Conti ACCF, Fernandes TMF, Oltramari PVP  

2 - AVALIAÇÃO DA SUTURA PALATINA MEDIANA POR MEIO DA RADIOGRAFIA OCLUSAL EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA  

Barbosa PD*, Araújo MC, Bocato JR, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Oltramari 

PVP, Fernandes TMF  

3 - AVALIAÇÃO DA AGRADABILIDADE DO PERFIL FACIAL EM PACIENTES CLASSE II  

Pizzurno LGDA*, Marcondes J, Nakama Junior JT, Almeida MR, Conti ACCS, Fernandes TMF, Oltramari PVP, Almeida-

Pedrin RR 

4 - AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS ESCALAS LIKERT E DE ANÁLISE VISUAL COMO MÉTODOS 

PARA MEDIR AGRADABILIDADE FACIAL  

Volpato GH*, Almeida-Pedrin RR, Dourado GB, Fernandes TMF, Oltramari PVP, Almeida MR. Didier VF, Conti ACCF 

5 - AVALIAÇÃO DA MAGNITUDE DA REABSORÇÃO RADICULAR APICAL EXTERNA (RRAE) EM 

PACIENTES ORTODÔNTICOS SUBMETIDOS À CORTICOTOMIA ALVEOLAR.  

Sperandio KCT*, Engel F, Navarro RL, Domingues F, Santos GN, Fernandes TMF, Conti ACCF, Oltramari PVP  

6 - TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR COM DOIS DIFERENTES 

DISPOSITIVOS: ESTUDO CLÍNICO, PROSPECTIVO E RANDOMIZADO  

Bocato JRB*, Araujo MC, Conti ACCF, Almeida MR, Almeida-Pedrin, Oltramari PVP, Fernandes TMF  

7 - TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR: ESTABILIDADE EM LONGO PRAZO 

Rossato PH*, Castilho AFJC, Fernandes TMF, Almeida RR, Conti ACCF, Almeida MR, Almeida-Pedrin RR, Oltramari 

PVP 

8 - AVALIAÇÃO FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES GERADAS EM DIFERENTES APARELHOS NA 

EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA: ESTUDO PILOTO 

Silva VPG*, Araújo MC, Lopes MB, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Oltramari PVP, Fernandes TMF 

9 - CORREÇÃO DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR COM DISJUNÇÃO PALATINA  

Moreira JL*, Vicente KGM, Kido VKK, Couto DAF, Takahashi R 

10 - CARACTERÍSTICAS DA DIETA E POSSÍVEL BRUXISMO DO SONO EM PRÉ-ESCOLARES: HÁ UMA 

ASSOCIAÇÃO? 

Schavarski CR*, Singi PS, Serra-Negra JMC, Volpato CH, Sovinski JA, Dezan-Garbelini CS 

11 - AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO SOB ANESTESIA GERAL: 44 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA EM ODONTOPEDIATRIA  
Sovinski JA*, Frossard WTG, Pinto LCP, Inagaki LT 

12 - AÇÕES ODONTOLÓGICAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NO CMEI 

VALÉRIA VERONESI – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Volpato CH*, Schavarski CR, Sovinski JA, Seixas GF, Dezan-Garbelini CS 

 



- Ortodontia/Oral/Graduação/Caso Clinico 

ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA AMELOGÊNESE IMPERFEITA: 10 ANOS 

DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

Assunção LSG*, Bocato JR, Toma M, Navarro RL, Conti ACCF, Fernandes TMF, Oltramari 

PVP  

A amelogênese imperfeita (AI) é uma doença hereditária que expressa uma desordem no 

desenvolvimento da estrutura do esmalte. Na sua forma mais branda, promove alteração na cor 

dos dentes; e em casos mais severos, apresenta perda de estrutura do esmalte iniciada durante 

a fase de irrupção provocando sensibilidade dentinária extrema. O presente trabalho tem como 

finalidade demonstrar uma abordagem interdisciplinar no tratamento de uma paciente com AI. 

Paciente, gênero feminino, 16 anos, fez acompanhamento para tratamento preventivo e 

restaurador por muitos anos em ambas as denticões decídua e permanente. Sua queixa principal 

era a grande sensibilidade dentinária e a estética. O exame clínico revelou um perfil facial 

convexo, dolicofacial, incompetência labial, desvio da linha média superior, assimetria, relação 

molar de classe II, suave apinhamento anterior superior e inferior, trepasse horizontal 

acentuado, discreta mordida aberta. As cores dos dentes variavam de amarelo á amarelo escuro, 

manchas marrom escuras, presença de cáries pela hipoplasia e múltiplas restaurações com 

resina composta estavam presentes. A radiografia panorâmica mostrou agenesia dos segundos 

pré-molares inferiores, do incisivo lateral superior esquerdo e dos terceiros molares. A paciente 

recebeu tratamento interdisciplinar ortodôntico, restaurador e protético para a correção da má 

oclusão, função e estética. Pode se concluir que os protocolos de tratamento adotados 

promoveram além da correção ortodôntica, melhora do perfil e estética do sorriso com um 

acompanhamento do benefício em longo prazo durante 10 anos. 



- Ortodontia/Oral/Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA SUTURA PALATINA MEDIANA POR MEIO DA RADIOGRAFIA 

OCLUSAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA

  

Barbosa PD*, Araújo MC, Bocato JR, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, 

Oltramari PVP, Fernandes TMF  

Avaliar os efeitos da expansão rápida da maxila (ERM) utilizando radiografias oclusais, 

comparando dois diferentes aparelhos expansores: Tipo Haas e Hyrax.A amostra foi constituída 

por 41 pacientes entre 7 a 12 anos, que apresentavam mordida cruzada posterior e foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos: Hyrax e Haas. Radiografias oclusais foram realizadas 

antes (T1) e após (T2) a disjunção e digitalizadas no scanner HP Scanjet. O software Dolphin 

Imaging® 11.7 foi utilizado para obtenção dos traçados: A) distância entre os incisivos centrais 

superiores; B) distância entre as cristas alveolares; C) abertura na distância de 10mm da crista 

para posterior; D) abertura na distância de 3mm do segmento distal do parafuso expansor para 

posterior na sutura palatina mediana. Para análises estatísticas foram utilizados os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e o teste t, com nível de significância de 5%. A abertura do diastema 

entre os incisivos centrais superiores foi estatisticamente significativa na comparação de T1 e 

T2 em ambos os grupos. Houve uma maior abertura na região da crista em comparação com os 

segmentos posteriores, mostrando uma conformação triangular, com a base voltada para a 

região anterior e o vértice para posterior. Não houve diferença nos efeitos encontrados entre os 

aparelhos e ambos os grupos apresentaram disjunção palatina, concluindo-se que os protocolos 

de tratamentos empregados foram similares após a ERM. 

  

 



- Ortodontia/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA AGRADABILIDADE DO PERFIL FACIAL EM PACIENTES 

CLASSE II 

Pizzurno LGDA*, Marcondes J, Nakama Junior JT, Almeida MR, Conti ACCS, Fernandes 

TMF, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR  

Avaliar a agradabilidade do perfil facial em pacientes Classe II tratados com elásticos 

intermaxilares associado ao aparelho ortodôntico fixo. A amostra constituiu-se de 54 

telerradiografias (pré e pós tratamento), de 27 jovens brasileiros, sendo 10 do sexo masculino 

e 17 do sexo feminino. O grupo de avaliadores foi composto por ortodontistas, sendo 32 

mulheres e 28 homens e por leigos, sendo 31 mulheres e 29 homens. Cada avaliador recebeu 

um álbum contendo os perfis das silhuetas dos pacientes sendo dois perfis em cada folha (pré-

T1 e pós-tratamento T2 do mesmo paciente) inseridos aleatoriamente. Realizaram uma análise 

subjetiva das silhuetas dos álbuns de acordo com a agradabilidade do perfil facial por meio da 

escala Likert. Para as comparações dos escores entre T1 e T2, entre Leigos e Ortodontistas, 

entre o gênero e idade dos avaliadores, foi utilizado o teste t com nível de significância de 5%. 

Houve diferença estatisticamente significante entre T1 e T2, sendo que em T2 os avaliadores 

atribuíram notas maiores. Na comparação entre a percepção dos Leigos e dos Ortodontistas 

observou-se diferença estatisticamente significante na fase T2 sendo que os Ortodontistas 

atribuíram maiores notas. Conclui-se que na percepção dos avaliadores, o tratamento da Classe 

II com elástico intermaxilar promoveu impacto positivo na agradabilidade do perfil facial. 

 

 

 



- Ortodontia/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DAS ESCALAS LIKERT E DE ANÁLISE VISUAL 

COMO MÉTODOS PARA MEDIR AGRADABILIDADE FACIAL 

Volpato GH*, Almeida-Pedrin RR, Dourado GB, Fernandes TMF, Oltramari PVP, Almeida 

MR, Didier VF, Conti ACCF  

O objetivo desse estudo foi comparar os dois métodos mais utilizados nos estudos de avaliação 

de agradabilidade facial, a Escala Likert e a Escala de Análise Visual (EAV). Foi confeccionado 

um álbum contendo fotografias faciais de frente e de perfil de 10 pacientes com má oclusão que 

procuraram por tratamento ortodôntico. Foram selecionados 5 mulheres e 5 homens jovens 

adultos com discrepâncias faciais verticais e sagitais. A amostra de avaliadores foi composta 

por 3 grupos: 30 Ortodontistas, 30 Cirurgiões bucomaxilofaciais e 30 leigos. Os examinadores 

avaliaram as fotografias de acordo com a agradabilidade das faces em dois momentos, um com 

a EAV e outro com a escala Likert de 5 pontos, respondendo um questionário ao final da 

avaliação sobre sua preferência entre as escalas. Para a comparação entre os 3 grupos de 

avaliadores na EAV foi utilizado Análise de variância a um critério (ANOVA) e o teste post-

hoc de Tukey. Para a comparação entre os 3 grupos de avaliadores na escala Likert foi utilizado 

o teste de Kruskal-Wallis. Para a comparação entre as 5 categorias da escala Likert nas notas 

atribuídas pela EAV foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Para determinar a correlação entre 

as escalas foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Para comparação entre os 

coeficientes de correlação entre os grupos de avaliadores utilizou-se a transformação de Fisher 

e a estatística z. Em todos os testes foi adotado nível de significância de 5%. Os resultados 

mostraram que as escalas apresentam respostas semelhantes, porém a maioria dos avaliadores 

preferiram a escala Likert, por considerarem mais fácil e retratar melhor a sua opinião. Leigos 

atribuíram as maiores notas, demonstrando serem mais tolerantes às características faciais 

inerentes às más oclusões. As duas escalas podem ser utilizadas para se avaliar agradabilidade 

facial, porém pela maior preferência dos avaliadores e simplicidade, a escala Likert parece mais 

adequada para esse propósito. 

 

 



- Ortodontia/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA MAGNITUDE DA REABSORÇÃO RADICULAR APICAL 

EXTERNA (RRAE) EM PACIENTES ORTODÔNTICOS SUBMETIDOS À 

CORTICOTOMIA ALVEOLAR 

Sperandio KCT*, Engel F, Navarro RL, Domingues F, Santos GN, Fernandes TMF, Conti 

ACCF, Oltramari PVP  

Avaliar a magnitude da reabsorção radicular apical externa (RRAE) em incisivos superiores e 

inferiores de pacientes ortodônticos 6 meses após a realização da corticotomia alveolar, durante 

a retração anterior. A amostra foi composta por 10 pacientes, com média de idade de 23,7±4,9 

anos, divididos em 2 grupos: Corticotomia (CORT: n=5, 40 incisivos), corticotomia prévia à 

retração dentária anterior; Controle (C: n=5, 40 incisivos), sem corticotomia. Os grupos foram 

pareados quanto à idade, gênero, quantidade de apinhamento, índice PAR e características 

cefalométricas. Para quantificação do comprimento radicular, foram realizadas radiografias 

periapicais dos 80 incisivos, realizadas 6 meses após o início do tratamento (T1) e 6 meses após 

a realização da corticotomia alveolar (T2), após foram digitalizadas e transferidas para o 

programa de processamento de imagens CorelDraw X7, no qual as medidas dos comprimentos 

dos dentes foram realizadas. O erro intraexaminador foi calculado por meio do Coeficiente de 

Correlação Intraclasse e da concordância de Bland & Altman. Para as comparações entre os 

grupos, foram realizados os testes ANOVA a um critério e Qui-quadrado, com nível de 

significância de 5%. Com relação à magnitude da RRAE, não houve diferença significante na 

avaliação intragrupos (p>0,05), com variação (T2-T1) de -0,12 mm a -0,70 mm no grupo 

corticotomia e -0,27 mm a -0,70 mm no grupo controle. Nenhum dos grupos apresentou dentes 

com reabsorção ≥ 1 mm. 

 

 

 

 



- Ortodontia/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR COM DOIS 

DIFERENTES DISPOSITIVOS: ESTUDO CLÍNICO, PROSPECTIVO E 

RANDOMIZADO  

Bocato JRB*, Araujo MC, Conti ACCF, Almeida MR, Almeida-Pedrin, Oltramari PVP, 

Fernandes TMF  

Comparar as alterações dimensionais dos arcos dentários em modelos digitais. A amostra foi 

de 45 pacientes, ambos os gêneros, leucodermas, dentadura mista, mordida cruzada posterior, 

Classe I, que foram aleatoriamente divididos em dois grupos: Hyrax (n = 24), idade de 9,49 e 

Haas (n=21), idade de 9,20. O protocolo foi realizado durante 7 dias: 1 volta completa após a 

instalação e 2/4 manhã e 2/4 noite no restante dos dias. O período de avaliação foi de 6 meses. 

Os modelos de gesso iniciais (T1) e após 6 meses (T2), foram digitalizados em um scanner 3D 

3Shape R700 sobre a qual foram realizadas mensurações por meio do programa 

OrthoAnalyzerT 3D: distâncias transversais da maxila e mandíbula, comprimento do arco 

superior e inferior, perímetro do arco superior e inferior, inclinação dentária, profundidade 

palatina e diastema interincisivo. A avaliação do erro intraexaminador foi realizada pelo 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI), Bland-Altman e pelo teste t pareado com 30% da 

amostra. Para comparação intergrupos foi utilizado o teste t e para comparação intragrupo o 

teste t dependente, com nível de significância de 5%. Ambos os aparelhos apresentaram ganho 

transversal. Houve um aumento estatisticamente significante na largura intermolar mandibular 

na região cervical do grupo Hyrax em relação ao Haas. Os molares apresentaram maior 

inclinação no grupo Haas e os caninos maior inclinação no Hyrax. Pode-se concluir que os 

protocolos demonstraram haver características dentoalveolares produzidas pelos dois 

dispositivos utilizados (Hyrax e Haas), contribuindo desta forma para a expansão palatina. 



-Ortodontia/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR: ESTABILIDADE 

EM LONGO PRAZO  

Rossato PH*, Castilho AFJC, Fernandes TMF, Almeida RR, Conti ACCF, Almeida MR, 

Almeida-Pedrin RR, Oltramari PVP 

Avaliar a estabilidade dos resultados obtidos 5 anos após o tratamento precoce da mordida 

aberta anterior (MAA). Vinte e três indivíduos com média de idade inicial de 8,4 (13 femininos 

e 10 masculinos) e com MAA média de 3,26 mm foram tratados por um período de 12 meses 

com esporões colados, mentoneira, grade palatina fixa ou grade palatina removível. Realizou-

se análise retrospectiva das telerradiografias laterais obtidas ao início (T1), após 12 meses (T2) 

e 5 anos após o tratamento (T3). Para verificar se existia diferença para as variáveis 

cefalométricas em T1, T2 e T3, utilizou-se o teste ANOVA para medidas repetidas com pós-

teste de Bonferroni. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar se a severidade 

inicial da MAA (overbite) poderia influenciar a estabilidade em longo prazo. A influência entre 

a recidiva clinicamente significante, a presença de hábitos bucais deletérios e o tipo de aparelho 

(fixo ou removível) no pós-tratamento foi calculada por meio dos testes ANOVA fatorial e 

ANCOVA. Trinta dias após a primeira avaliação, 30% das medidas foram repetidas para 

verificação do erro intraexaminador. Para todos os testes foi adotado α=5% e IC=95%. A 

correção média da MAA foi de 3,59mm. O overbite final médio foi de 0,33 mm com correção 

da MAA em 60,9%. Após 5 anos obteve-se overbite médio de 1,15mm e apenas um paciente 

(4,3%), apresentou recidiva clinicamente significante. A presença de hábito bucal deletério e a 

severidade inicial do overbite influenciaram a recidiva (p0,05). Pode-se concluir que o 

tratamento precoce da MAA apresenta alta estabilidade dos resultados (95,7%). Os hábitos 

bucais deletérios devem ser eliminados para se obter correção e estabilidade em longo prazo. 



Ortodontia/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

AVALIAÇÃO FOTOELÁSTICA DAS TENSÕES GERADAS EM DIFERENTES 

APARELHOS NA EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA: ESTUDO PILOTO 

Silva VPG*, Araújo MC, Lopes MB, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, 

Oltramari PVP, Fernandes TMF 

Avaliar e quantificar a tensão resultante nas estruturas de suporte na região dos caninos e 

molares durante a expansão rápida da maxila utilizando 4 diferentes dispositivos. Foram 

confeccionados, por meio de um manequim odontológico pré-fabricado (Roic, Três Corações, 

Brasil), 5 modelos com resina fotoelástica PL-3 (Vishay, Malvern, USA), cada um deles 

recebeu 4 tipos de expansores maxilares: Hyrax, Haas, Diferencial PeckLab (PC) e Diferencial 

Great Lakes (GL). O protocolo de ativação foi de 10 voltas do parafuso expansor seguido da 

análise das tensões frente a um polariscópio de reflexão. O polariscópio permitiu observar as 

tensões provenientes da ativação dos dispositivos utilizados e quantificá-los por meio de um 

software específico (PS Calc 2.0). A leitura das tensões foi realizada em pontos pré-

determinados na região anterior palatina do lado direito (P1) e esquerdo (P2), na região palatina 

posterior do lado direito (P3) e esquerdo (P4) e na região oclusal, centralizada ao parafuso 

expansor (P5). Para análise estatística foi utilizado o teste ANOVA para a comparação entre os 

4 grupos adotando-se nível de significância de 5%. A simulação de expansão entre os quatro 

grupos mostrou padrões de distribuição de tensão semelhantes, sem diferença estatisticamente 

significante. Não houve diferenças significantes na quantidade de força nas cinco regiões 

palatinas avaliadas.  



Ortodontia/Oral/ Graduação/ Caso clínico 

CORREÇÃO DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR COM DISJUNÇÃO 

PALATINA  

Moreira JL*, Vicente KGM, Kido VKK, Couto DAF, Takahashi R  

A mordida cruzada posterior está associada a atresia maxilar. Este problema transversal deve 

ser corrigido assim que diagnosticado. A MCP não se autocorrige, podendo comprometer a 

maxila esqueleticamente, necessitando correção ortopédica por meio da disjunção palatina. Os 

aparelhos que promovem a disjunção palatina são o Hyrax e o Haas. Estes são fixados na 

maxila, apoiados só nos dentes ou nos dentes e palato. A disjunção palatina é realizada por meio 

da expansão rápida da maxila e necessita ativação diária. Este tratamento deve ser realizado 

preferencialmente antes da calcificação da sutura palatina. Após a calcificação da sutura 

palatina é necessário complementação cirúrgica. O objetivo deste trabalho é relatar um caso 

clínico de uma paciente do sexo feminino, 8 anos de idade, dentadura mista, mordida cruzada 

posterior unilateral esquerda esquelética e apinhamento anterior superior e inferior. A paciente 

possuía alto índice de cárie, comprometendo os molares decíduos 55, 74 e 75. Após as extrações 

dos molares  decíduos, foi instalado um arco lingual de Nance para manter a morfologia do 

arco inferior. Os exames radiográficos como: panorâmica, telerradiografia cefalométrica em 

norma lateral, carpal, oclusal e periapicais foram utilizadas no plano de tratamento. No arco 

superior foi instalado o aparelho do tipo Haas que promoveu a disjunção palatina. A ativação 

foi realizada diariamente com 2/4 de volta durante 22 dias. Obteve-se uma expansão maxilar 

de 9 mm, e, após a correção transversal da maxila, aguardou-se a formação óssea por 90 dias. 

Após a sua remoção foi instalado uma contenção do tipo Hawley. 

 



Odontopediatria/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

CARACTERÍSTICAS DA DIETA E POSSÍVEL BRUXISMO DO SONO EM PRÉ-

ESCOLARES: HÁ UMA ASSOCIAÇÃO? 

Schavarski CR*, Singi P, Serra-Negra JMC, Volpato CH, Sovinski JA, Dezan-Garbelini CC 

O objetivo do estudo foi investigar a associação entre o consumo de alimentos presentes na 

dieta e a ocorrência de possível bruxismo do sono (PBS) em crianças. A amostra foi composta 

por crianças saudáveis, de 34 a 81 meses, ambos os sexos, que tiveram a ocorrência de PBS 

relatada pelos responsáveis e a frequência do consumo de alimentos verificada por meio de um 

questionário de frequência alimentar. A frequência do consumo dos alimentos foi classificada 

em: nunca/ocasionalmente (até duas vezes por semana) e habitualmente (mais de duas vezes 

por semana). Os dados foram analisados pelo teste qui quadrado (p < 0,05). Entre os 251 

participantes do estudo 127 (50,6%) eram meninos. A média de idade foi 54,5 ± 10,6 meses, 

altura de 108,2 ± 7,7 cm e peso de 18,8 ± 3,5kg. A ocorrência de PBS foi relatada em 85 crianças 

(33,9%). Foi detectada diferença estatisticamente significante na ocorrência de PBS em relação 

ao consumo de laranja (p = 0,008), bife (p = 0,004), peixe (p = 0,017) e polenta (p = 0,005). 

Uma menor frequência de PBS foi encontrada entre quem consumia habitualmente laranja e 

bife enquanto uma maior frequência foi encontrada entre os que consumiam habitualmente 

peixe e polenta. Os resultados encontrados sugerem que o consumo de alguns alimentos pode 

influenciar na ocorrência de PBS, em pré-escolares 



Odontopediatria/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO SOB ANESTESIA GERAL: 44 

ANOS DE EXPERIÊNCIA EM ODONTOPEDIATRIA  

Sovinski JA*, Frossard WTG, Pinto LCP, Inagaki LT 

O tratamento odontológico sob anestesia geral (AG) é uma alternativa eficaz devido ao seu 

caráter resolutivo imediato. Este trabalho objetivou avaliar a experiência vivenciada pela área 

de Odontopediatria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), durante o período de 1974 a 

2018, no tratamento sob AG. O trabalho foi baseado na análise dos prontuários de pacientes 

submetidos à AG no Hospital Universitário da UEL. Os dados foram tabulados de acordo com: 

número de crianças que receberam o tratamento, gênero, idade, com ou sem necessidades 

especiais e complexidade do tratamento. O teste Qui-quadrado foi utilizado para analisar a 

distribuição e frequência dos dados (P<0,05). Dos 731 prontuários analisados, 444 (60,7%) 

eram meninos e 287 (39,3%) meninas (P<0,001); 371 (50,8 %) eram pacientes com 

necessidades especiais (PNE) e 360 (49,2%) eram pacientes sem necessidades especiais 

(PSNE). Houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos estudados para 

indicação de AG (P<0,001). Entre os PNE, 71,1% tiveram indicação de extensão e 

complexidade de tratamento/comportamento não colaborador (EXC/NC) (P<0,001); para 

PSNE, o percentual foi de 43,9%. A maior frequência de tratamento é na faixa etária menor de 

3 anos e acima de 7 anos, em PSNE e PNE, respectivamente (P<0,001). Nos PNE, a exodontia 

foi mais frequente (80,3%), seguido de aplicação de cariostático e restaurações em amálgama. 

Nos PSNE, o tratamento mais frequente foi o uso de coroa de aço (77,2%), seguido de exodontia 

(70,2%), e aplicação de cariostático (64,2%). Concluímos que o tratamento odontopediátrico 

sob AG é mais invasivo em PNE. A indicação com maior prevalência de EXC/NC mostra que 

a AG constitui uma alternativa eficaz para o tratamento odontológico imediato e um facilitador 

para a manutenção da saúde bucal no pós-operatório. 



Odontopediatria/Oral/ Graduação/ Caso Clínico 

AÇÕES ODONTOLÓGICAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM CRIANÇAS 

ATENDIDAS NO CMEI VALÉRIA VERONESI – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Volpato CH*, Schavarski CR, Sovinski JA, Seixas GF, Dezan-Garbelini CC 

O Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi (CMEI Valéria Veronesi) atende 

cerca de 400 crianças de 0 a 6 anos de idade e é localizado no centro da cidade de Londrina, 

recebendo crianças de diferentes regiões do município, cujos pais trabalham na região central. 

A Clínica de Especialidades Infantis/Bebê-Clínica, por compartilhar o mesmo prédio que o 

CMEI, realiza os atendimentos odontológicos emergenciais destas crianças, especialmente o 

tratamento imediato dos traumatismos dentários. Também são atendidas na clínica aquelas 

cujos pais, por livre demanda, procurarem tratamento para seus filhos. Em uma estimativa 

rápida da condição de saúde bucal das crianças atendidas pela CMEI, constatou-se a 

necessidade de tratamento odontológico curativo em várias crianças. Diante disso, e 

considerando a proximidade física de ambas, realizou-se este projeto, que teve como objetivo 

geral promover a saúde bucal das crianças atendidas na CMEI e realizar o tratamento das 

necessidades odontológicas acumuladas nessa população. As crianças cujos pais concordaram 

com a participação no projeto, através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, participaram de atividades educativas em dois momentos distintos. Primeiramente 

com teatros e instruções de higiene e, em seguida foram levadas às dependências da Bebê-

Clínica, onde foram realizados higiene bucal com escova e creme dentário, seguido de exame 

clínico. As crianças puderam realizar o contato com consultório odontológico em ambiente 

lúdico e descontraído, e participaram de ação de educação em saúde com grande entusiasmo, 

mostrando a importância de ações realizadas por profissionais treinados. 

  



 

 

 

 

  

ÁREA ORTODONTIA E 

ODONTOPEDIATRIA 

Modalidade Painel 

 

Banca Examinadora: 

Jéssica Rico Bocato 

Graziela H. Volpato 

Nayara Caldas Pereira 
 



FÓRUM CIENTÍFICO – PAINEL 

 ÁREA ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA 

08/11 (Sexta- Feira) –  8:00 - MANHÃ 

PN 34 - TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR COM A UTILIZAÇÃO DO APARELHO FIXO 

4X2 E ARCO DE EXTRUSÃO NA DENTADURA MISTA  

Vasconcelos JB*, Santos BSR, Bicheline MHB, Fernandes TMF, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Oltramari PVP, 

Almeida MR  

PN 35 - ALTERAÇÕES TRANSVERSAIS NOS ARCOS DENTÁRIOS APÓS EXPANSÃO RÁPIDA DA 

MAXILA COM HAAS E HYRAX: ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO 

Fuschiani VMO*, Bocato JR, Araújo MC, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Oltramari PVP, Almeida MR, Fernandes 

TMF 

PN 36 - ESTABILIDADE X RECIDIVA: 5 ANOS APÓS O USO DA GRADE PALATINA FIXA 
Sasaki DY*, Justulin AF, Rossato PH, Oltramari PVP, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Fernandes TMF 

PN 37 - TRATAMENTO DE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR EM DENTIÇÃO MISTA COM EXPANSÃO 

RÁPIDA DE MAXILA: RELATO DE CASO  

Matsmoto SM*, Oliveira PHR, Abrantes MFF, Didier VF, Conti ACCF, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR, Fernandes 

TMF, Arruda MJALLA 

PN 38 - ALTERNATIVA DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO POR MEIO DE EXTRAÇÃO DE INCISIVO 

INFERIOR  

Hikida HG*, Silva IG, Henrique DBB, Didier VF, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Fernandes TMF, Moreira AG  

PN 39 - ALTERAÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES EM UM PACIENTE TRATADO COM EXPANSÃO 

RÁPIDA DA MAXILA - RELATO DE CASO  

Silva TNCS, Vieira MCSS, Araújo MC, Bocato JR, Conti ACCF, Oltramari PVP, Almeida MR, Fernandes TMF 

PN 40 - ANÁLISE FACIAL E SUA IMPORTÂNCIA NO DIAGNÓSTICO ORTODÔNTICO: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Esteves MF*, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Oltramari PVP, Didier FV, Almeida MR, Fernandes TMF, Volpato GH 

PN 41 - TRATAMENTO INTEGRADO DA RETENÇÃO INTRAÓSSEA DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR 

ASSOCIADA A PRESENÇA DE ODONTOMA COMPOSTO: RELATO DE CASO 

Silva EF*, Conti ACCF, Pedrin RRA, Almeida MR, Oltramari PVP, Fernandes TMF, Coelho YFS, Volpato GH  

PN 42 - MANTENEDOR DE ESPAÇO EM DENTADURA MISTA. REVISÃO DE LITERATURA  

Goering GM*, Lustri DML, Takahashi R 

PN 43 - MANTENEDOR DE ESPAÇO EM DENTADURA MISTA - CASO CLÍNICO  

Lustri DML*, Goering GM, Takahashi R 

PN 44 - ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DE CISALHAMENTO UTILIZANDO ADESIVO 

EXPERIMENTAL CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE PRATA  

Reis MFB *, Geha O, Guiraldo RD, Lopes MB, Berger SB 

PN 45 - TRATAMENTO CONSERVADOR DA AGENESIA DE INCISIVOS LATERAIS SUPERIORES 

Ueda IF*, Rosa WGN, Fernandes TMF, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Almeida RR, Oltramari PVP, Almeida MR 

PN 46 - A INFLUÊNCIA GENÉTICA NA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II  

Sperandio AT*, Castilho AFJ, Castelucci CEVF, Sperandio KCT  

PN 47 - COMPARAÇÃO DE TRÊS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR  

Bistaffa AGI*, Belomo-Yamaguchi L, Araújo MC, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Almeida MR, 

Fernandes TMF  

PN 48 - TRATAMENTO PRECOCE DE CLASSE II ESQUELÉTICA POR MEIO DE PLACA DUPLA DE 

AVANÇO MANDIBULAR: RELATO DE CASO 

Didier VF*, Flora TMS, Oliveira BFO, Volpato GH, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR, Fernandes TMF, Conti ACCF 

PN 49 - ASSOCIAÇÃO ENTRE ANSIEDADE, CATASTROFIZAÇÃO E SENSIBILIDADE DENTÁRIA COM A 

EXPRESSÃO DE CITOCINAS LIGADAS A DOR ORTODÔNTICA  

Santos GN, Conti ACCF, Garlet GP, Garlet TP, Fernandes TMF, Santos LL, Oltramari PVP 

PN 50 - ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR 

COM GRADE PALATINA REMOVÍVEL  

Justulin AF*, Dias F, Rossato PH, Oltramari PVP, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Fernandes TMF 

PN 51 - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE ESPORÕES COLADOS EM DENTES 

DECÍDUOS E PERMANENTES  

Rossato MDS*, Rossato PH, Assunção V, Berger SB, Punhagui MF, Fernandes TMF, Conti ACCF, Oltramari PVP 

PN 52 - PRÓTESE FIXA ESTÉTICO-FUNCIONAL DE DENARI COMO MANTENEDOR DE ESPAÇO EM 

ODONTOPEDIATRIA 

Ferraresso LFOT*, Seixas GF 



PN 53 - CORTICOTOMIA ALVEOLAR ASSOCIADA AO TRATAMENTO COM EXTRAÇÃO DE 4 

PRIMEIROS PRÉ-MOLARES: ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO  
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- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR COM A UTILIZAÇÃO DO 

APARELHO FIXO 4X2 E ARCO DE EXTRUSÃO NA DENTADURA MISTA 

Vasconcelos JB*, Santos BSR, Bicheline MHB, Fernandes TMF, Almeida-Pedrin RR, Conti 

ACCF, Oltramari PVP, Almeida MR 

O presente trabalho tem como objetivo relatar o tratamento da mordida aberta anterior com a 

utilização do aparelho fixo 4x2 associado ao arco de extrusão durante a dentadura mista. 

Paciente do gênero feminino e 8 anos de idade apresentava Mordida Aberta Anterior (-2,4mm) 

ocasionada por hábito de sucção, diastemas interincisivos, trespasse horizontal acentuado e 

ausência de selamento passivo. Para correção do trespasse vertical negativo foi instalado um 

aparelho 4x2, composto por bandas nos primeiros molares superiores e bráquetes nos incisivos 

centrais e laterais superiores, associado a um arco de extrusão, que possui uma dobra em V pré-

calibrada que libera uma força de 60g. Este tipo de mecânica é excelente por apresentar 

resultados previsíveis e não necessitar de cooperação do paciente. Após quatro meses de 

tratamento, a paciente apresentou correção do trespasse vertical, obtendo um trespasse positivo 

de 1,9mm, bem como do trespasse horizontal e fechamento dos diastemas. Conclui-se que o 

aparelho 4x2 associado ao arco de extrusão é uma excelente opção para o tratamento para a 

Mordida Aberta Anterior. 

  



- Ortodontia/Painel/Graduação/Pesquisa 

ALTERAÇÕES TRANSVERSAIS NOS ARCOS DENTÁRIOS APÓS EXPANSÃO 

RÁPIDA DA MAXILA COM HAAS E HYRAX: ESTUDO CLÍNICO PROSPECTIVO 

Fuschiani VMO*, Bocato JR, Araújo MC, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Oltramari PVP, 

Almeida MR, Fernandes TMF  

Comparar as alterações transversais dos arcos dentários em modelos digitais, de pacientes 

tratados com expansores maxilares tipo Haas e Hyrax. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética da Universidade Norte do Paraná / Plataforma Brasil número 2.008.872 e registro 

brasileiro de ensaios clínicos (UTN: U1111-1185-7694). A amostra foi de 45 pacientes, ambos 

os gêneros, leucodermas, dentadura mista, mordida cruzada posterior, Classe I, divididos em 

dois grupos: Hyrax (n = 24), idade de 9,49 (±1,61) e Haas (n=21), idade de 9,20 (±1,07). O 

protocolo de expansão foi por 7 dias: 1 volta completa após a instalação e 2/4 de volta manhã 

e 2/4 de volta noite no restante dos dias. O período de avaliação foi de 6 meses. Os modelos de 

gesso iniciais e após 6 meses, foram digitalizados em um scanner 3D 3Shape R700, sobre a 

qual foram realizadas mensurações com o OrthoAnalyzerT 3D: distâncias transversais da 

maxila e mandíbula. A avaliação do erro intraexaminador foi realizada pelo coeficiente de 

correlação intraclasse, Bland-Altman e pelo teste t pareado com 30% da amostra, 30 dias após 

a primeira avaliação. Para comparação intergrupos foi utilizado o teste t e para comparação 

intragrupo o teste t dependente, com nível de significância de 5%. Ambos os aparelhos 

apresentaram ganho transversal. Houve uma diferença estatisticamente significante no aumento 

da largura intermolar mandibular na região cervical do grupo Hyrax em relação ao Haas. Os 

protocolos de tratamento empregados demonstraram haver características dentoalveolares 

semelhantes produzidas pelos dois dispositivos utilizados, contribuindo desta forma para a 

expansão palatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ESTABILIDADE X RECIDIVA: 5 ANOS APÓS O USO DA GRADE PALATINA FIXA 

Sasaki DY*, Justulin AF, Rossato PH, Oltramari PVP, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-

Pedrin RR, Fernandes TMF  

Este trabalho tem por objetivo apresentar dois casos clínicos que demonstram a interceptação 

da MAA durante a dentadura mista, com o uso de grade palatina fixa por um período de 12 

meses e a avaliação dos resultados após cinco anos do final do tratamento. Duas pacientes com 

mordida aberta anterior (overbite: -1,76 e -3,79) foram tratadas com grade palatina fixa durante 

1 ano. Ao final do tratamento apresentaram correção do trespasse vertical (overbite: 1,54 e 

0,66). Após 5 anos foi realizado o acompanhamento para controle do caso e uma paciente 

apresentou estabilidade (overbite: 2,81) e a outra recidiva (overbite: -2,13). Essa recidiva está 

associada ao retorno do hábito de sucção após 4 anos do final do tratamento. Os resultados 

mostram que o tratamento de 12 meses foi efetivo para a correção da MAA, em um dos casos 

clínicos a paciente apresentou estabilidade após 5 anos do termino do tratamento, no entanto 

no outro caso clínico houve a recidiva da MAA devido ao retorno do hábito de sucção digital. 

A estabilidade do tratamento está relacionada a correção do trespasse vertical e ao abandono de 

hábitos bucais. O acompanhamento pós-tratamento evidenciou a necessidade de 

acompanhamento interdisciplinar afim de evitar o retorno dos hábitos deletérios e proporcionar 

uma estabilidade em longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

TRATAMENTO DE MORDIDA CRUZADA POSTERIOR EM DENTIÇÃO MISTA 

COM EXPANSÃO RÁPIDA DE MAXILA: RELATO DE CASO 

Matsmoto SM*, Oliveira PHR, Abrantes MFF, Didier VF, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, 

Fernandes TMF, Arruda MJALLA 

Mordida cruzada posterior é uma relação anormal transversal interarcos, cuja dimensão 

vestibulolingual inferior mostra-se maior que a dimensão superior. Esta relação influencia a 

morfologia triangular ao arco maxilar, alterando o desenvolvimento transversal. Uma medida 

interceptativa para melhores resultados e estabilidade é o tratamento precoce e assistido. 

Revisar sobre o quadro de mordida cruzada posterior e demonstrar, através de um caso clínico, 

a efetividade do protocolo de expansão rápida da maxila em idade prepuberal, durante a 

dentadura mista. Paciente, sexo masculino, 7 anos, caucasiano, procurou a Clínica de 

Especialização em Ortodontia do Instituto de Odontologia da Paraíba, apresentando atresia do 

arco superior, desvio funcional mandibular, máxima intercuspidação habitual não coincidente 

com a relação cêntrica, mordida cruzada posterior unilateral direita; ausência de selamento 

labial passivo.  O tratamento foi realizado sob forma de expansão rápida da maxila, com o uso 

do aparelho de HAAS modificado ancorado em segundos molares decíduos. Obteve-se uma 

expansão transversal de maxila de aproximadamente 6,5mm. Tal resultado apresentou o 

sucesso no descruzamento das arcadas, além da estabilidade da disjução maxilar observada 

após um ano ao aparelho. O protocolo de expansão rápida da maxila com um disjuntor 

modificado, ancorado em segundos molares decíduos é eficaz e evita diversos efeitos colaterais 

nos dentes. 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ALTERNATIVA DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO POR MEIO DE EXTRAÇÃO 

DE INCISIVO INFERIOR  

Hikida HG*, Silva IG, Henrique DBB, Didier VF, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, 

Fernandes TMF, Moreira AG  

A exodontia de um incisivo inferior é uma abordagem terapêutica bastante eficaz na busca de 

excelência do tratamento ortodôntico para obtenção de resultados estéticos e funcionais 

satisfatórios. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um tratamento através dessa opção 

terapêutica e esclarecer aspectos referentes às indicações e contraindicações para tratamentos 

com extração de um incisivo inferior. Relato de caso: Paciente, sexo masculino, 36 anos, 

leucoderma, dentição permanente, procurou tratamento ortodôntico no Instituto de Odontologia 

da Paraíba, apresentando apinhamento inferior como queixa principal. No exame clínico e 

radiográfico, quanto as características faciais, observou-se padrão braquifacial, face 

assimétrica, perfil ósseo e mole reto, além de terços faciais em proporções normais. Na 

avaliação intrabucal, verificou-se relação molar e canina de classe I, apinhamento dentário 

anterior, desvio de linha média inferior de 2 mm para esquerda, boa relação vertical e 

transversal. Optou-se pela extração atípica do incisivo mandibular visando dissolver 

apinhamento, mantendo relação anterposterior e vertical, sem prejudicar o perfil. Os principais 

objetivos do tratamento foram atingidos. A oclusão dos molares e pré-molares, que era bastante 

favorável, foi mantida e o apinhamento dentário anteroinferior, principal queixa da paciente, 

foi corrigido. A exodontia de um incisivo inferior pode ser considerada uma opção valiosa em 

situações devidamente selecionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

ALTERAÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES EM UM PACIENTE TRATADO 

COM EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA - RELATO DE CASO  

Silva TNCS, Vieira MCSS, Araújo MC, Bocato JR, Conti ACCF, Oltramari PVP, Almeida 

MR, Fernandes TMF 

Este trabalho tem como objetivo descrever um caso de aumento volumétrico das vias aéreas 

superiores, em paciente em fase de crescimento, tratado com expansão rápida da maxila por 

meio de aparelho tipo Hyrax. O paciente JAMJ, 10 anos de idade, compareceu à Clínica de 

Odontologia da Universidade Norte do Paraná - Unopar, em Londrina apresentando atresia 

maxilar com mordida cruzada posterior. Foi instalado um aparelho expansor tipo Hyrax com 

ativação inicial do parafuso de uma volta completa no primeiro dia e 2/4 de volta 2 vezes ao 

dia por 7 dias consecutivos (período matutino e noturno). Após a fase ativa do tratamento, o 

aparelho permaneceu na cavidade bucal como contenção durante 6 meses. O caso clínico 

descrito apresentava uma atresia maxilar com mordida cruzada posterior e demonstrou, ao final 

da ativação do parafuso expansor, uma abertura total de 8 mm, correspondendo ao resultado 

desejado para este paciente e demonstrando que o tratamento com o aparelho tipo Hyrax foi 

bem indicado para o caso. Além da correção precoce da mordida cruzada, observou-se o 

aumento nas medidas volumétricas das vias aéreas. Após a expansão, houve aumento nos 

volumes das vias aéreas superiores total, da nasofaringe e da orofaringe, além da área de maior 

constrição e dos diâmetros transverso e anteroposterior da região de maior constrição. a ERM 

realizada com o aparelho Hyrax se mostrou efetiva, gerando aumento nos volumes das vias 

aéreas superiores. 

  

 

 



-Ortodontia/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

ANÁLISE FACIAL E SUA IMPORTÂNCIA NO DIAGNÓSTICO ORTODÔNTICO: 

REVISÃO DE LITERATURA 

Esteves MF*, Conti ACCF, Almeida-Pedrin RR, Oltramari PVP, Didier VF, Almeida MR, 

Fernandes TMF, Volpato GH  

O objetivo neste trabalho visa descrever sobre a análise facial, considerando sua importância 

como um recurso para o diagnóstico e sucesso do tratamento ortodôntico.  Revisão de 

Literatura: Por muitos anos os valores normativos cefalométricos guiaram o diagnóstico e as 

decisões de movimentações dentárias. Porém esses parâmetros não eram totalmente 

satisfatórios, obtendo-se diferentes diagnósticos e planos de tratamento, encontrando diferentes 

resultados. Com isso podemos ver que a tentativa de estabelecer valores e parâmetros 

normativos para a face humana pode caracterizar um grave erro. O objetivo da análise facial 

não é enquadrar o paciente em números e de ângulos. Medidas faciais relatado na literatura 

deve ser utilizado apenas para guias e servem como base para cada indivíduo de forma única 

obtendo dessa forma a harmonia facial desejada para cada paciente. A importância de 

avaliarmos a harmonia dos tecidos moles faciais retrata muito o destaque do que é realmente 

belo e harmônico, sendo o fator dentofacial um dos mais importantes para o estabelecimento 

dessa beleza. Resultado: diversas análises foram desenvolvidas para avaliar o perfil facial. 

Vários fatores podem influenciar nos valores das mensurações faciais: padrão esquelético, 

padrão dentário, espessura do tecido mole, origem cultural e étnica, diferenças de gênero e 

idade. Além disso, o tecido mole varia em espessura nas diferentes partes do esqueleto facial.  

Conclusão: Nota-se claramente a importância do uso da análise facial no diagnóstico e 

planejamento ortodôntico, tornando-se claro que o diagnóstico e plano de tratamento não devem 

ser baseados unicamente em análises cefalométricas de tecido duro, mas também no exame 

clínico do paciente e nas análises de tecido mole, através da análise facial. 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

TRATAMENTO INTEGRADO DA RETENÇÃO INTRAÓSSEA DE INCISIVO 

CENTRAL SUPERIOR ASSOCIADA A PRESENÇA DE ODONTOMA COMPOSTO: 

RELATO DE CASO 

Silva EF*, Conti ACCF, Pedrin RRA, Almeida MR, Oltramari PVP, Fernandes TMF, Coelho 

YFS, Volpato GH  

O não aparecimento de um dente na arcada dentária deve ser investigado o mais precocemente 

possível para se detectar a ausência ou impactação do mesmo. A não irrupção dentária traz 

consequências à oclusão e quando envolve dentes anteriores causa também grande prejuízo 

estético. Sua etiologia está associada a fatores locais e gerais. Fatores associados, como a 

presença de odontoma podem estar presentes. Os odontomas constituem-se como os tumores 

odontogénicos mais comuns, sendo definidos como uma malformação benigna, em que as 

células alcançam completa diferenciação, atingindo o estágio, no qual todos os tecidos dentais 

estão representados, esses fatores dificultam ainda mais a irrupção espontânea de dentes retidos 

com rizogênese completa, podendo até não acontecer. Nesses casos, é conveniente realizar um 

tratamento multidisciplinar com uma abordagem cirúrgica para remoção de agentes etiológicos 

locais e colagem de acessórios ortodônticos destinados ao tracionamento dos dentes retidos. 

Imagens radiográficas possibilitam o diagnóstico preciso para o planejamento do tratamento a 

ser realizado.  O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de tratamento de uma 

paciente de 9 anos do gênero feminino, com presença de impactação do incisivo central superior 

associada a odontoma composto e seu acompanhamento após dois anos finalização do 

tratamento ortodôntico. 

  

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

MANTENEDOR DE ESPAÇO EM DENTADURA MISTA. REVISÃO DE 

LITERATURA 

Goering GM*, Lustri DML, Takahashi R 

Realizar revisão de literatura visando ressaltar a importância da reposição do espaço dos dentes 

perdidos preococemente, por meio de aparelhos denominados mantenedores de espaço  e 

discutir aspectos de interesse clínico relacionados à etiologia das perdas localizadas e suas 

consequências, a função e os tipos de dispositivos ortodônticos. Estudos publicados até outubro 

de 2019 foram obtidos através de buscas realizadas nas bases de dados PubMed, SciELO e Bvs 

e busca manual. Ainda há estudos quanto aos danos causados pela perda de espaço produzida 

pela extração precoce de dentes decíduos e o uso de mantenedor de espaço em dentadura mista. 

A escolha de uso dos mantenedores de espaço para resolução dos problemas estéticos e 

funcionais nas crianças que perdem precocemente os dentes decíduos deve considerar diversos 

fatores. A qual a opção terapêutica fica a critério do cirurgião dentista, em conjunto com um 

diagnóstico diferencial para cada caso clínico. 
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MANTENEDOR DE ESPAÇO EM DENTADURA MISTA - CASO CLÍNICO  

Lustri DML*, Goering GM, Takahashi R 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico de reabilitação por meio 

mantenedor de espaço do tipo banda alça, em paciente acometida por abscesso periapical em 

dentição decídua. Paciente R.S.B, 6 anos de idade, sexo feminino, leucoderma, normosistêmica, 

comportamento colaborador, compareceu a clínica pediátrica do módulo Clínica Integrada 

Infantil da Universidade estadual de londrina apresentando ao exame clínico dente 75 com 

extensa destruição coronária e abscesso periapical com indicação para exodontia. Foram 

realizadas consultas de manejo de comportamento, orientações de hábitos alimentares e de 

higiene oral, assim como consultas de adequação bucal e controle da doença cárie. Após alta 

do tratamento restaurador foi realizada moldagem das arcadas para planejamento e confecção 

do aparelho mantenedor de espaço do tipo banda alça. Paciente mostrou-se adaptada ao uso do 

aparelho, e será acompanhada mensalmente para manutenção e controle. A reabilitação através 

do mantenedor de espaço permitiu a manutenção de espaço, e evitando perda de espaço 

precocemente. 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Pesquisa 

ANÁLISE IN VITRO DA RESISTÊNCIA DE CISALHAMENTO UTILIZANDO 

ADESIVO EXPERIMENTAL CONTENDO NANOPARTÍCULAS DE PRATA  

Reis MFB *, Geha O, Guiraldo RD, Lopes MB, Berger SB  

Avaliar a resistência ao cisalhamento de bráquetes aderidos com um adesivo experimental 

contendo nanopartículas de prata. Metodologia: Foram selecionados 72 incisivos bovinos, as 

raízes foram removidas e a superfície de esmalte foram planificadas com lixas de granulações 

#600, #1000 e #1200. As amostras foram polidas com disco de feltro de pasta diamantada na 

granulação 1 e 0,25μm e feita a profilaxia com pedra pomes e escova de Robinson. As amostras 

foram aleatoriamente divididas em 4 grupos experimentais: Adesivo experimental contendo 

nanopartículas de prata (B-nano) e Adesivo convencional, Transbond XT adhesive primer (T-

bond) e estes grupos expostos à ciclagem térmica. Os bráquetes foram colados utilizando os 

respectivos adesivos e após 24 horas, as amostras foram testadas em máquina de ensaio 

universal por meio do teste de cisalhamento.  As amostras foram submetidas a 500 ciclos de 

variação térmica, realizados em máquina de ciclagem (Modelo 521/6D, Nova Ética), e 

submetidas ao teste de cisalhamento. Os valores de resistência ao cisalhamento foram obtidos 

em Newton e convertidos em megapascal (MPa). Os dentes foram analisados quanto ao índice 

de remanescente adesivo (IRA). Os dados foram tabulados, a ANOVA não identificou 

diferença estatisticamente significante entre os grupos e os resultados da resistência ao 

cisalhamento em (MPa) onde demonstram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. Podemos concluir que a o adesivo experimental contendo 

nanopartículas de prata apresentou resistência ao cisalhamento similar ao adesivo comercial. 

Além disso, a ciclagem não interferiu nos valores de resistência ao cisalhamento. 

  



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

TRATAMENTO CONSERVADOR DA AGENESIA DE INCISIVOS LATERAIS 

SUPERIORES 

Ueda IF*, Rosa WGN, Fernandes TMF, Almeida-Pedrin RR, Conti ACCF, Almeida RR, 

Oltramari PVP, Almeida  MR 

A agenesia dentária caracteriza-se pela ausência congênita de um ou mais dentes. A ausência 

desses dentes pode gerar uma alteração entre os arcos dentários, comprometendo a estética e a 

função do sistema estomatognático. A etiologia destas agenesias dentárias apresenta caráter 

predominantemente genético. O tratamento das más-oclusões com agenesia de incisivos laterais 

superiores pode ser realizado com o fechamento de espaços com o canino substituindo o 

incisivo lateral ou com a reabertura dos espaços e instalação de implantes dentários. A forma 

de tratamento deve ser escolhida após um estudo criterioso de cada caso. A terapia varia em 

função da idade do paciente, topografia dos caninos superiores e espaço disponível para a 

instalação de prótese sobre implantes ou fechamento dos espaços. Deve-se considerar ainda, a 

relação sagital entre os arcos dentários, a discrepância dente-osso, a posição de irrupção os 

caninos adjacentes à agenesia, assim como a expectativa do paciente e de sua família. O 

objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de má oclusão de Classe II com agenesia de 

incisivos laterais superiores, tratado com fechamento de espaço, com os caninos ocupando a 

posição dos incisivos laterais com o mínimo de modificações na anatomia dos caninos. 



- Ortodontia/Painel/Graduação/Caso Clínico  

A INFLUÊNCIA GENÉTICA NA MÁ OCLUSÃO DE CLASSE II 

Sperandio AT*, Castilho AFJ, Castelucci CEVF, Sperandio KCT  

A semelhança desse padrão facial dentro das famílias, geralmente através de várias gerações, 

sugere que certos genes exercem grandes efeitos sobre a forma e aparência facial, sendo a 

hereditariedade determinada por uma combinação de variância genética e influências 

ambientais. Este estudo foi realizado com o objetivo de relatar caso clínico de paciente com má 

oclusão de classe II esquelética por protrusão maxilar e prevalência do mesmo padrão facial 

entre os familiares. O paciente relatado juntamente com a mãe buscou tratamento ortodôntico 

aos 08 anos e 04 meses de idade, diagnóstico má oclusão de Classe II de Angle, Divisão 1, 

esquelética por protrusão maxilar e overjet acentuado. Manifestações e características da classe 

II esquelética foram verificadas como perfil convexo, dentes superiores vestibularizados, 

mordida profunda e hábito de interposição labial inferior. O padrão de fenótipo familiar se 

constatou alguns familiares com o mesmo padrão facial, dental e esquelético, principalmente o 

pai que apesar  da idade e respeitando o potencial de crescimento do filho, observamos no perfil  

mole a convexidade da face, assim como ângulo nasolabial bastante fechado, no perfil ósseo e  

a similaridade das inclinações incisais, este fato ocorre também no primo sugerindo 

hereditariedade. Foi utilizado para comparação esquelética a partir de telerradiografia as 

características dentais, musculares e de arquitetura óssea a partir das fotografias. Considerações 

finais: Há relação entre base genética e padrão facial das pessoas da mesma família, estas podem 

ser mais expressas quando associadas a influências ambientais como hábitos de interposição 

labial. 

 

  



- Ortodontia/Painel/Pós-Graduação/Pesquisa 

COMPARAÇÃO DE TRÊS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRECOCE DA 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR  

Bistaffa AGI*, Belomo-Yamaguchi L, Araújo MC, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR, Conti 

ACCF, Almeida MR, Fernandes TMF  

O objetivo deste estudo foi testar a hipótese nula de que não existe diferença na abertura da 

sutura palatina mediana após expansão rápida da maxila (ERM) utilizando expansores 

maxilares tipo Hyrax, Haas e Diferencial. Radiografias oclusais de 52 pacientes tratados com 

ERM foram realizadas antes e imediatamente após a expansão e travamento dos dispositivos. 

Os pontos anatômicos avaliados e usados nas análises das radiografias digitalizadas foram: a) 

distância entre os incisivos centrais superiores na borda incisal; b) distância entre as cristas 

alveolares na sutura palatina mediana; c) abertura na distância de 10 mm da crista para posterior 

na sutura palatina mediana; d) abertura na distância de 20 mm da crista para posterior na sutura 

palatina mediana; e) abertura na distância de 30 mm da crista para posterior na sutura palatina 

mediana. Para avaliar a normalidade das variáveis mensuradas, foi realizado o teste 

Kolmogorov-Smirnov. Para comparação intergrupos foi utilizado ANOVA, seguido de Tukey, 

com nível de significância de 5%. Na região A, os grupos Hyrax (4,66 mm) e Diferencial (4,87 

mm) apresentaram aberturas maiores em relação ao grupo Haas (3,43 mm). Nas regiões B e C, 

o expansor Diferencial demonstrou abertura estatisticamente significante maior do que o grupo 

Haas. Na região D, foi observada abertura menor da sutura palatina mediana no grupo Haas em 

relação aos grupos Hyrax e Diferencial. A partir dos resultados obtidos neste estudo, a hipótese 

nula testada foi rejeitada. 

 

 

 

 

 



- Ortodontia/Painel/Pós-Graduação/Caso Clínico  

TRATAMENTO PRECOCE DE CLASSE II ESQUELÉTICA POR MEIO DE PLACA 

DUPLA DE AVANÇO MANDIBULAR: RELATO DE CASO 

Didier VF*, Flora TMS, Oliveira BFO, Volpato GH, Oltramari PVP, Almeida-Pedrin RR, 

Fernandes TMF, Conti ACCF  

Devido o comprometimento estético em pacientes com Classe II esquelética, a busca por 

tratamento ortodôntico precoce por aparelhos funcionais vem sendo cada vez mais comum. Este 

trabalho tem como objetivo de esclarecer aspectos do tratamento da classe II com o uso da placa 

dupla de avanço mandibular por meio de exposição de caso clínico. Relato de caso: Paciente, 

sexo masculino, nove anos, leucoderma, dentadura mista, buscou atendimento no Instituto de 

Odontologia da Paraíba. No exame clínico e radiográfico, observou-se convexidade facial com 

acentuado degrau sagital entre maxila e mandíbula, relacionadas a um Padrão Facial II. O 

paciente apresentava sobressaliência acentuada, sobremordida e retrusão mandibular, alguns 

elementos dentários com mau posicionamento individual, porém sem apinhamento, e relação 

molar de classe II. Iniciou-se o tratamento com uso da placa dupla de avanço mandibular para 

estimular e redirecionar o crescimento da mandíbula. Após 8 meses do início do uso da placa 

foi possível observar alterações em algumas grandezas cefalométricas relacionadas aos 

pacientes com classe II esquelética, indicando o bom funcionamento do aparelho, sugerindo 

remodelação óssea e redirecionamento de crescimento mandibular. A abordagem interceptativa 

por meio de aparelhos funcionais em tratamento precoce da Classe II tem se mostrado positiva, 

desde que seja realizada uma avaliação criteriosa acerca da sua etiologia e severidade, para 

determinar a correta indicação da terapia. 

 



- Ortodontia/Painel/Pós-Graduação/Pesquisa 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ANSIEDADE, CATASTROFIZAÇÃO E SENSIBILIDADE 

DENTÁRIA COM A EXPRESSÃO DE CITOCINAS LIGADAS A DOR 

ORTODÔNTICA 

Santos GN, Conti ACCF, Garlet GP, Garlet TP, Fernandes TMF, Santos LL, Oltramari PVP 

Determinar a variação da resposta dolorosa após aplicação de força ortodôntica, associando os 

níveis de dor com ansiedade dental, catastrofização, sensibilidade dentária e a expressão 

genética das citocinas inflamatórias. Setenta pacientes na amostra de ambos os gêneros, 

divididos em dois grupos iguais: G1 utilizando separadores elásticos Dentaurum; G2 

separadores Orthometric. Em ambos os grupos dois separadores foram inseridos na mesial e 

distal do primeiro molar inferior. O fluido gengival intrasulcular foi coletado antes da inserção 

dos elásticos e 24 horas depois. Pacientes foram instruídos a marcarem o nível de dor em uma 

escala analógica visual no T0 (antes da inserção), T1 (logo após a inserção), e T2 (24 horas 

após). Os grupos também foram avaliados conforme os níveis de ansiedade (DAS-R e STAI), 

catastrofização (PCS), sensibilidade dentária e expressão das citocinas inflamatórias. Foram 

realizados testes estáticos pelos métodos Fisher-Freeman-Halton, Chi-quadrado, correlação de 

Spearman, Teste-t dependente e independente (α=5%). A intensidade da dor foi maior em T2 

do que T1, para os dois grupos (P < .05). Uma associação foi verificado entre a intensidade da 

dor em T1 com PCS e em T2 com STAI (P < .05). Foi achado diferença intragrupos entre T0 e 

T2 quando a expressão de citocinas foi investigada. Não houveram correlações entre a 

expressão de citocinas e os níveis de dor, ansiedade, catastrofização e sensibilidade em T2. A 

separação dentária produziu níveis de dor variados, que foram influenciados por fatores 

fisiológicos como catastrofização e ansiedade; entretanto, não foram correlacionados com o 

aumento da expressão das citocinas. 
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ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO TRATAMENTO PRECOCE DA MORDIDA 

ABERTA ANTERIOR COM GRADE PALATINA REMOVÍVEL 

Justulin AF*, Dias F, Rossato PH, Oltramari PVP, Almeida MR, Conti ACCF, Almeida-Pedrin 

RR, Fernandes TMF  

Este trabalho tem por objetivo avaliar a estabilidade do tratamento precoce da mordida aberta 

anterior (MAA) com grade palatina removível, 2 anos pós-tratamento. Participaram do estudo 

24 pacientes com média de idade de 8,3 anos que apresentaram mordida aberta anterior maior 

que 1 mm no início do tratamento.  Foram tratados durante um ano, com grade palatina 

removível, e acompanhado 2 anos após a finalização do tratamento. Ocorreram perdas de 

seguimento, contudo, 16 pacientes seguiram o protocolo completo do estudo. Telerradiografias 

foram avaliadas inicialmente (T1), ao final do tratamento (T2) e 2 anos pós-tratamento (T3). 

Variáveis cefalométricas foram analisadas, sendo o desfecho principal o overbite. Para a 

comparação entre os diferentes períodos foi utilizada a Análise de Variância para medidas 

repetidas e médias reais, pós teste Tukey, com p<0,05. Os resultados mostram que em relação 

aos componentes dentoalveolares, houve recidiva na vestibularização dos incisivos superiores 

e inferiores, mas a extrusão destes mostrou-se aumentada ao longo do estudo. A média do 

overbite exibiu aumento gradativo, com números positivos ao final do período de 

acompanhamento. Após o tratamento 81,25% dos pacientes haviam abandonado os hábitos. A 

extrusão dos incisivos superiores e inferiores impactaram positivamente na estabilização dos 

resultados. O índice de abandono de hábitos bucais e a correção do overbite durante o 

tratamento favoreceram a estabilidade dos resultados. 

 

 

 

 

 



Odontopediatria/Painel/Pós-Graduação/Pesquisa 

AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO DE ESPORÕES COLADOS 

EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES 

Rossato MDS*, Rossato PH, Assunção V, Berger SB, Punhagui MF, Fernandes TMF, Conti 

ACCF, Oltramari PVP  

O objetivo do estudo foi avaliar a resistência ao cisalhamento do esporão lingual colado, em 

diferentes substratos (decíduo e permanente) e com diferentes malhas. Foram preparados 80 

corpos de prova com molares humanos (40 decíduos e 40 permanentes). Os dentes receberam 

esporões colados e foram divididos igualmente em 4 grupos: D1, dentes decíduos, esporões 

Morelli; D2, dentes decíduos, esporões 3M Oral Care; P1, dentes permanentes, esporões 

Morelli; P2, dentes permanentes, esporões 3M Oral Care. Realizou-se ensaio mecânico de 

resistência ao cisalhamento em máquina de teste universal EMIC, com velocidade de 

0,5mm/min. Ainda, verificou-se o Índice de Remanescente Adesivo (IRA). Os resultados 

obtidos entre os substratos e as diferentes malhas foram comparados por meio do teste ANOVA 

a 2 critérios. Para todos os testes foi adotado α=5% e IC 95%.Não houve diferença na resistência 

ao cisalhamento no que se refere ao substrato (decíduo x permanente, p=0,116); porém 

verificou-se diferença para o tipo de malha nos dentes permanentes, com P1 apresentando 

resistência superior ao P2 (p<0,001). Não houve interação entre os fatores (substrato x malha, 

p=0,227). Verificou-se que os dentes decíduos apresentaram menor quantidade de 

remanescente adesivo aderido à superfície de esmalte em relação aos dentes permanentes. 

Ainda, observou-se que o fator malha influenciou o IRA, pois os grupos D1 e P1 apresentaram 

escores mais baixos (0 e 1, respectivamente), enquanto que os grupos D2 e P2 apresentaram 

maior frequência do escore 3. Os esporões colados possuem resistência ao cisalhamento 

adequada ao uso clínico, tanto em dentes decíduos quanto permanentes, apesar das diferenças 

entre as malhas testadas. Contudo, estudos clínicos são necessários para atestar a utilização 

destes acessórios, avaliando possíveis riscos relacionados à descolagem. 

 



Odontopediatria/Painel/ Graduação/ Caso Clínico 

PRÓTESE FIXA ESTÉTICO-FUNCIONAL DE DENARI COMO MANTENEDOR DE 

ESPAÇO EM ODONTOPEDIATRIA 

Ferraresso LFOT*, Seixas GF 

A perda precoce de dentes decíduos ocorre principalmente em decorrência de traumatismo e 

lesões de cárie dentária em estágio avançado. Nesses casos a manutenção desse espaço se faz 

necessária, na tentativa de evitar a inclinação de dentes adjacentes, comprometimento dos 

dentes permanentes, extrusão dentária e estabelecimento de hábitos bucais nocivos. Os 

mantenedores de espaços convencionais são utilizados para prevenir anormalidades na 

cavidade bucal e podem ser dos tipos: removíveis e fixos funcionais (região anterior) e não-

funcionais (região posterior: coroa alça, banda alça, arco lingual de Nance). O objetivo do 

presente trabalho é apresentar uma alternativa de mantenedor de espaço fixo estético-funcional 

conhecido como prótese de Denari para preservação de espaço dental anterior. A prótese de 

Denari diferencia-se por ser minimamente invasiva, podendo ser utilizada como mantenedor de 

espaço estético-funcional fixo em caso de perda precoce de dentes anteriores decíduos em 

crianças com baixa idade. Além de apresentar boa estética, esse mantenedor não apresenta 

necessidade de preparo dentário, e possui o benefício de acompanhar o crescimento transversal 

da maxila. Em vista disso, concluímos que há várias opções para tratamento da conservação de 

espaço dentário, cabendo ao Odontopediatra a escolha da melhor técnica e material para o 

sucesso desejado e a colaboração dos pais. 



-Ortodontia/Painel/Pós-Graduação/Pesquisa 

CORTICOTOMIA ALVEOLAR ASSOCIADA AO TRATAMENTO COM 

EXTRAÇÃO DE 4 PRIMEIROS PRÉ-MOLARES: ESTUDO CLÍNICO 

PROSPECTIVO E RANDOMIZADO  

Borsato TT*, Domingues F, Navarro RL, Fernandes TMF, Conti ACCF, Santos GN, Engel FS, 

Oltramari PVP 

Avaliar os efeitos da corticotomia alveolar associada à retração anterior no tratamento 

ortodôntico com extração de 4 primeiros pré-molares. A amostra foi composta por 10 pacientes, 

divididos aleatoriamente em 2 grupos: Corticotomia (CORT) e Controle (C). Os pacientes 

foram avaliados nos períodos inicial, pré-operatório e pós-operatório de 2, 7, 14, 30, 60, 120 e 

180 dias. Foram aferidos os seguintes parâmetros: condição periodontal (Índice Gengival, 

Índice de Placa Bacteriana, Índice Periodontal Comunitário, Perda de Inserção Periodontal e 

Índice de Sangramento Gengival); dor, edema e abertura bucal; fechamento de espaço nas áreas 

de extração; medidas cefalométricas. O erro intraexaminador foi calculado por meio do CCI e 

da concordância de Bland & Altman. Para as comparações intergrupos, foram utilizados testes 

t independente, Mann-Whitney e Qui-quadrado. Para todos os testes adotou-se nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Não foram verificadas diferenças 

significantes entre os grupos quanto à velocidade de fechamento de espaço das extrações, dor, 

edema, características periodontais e cefalométricas (p>0,05). Exceção aos índices gengival 

(T180, p=0,0303) e de placa bacteriana (T60, p=0,0416), que se mostraram aumentados no 

grupo controle; alé́m da abertura bucal, reduzida no grupo CORT apenas em T2 (p=0,0383) e 

em T7 (p=0,0232). Conforme o modelo proposto, a corticotomia não promoveu alterações 

clínicas significantes que indiquem esse procedimento como auxiliar na movimentação 

ortodôntica.  
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FÓRUM CIENTÍFICO – ORAL 

- ÁREA PRÓTESE E DTM 

08/11 (Sexta-feira) – 14:00 (TARDE) 

1 - PROVISIONALIZAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL: TÉCNICA DA RESINA COMPOSTA 

INJETÁVEL – CASO CLÍNICO 

Pinhatari IGS*, Pereira PB, Parreiras SO, Takahashi R, Cartagena AF 

2 - INFLUÊNCIA DA PRESENÇA E DO TIPO DE RETENTOR INTRARRADICULAR NO 

COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO E EM FADIGA DE INCISIVOS CENTRAIS RESTAURADOS 

COM COROAS TOTAIS 

Grassi EDA*, Andrade GSA, Tribst JPM, Borges ALS, Saavedra GSFA 

3- RESTABELECIMENTO FUNCIONAL E ESTÉTICO DO SORRISO COM LAMINADOS CERÂMICOS 

- RELATO DE CASO  
Ogata IKG, Contreras EFR  

4 - CARACTERIZAÇÃO DO ZUMBIDO EM PACIENTE COM DTM: RELATO DE CASO 

Gibrin PCD*, Assunção LAG, Oltramari PVP, Marchiori LLM  

 

 



Prótese/Oral/Graduação/Caso Clínico  

PROVISIONALIZAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL: TÉCNICA DA RESINA 

COMPOSTA INJETÁVEL – CASO CLÍNICO 

Pinhatari IGS*, Pereira PB, Parreiras SO, Takahashi R, Cartagena AF  

Apresentar um caso clínico sobre a técnica de resina composta injetável (RCI) evidenciando os 

aspectos clínicos e funcionáis de sua reabilitação, devolvendo forma e função na região 

posterior para instalação de aparelho ortodôntico com finalidade cirúrgica. Paciente masculino, 

47 anos, apresentava problemas funcionais e estéticos associados a bruxismo e problemas 

esquelético. No exame clínico, observou-se alteração do plano oclusal, sobremordida vertical e 

horizontal excessiva, e grande perda da estrutura dentaria. O plano de tratamento integral 

incluiu: reconstrução de forma e contorno dos dentes, aumento de dimensão vertical de oclusão 

(DVO), troca de próteses antigas, e de tratamento ortodôntico pré e pós cirurgia ortognática. 

Após a montagem dos modelos no articulador, realizou-se um enceramento seletivo de alguns 

dentes sem alteração de sua orientação espacial. Um índice transparente de silicone foi 

preparado sobre o enceramento e foi feito um desgaste das restaurações antigas nos dentes 

selecionados, que foram restaurados com RCI e polimerizados através do índice de silicone 

transparente. Dentes com contornos e forma anatômica ideais, aumento de 2 mm da DVO e 

estabilidade oclusal. A técnica descrita é minimamente invasiva, econômica e previsível, 

podendo ser usada para restaurações provisórias ou transacionais de longa duração. Portanto, 

com um planejamento adequado e um fluxo de trabalho cuidadoso, é possível alcançar 

resultados previsíveis e estáveis. 

  

 



Prótese/Oral/Pós-graduação/Pesquisa 

INFLUÊNCIA DA PRESENÇA E DO TIPO DE RETENTOR INTRARRADICULAR 

NO COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO E EM FADIGA DE INCISIVOS 

CENTRAIS RESTAURADOS COM COROAS TOTAIS 

Grassi EDA*, Andrade GSA, Tribst JPM, Borges ALS, Saavedra GSFA 

Avaliar a influência da presença e tipo de pinos na sobrevivência à fadiga e na distribuição 

tensões de incisivos centrais restaurados com coroas totais. As coroas de 69 incisivos centrais 

de bovinos foram cortadas e suas raízes tratadas endodonticamente, sendo divididas em três 

grupos (n = 23): núcleo de resina composta (NRC), núcleo de resina composta retido por pino 

de fibra de vidro (PFV) e núcleo metálico fundido (NMF). Todos receberam preparo de coroa 

total com férula de 2 mm e uma restauração em cerâmica reforçada com leucita. Três amostras 

de cada grupo definiram a carga máxima até a falha. As demais amostras se submeteram ao 

teste de fadiga stepwise stress até a fratura ou suspensão após o término de 1,5 x 106 ciclos. A 

carga e a etapa da falha de cada amostra foram analisadas pelas estatísticas de Kaplan-Meier e 

Mantel-Cox. Os três grupos testados foram modelados em 3D (Rhinoceros 4.0) e avaliados no 

software ANSYS (ANSYS 17.2). Utilizou-se o critério de Tensão Máxima Príncipal (MPa) 

para avaliar a distribuição de tensão das amostras. Não houve diferença estatística entre os 

tratamentos quanto à carga ou ao número de ciclos. O modo de falha predominante foi a trinca 

da coroa. Fratura obliqua da raiz só ocorreu nos grupos retidos por pinos. Nos incisivos tratados 

endodonticamente com férula de 2 mm, a presença e o tipo de pino não influenciaram na 

sobrevida em fadiga, no entanto os grupos com pinos obtiveram maior concentração de tensão. 

 



Prótese/Oral/Graduação/Caso Clínico 

RESTABELECIMENTO FUNCIONAL E ESTÉTICO DO SORRISO COM 

LAMINADOS CERÂMICOS - RELATO DE CASO  

Ogata IKG, Contreras EFR  

Estética refere-se à tudo que pode ser notado como agradável e belo aos sentidos, podendo 

afetar a saúde - ausência de enfermidades, completo bem estar físico, psicológico e social. 

Diante desse contexto, a harmonia do sorriso é um dos principais motivos de procura ao 

tratamento odontológico. Com a modernização da sociedade, houve também evolução dos 

materiais e técnicas, se fazendo possível soluções estéticas rápidas, indolores e eficazes através 

de preparos minimamente invasivos, como os laminados cerâmicos. Estes têm obtido resultados 

de excelência, dentro de suas indicações, devido à biocompatibilidade, resistência, longevidade 

e grande gama de cores, possibilitando com que se aproximem estética e funcionalmente aos 

dentes naturais. Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso de harmonização do sorriso 

através de avaliação e tratamento minuciosos e interdisciplinar para laminados cerâmicos, 

alterando estética branca e vermelha. Paciente sexo feminino, 45 anos de idade, procurou 

atendimento na clínica odontológica da Universidade Estadual de Londrina com queixa estética 

de seu sorriso. Após avaliação constou-se nos elementos superiores discrepâncias entre coroas 

clínicas e anatômicas, dentes escurecidos e restaurações extensas em resina composta com 

falhas na cor e anatomia. O tratamento indicado foi plastia gengival, clareamento dental e 

restaurações com laminados cerâmicos do tipo dissilicato de lítio de segundo à segundo pré-

molar. O planejamento se deu através do enceramento diagnóstico e simulação restauradora 

com mock-up (resina bisacrílica) para posterior processo restaurador definitivo. Conclui-se que 

uma abordagem interdisciplinar para diagnóstico e planejamento minuciosos permitiu a 

melhoria funcional e estética do sorriso, correspondendo às expectativas da paciente. 



DTM/Oral/Pós-Graduação/Caso Clínico  

CARACTERIZAÇÃO DO ZUMBIDO EM PACIENTE COM DTM: RELATO DE 

CASO 

Gibrin PCD*, Assunção LAG, Oltramari PVP, Marchiori LLM 

Atualmente tem sido discutida a associação do zumbido em pacientes com disfunção 

temporomandibular (DTM), os achados audiológicos e as características desse sintoma, porém 

ainda há poucos relatos de caso na literatura com abordagem multidisciplinar de pacientes com 

estes sintomas. Descrever as características do zumbido em paciente com DTM. Trata-se de um 

estudo de caso clínico de paciente participante do projeto Envelhecimento Ativo da 

Universidade Estadual de Londrina e Universidade Pitágoras Unopar, aprovado pelo comitê de 

ética CAAE 92480418.8.0000.5231. Após ter assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, foi investigada a queixa de zumbido e sua localização (uni ou bilateral), através da 

anamnese e da escala visual análoga EVA. Foi realizado Audiometria Tonal Liminar e 

acufenometria, na qual pesquisou-se o pitch (grave e agudo) do zumbido, de seguindo o 

protocolo de Urnau et al, 2011. A DTM foi verificada pelo Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Paciente do sexo feminino, 71 anos, sem histórico 

de doenças crônicas e/ou perda auditiva na família, com histórico de exposição ao ruído por 

dez anos (8 horas diárias), com queixa de zumbido à esquerda, apresentou perda auditiva 

simétrica neurossensorial de grau normal e configuração descendente bilateralmente, Relatou 

score 8 para a EVA, com pitch de 2000Hz na intensidade de 35 dB e associação de sinais e 

sintomas dos três grupos do RDC. O paciente apresentou zumbido com características em 

relação frequência e intensidade, que podem estar associadas a um perfil específico para 

pacientes com DTM. 
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Prótese/Painel/Graduação/Revisão de literatura 

FLUXO DIGITAL EM PRÓTESE TOTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Cardoso BF*, Correa GO, Tiossi R 

A necessidade em reabilitar um paciente desdentado total baseia-se não somente na devolução 

de função e estética perdidas, mas também na proporção de uma melhor experiência clínica 

durante seu tratamento. Com a implantação da tecnologia CAD/CAM (Computer-aided 

Design/Computer-aided Manufacturing) na fabricação de próteses dentárias, e seu constante 

avanço neste campo, frequentes comparações surgiram entre as técnicas convencionais de 

confecção de elementos protéticos, com esta recente opção introduzida no mercado. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho foi analisar a literatura, e assim comparar o método 

convencional de confecção de próteses totais, com o método de design e manufatura digitais, 

estabelecendo desta forma as vantagens e desvantagens em relação ao planejamento, 

desenvolvimento e confecção das próteses elaboradas de ambas as maneiras. Revisando a 

literatura, observou-se uma grande diferença em relação a um menor tempo dispensado para o 

total desenvolvimento e finalização do tratamento, assim como também um conforto maior ao 

paciente durante a captura das impressões intraorais, ambas as vantagens tendo sido 

apresentadas pela tecnologia digital de confecção. Vantagens essas também relatadas por 

pacientes ouvidos em diversos estudos, que afirmaram maior conforto e eficiência mastigatória. 

Os autores ainda apontam que no método CAD/CAM há uma menor distorção das peças 

produzidas e índices de adaptação, retenção, ajuste e estabilidade significativamente mais altos 

nas peças produzidas digitalmente, quando comparados as produzidas de forma convencional. 

Pode-se concluir que próteses totais fabricadas pela tecnologia CAD/CAM apresentam boa 

qualidade, mas ainda são necessários mais estudos para indicar totalmente esta tecnologia em 

substituição às técnicas convencionais de fabricação. 

 

 



DTM/Painel/Graduação/Caso clínico  

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA TÉCNICA DE ARTROCENTESE NAS 

PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E INFLAMATÓRIAS DA ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR  

Fonseca TVM* Simm W, Pepino WPL  

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é dividida em patologias musculares e articulares. 

Dentro dos problemas relacionados a Articulação Temporomandibular (ATM) podemos citar 

os deslocamentos de disco, alterações morfológicas, processos inflamatórios e degenerativos. 

Esse trabalho relata o caso clínico de paciente do gênero feminino, que procurou projeto de 

extensão “Equipe Multidisciplinar de Dor Orofacial” desenvolvido pelo Centro Universitário 

de Maringá (UNICESUMAR) com queixa de dor há 8 anos, localizada na ATM esquerda, e 

limitação de abertura há 7 dias, com travamento mandibular. Após preenchimento de 

questionário RDC/TMD validado internacionalmente para diagnóstico das disfunções, e exame 

complementar de Ressonância Magnética nos padrões T1, T2 e DP, foi estabelecido diagnóstico 

de Deslocamento de Disco sem Redução da ATM esquerda, presença de processo inflamatório 

ativo e características degenerativas iniciais. O plano de tratamento inicial consistiu na 

realização de Artrocentese utilizando soro fisiológico e a infiltração de Hialuronato de Sódio 

no compartimento articular superior, seguido de manobras para mobilidade articular. A paciente 

antes do procedimento apresentava abertura bucal de 10mm e imediatamente após o 

procedimento conseguiu uma amplitude de 23mm. Os estudos atuais demonstram que este 

procedimento é uma forma eficaz para restaurar a abertura de boca e as funções da mandíbula 

com acompanhamento e terapias físicas subsequentes para manutenção e ampliação da abertura 

de boca. 

  

 

 

 

 

 

 



DTM/Painel/Graduação/Caso clínico  

ASSOCIAÇÃO ENTRE DTM E OUTRAS DORES CRÔNICAS: RELATO DE CASO

  

Amaral ALM*, Correa GO, Contreras EFR 

A presença de uma dor crônica favorece o surgimento e/ou o agravamento de outras dores 

crônicas que irão atuar em comorbidades piorando o quadro clínico dos pacientes. Este trabalho 

tem como objetivo relatar o caso de uma paciente com comorbidade crônica e a abordagem 

terapêutica utilizada. Paciente: G.C.P. F., 20 anos, gênero feminino, com histórico de dor na 

região da mandíbula há alguns anos e agravamento nos últimos meses, apertamento dentário 

diurno e noturno. Além disso, na anamnese, a paciente relatou sentir dores de cabeça e nas 

costas há vários anos, com característica de cefaleia do tipo tensional crônica e cervicalgia. No 

exame físico, notou-se a presença de todos os dentes, com oclusão satisfatória, dor na palpação 

da articulação e de músculos da mastigação do lado esquerdo. Presença de estalido no lado 

esquerdo, abertura bucal normal, com deflexão mandibular para o lado direito. No exame de 

RM foi possível confirmar o deslocamento de disco sem redução do lado direito e a presença 

de osteoartrite na ATM esquerda. O tratamento proposto envolveu sessões de laserterapia na 

ATM, TENS e termoterapia nos músculos da mastigação, dispositivo interoclusal, medicação 

e encaminhamento para tratamento da cefaleia com o neurologista e da cervicalgia com o 

fisioterapeuta. Pode-se concluir que em casos de comorbidades a abordagem multiprofissional 

é fundamental para obtenção do sucesso do tratamento. 

 



DTM/Painel/ Graduação/ Pesquisa 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM DTM MUSCULAR E DOR 

MIOFASCIAL 

Bavelloni D*, Santos LGP, Simm W  

A Disfunção Temporomandibular (DTM) pode ser do tipo articular ou muscular. A incidência 

maior é a dor miofascial, acometendo principalmente o gênero feminino. A DTM tem 

características etiológicas multifatoriais, tendo a contratura muscular e a presença de pontos 

gatilhos, como condições recorrentes nos achados clínicos durante o exame físico para se 

determinar o diagnóstico do problema. As queixas mais comuns são as tensões, espasmos e 

fadiga, por esforço mastigatório ou emocional, na região dos músculos mastigatórios e 

estruturas associadas, podendo variar em estímulos de dor referida, irradiada ou localizada, dor 

de cabeça, distúrbios do sono, limitação funcional, entre outros. Este trabalho teve como 

objetivo elencar as regiões de maior incidência de dor, localização de pontos gatilhos e 

comorbidades que mais afetam os pacientes que buscam atendimento no projeto de extensão de 

Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial da Unicesumar, na cidade de Maringá-PR. Os 

pacientes foram avaliados através do questionário Research Diagnostic Criteria (RDC-DTM), 

obedecendo os critérios definidos e validados internacionalmente para a patologia de Dor 

Miofascial. O resultado desta pesquisa apresentou uma grande incidência de pontos gatilhos 

nas regiões de masseter, trapézio e temporal. Em relação as comorbidades, observou-se 

incidência majoritária de cerviclagia com 88,67%. Para o tratamento dos pacientes foram 

realizadas terapias de agulhamento seco, aconselhamento cognitivo comportamental, 

termoterapia e cinesioterapia para alongamento das fibras musculares. O correto diagnóstico e 

a abordagem adequada da DTM muscular possibilita uma grande melhora no quadro clinico, 

diminuindo e controlando a incidência de dor dos pacientes tratados no projeto. 



Prótese/Painel/Graduação/Revisão de literatura 

DIAGNÓSTICO DIGITAL DO SORRISO 

Mazin URC 

Com o aumento da busca por tratamentos personalizados na Odontologia Estética torna-se 

essencial acionar instrumentos que tem capacidade de aumentar nosso espeto diagnóstico. A 

partir disso, através de uma revisão bibliográfica o objetivo desse trabalho é descrever sobre a 

resolução estética por meio da ferramenta o DSD- Digital Smile Design, levando em 

consideração que o sorriso é uma das demonstrações mais admirável que os seres humanos 

empregam para interagir. O presente artigo aborda a importância das fotografias para que no 

decorrer do tratamento o próprio paciente se visualize e discorra sobre as suas necessidades e 

anseios e ao mesmo tempo permite que o profissional observe sinais importantes que podem 

ser de complicada detecção ao julgamento clínico. DSD é o desenho digital do sorriso que 

admite encontrar de forma gradual muitos fatores clínicos relacionados em um episódio 

restaurador simples ou complexos. São colocadas linhas e formas de menção sobre imagens de 

alta qualidade na tela do computador, sendo realizado antes uma apreciação estética do 

conjugado dentogengivolabial e facial. O DSD é uma nova alternativa na área da odontologia 

brasileira que facilita a vida profissional do dentista. O investimento para usar esta metodologia 

é baixo e o funcionamento do mesmo é de fácil entendimento e exercício, tornando-se uma 

opção boa na atualidade, na procura incessante de sucessivamente projetar o sorriso ideal para 

cada paciente. 
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Ciências Básicas/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

ALTERAÇÕES MORFOMÉTRICAS CAUSADAS PELA EXPOSIÇÃO AO 

OMEPRAZOL NAS GLÂNDULAS SALIVARES DE CAMUNDONGOS PRENHES 

Yokoyama MF*, Sestario CS, Martins CCN, Bergoc GG, Ezequiel BS, Brito LV, Menezes EV, 

Salles MJS  

Para aliviar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, as gestantes utilizam Omeprazol 

(OPZ), que induz xerostomia, possivelmente ligada à hipossalivação. São desconhecidos os 

efeitos do OPZ sobre as glândulas salivares (GS). Avaliar a toxicidade do OPZ sobre 

parâmetros morfométricos de GS de camundongos Swiss prenhes (CSP). Material e métodos: 

Vinte CSP foram alocados em grupos OPZ40 e C, e receberam respectivamente OPZ 40 mg/kg 

e solução controle, via gavagem, diariamente, do 5º ao 17º dia de prenhez. Ao 18º dia foi 

realizada a eutanásia e a coleta das GS, então processadas histologicamente. Na análise em 

microscópio óptico foram mensurados: diâmetro (DA), perímetro (PA) e área acinar, e 

espessura ductal (ED). Dados paramétricos foram analisados pelo teste de Student e os não-

paramétricos, pelo teste de Mann-Whitney. Foram maiores em OPZ40: DA (C: 29,4 [25,8–

33,5]; OPZ40: 39,5 [34,9–46,3]; P<0,0001), PA (C: 129,5 [118,2–147,7]; OPZ40: 153,3 

[130,8–173,3]; P=0,0087), AA (C: 980,1 ± 447,9; OPZ40: 1346,0 ± 475,0; P=0,0032) e ED (C: 

12,7 ± 3,7; OPZ40: 15,3 ± 3,5; P=0,0061) das parótidas; DA (C 36,1 [33,1–42,6]; OPZ40: 45,0 

[39,8–55,2]; P=<0,0001) e ED (C: 13,2 ± 3,1; OPZ40: 15,3 ± 3,5; P=0,0154) das sublinguais e 

DA (C: 39,2 [35,2–44,6]; OPZ40: 43,6 [39,8–47,7]; P=0,0068) das submandibularesO OPZ 

apresenta toxicidade sobre as GS dos CSP por alterar seus parâmetros morfométricos. Tal efeito 

pode estar ligado às queixas de xerostomia, induzidas pela redução no fluxo salivar, e pode 

aumentar os riscos para as doenças bucais. 

 

 

 

 

 



Ciências Básicas/Oral/Pós-Graduação/Pesquisa 

ANÁLISE DOS EFEITOS CITOTÓXICOS E GENOTÓXICOS E INDUÇÃO DA 

APOPTOSE DE DIFERENTES MATERIAIS DENTÁRIOS EM CÉLULAS CHO-K1 

Romagni GP*, Bello VA, Cólus IMS, Poli-Frederico RC  

A clínica odontológica utiliza inúmeros materiais dentários para realização de procedimentos 

restauradores com diferentes finalidades, com destaque especial para os monômeros 

trietilenoglicol-dimetacrilato (TEGDMA) e 2- hidroxietilmetacrilato (HEMA). Inúmeros 

estudos in vitro empregando diversas linhagens celulares demonstraram que tais materiais 

desencadeiam efeitos citotóxicos e genotóxicos, interferindo no metabolismo celular. Assim, a 

busca por novos materiais dentários menos tóxicos tem crescido muito nos últimos anos, 

incluindo os estudos realizados com o monômero fluorado 2,2,2-trifluoroetil metacrilato 

(TFEM). No presente trabalho foi realizada uma análise comparativa sobre a indução de 

citotoxicidade, genotoxicidade e apoptose/necrose com células de ovário de hamster Chinês 

(CHO-K1) tratadas em diferentes concentrações e tempos com TFEM, HEMA e TEGDMA. 

Nossos resultados demonstraram que todos materiais dentários avaliados apresentaram 

citotoxicidade dependente da dose, exceto o TEGDMA no tempo de tratamento de 72 horas. 

Apenas o HEMA e o TEGDMA induziram citotoxicidade tempo dependente. Com respeito à 

genotoxicidade por meio do ensaio do cometa, observamos que todos os compostos avaliados 

foram capazes de induzir aumento nos escores e na frequência de células com danos no DNA, 

sendo que apenas o HEMA apresentou efeito genotóxico dose dependente. Todos os materiais 

induziram apoptose em todas as concentrações avaliadas, mas apenas o TFEM, na concentração 

de 4 mM promoveu também aumento significativo de necrose nas células CHO-K1. Os 

resultados obtidos neste estudo auxiliam no entendimento dos efeitos adversos induzidos pelos 

materiais dentários em células CHO-K1, sugerindo que o TFEM parece demonstrar um perfil 

citotóxico e genotóxico comparável aos demais materiais avaliados. 

  

 

 

 

 

 

 



Estomatologia/Oral/Graduação/Caso Clínico 

NEOPLASIA NEURAL EM MUCOSA LABIAL SUPERIOR- RELATO DE CASO  

Oliveira LE*, Reis GA, Ito FA, Lima HG, Takahama Junior, A 

Paciente sexo masculino, 28 anos, foi encaminhado da UBS para o ambulatório de 

Estomatologia da COU/UEL por apresentar um nódulo no lábio superior, com início há dez 

anos e exacerbação de volume nos últimos três meses. No exame físico foi observado um 

nódulo submucoso em região de mucosa labial superior, próximo a linha média, de consistência 

fibroelástica, superfície lisa, formato ovóide, limites nítidos e indolor. Com a hipótese 

diagnóstica de neoplasia mesenquimal benigna a conduta realizada foi biópsia excisional da 

lesão, que durante o procedimento cirúrgico se mostrou inteiramente encapsulada. Os cortes 

histológicos revelaram neoplasia fusocelular beninga, encapsulada, com áreas mixóides e áreas 

com celularidade moderada, sugerindo diagnóstico de Schwannoma. Em seguida foi realizado 

exame imunohistoquímico que demonstrou expressão difusa para proteína S-100 confirmando 

o diagnóstico. O Schwannoma em região de cabeça e pescoço é relativamente incomum, 

encapsulado, de crescimento lento, indolor e geralmente localizado na língua em adultos jovens. 

Em acompanhamento de 6 meses o paciente está bem, sem sinais de recidiva. Mesmo a lesão 

tendo recidiva improvável e prognóstico excelente é necessário o acompanhamento do paciente. 



Estomatologia/Oral/Pós-Graduação/Caso clínico 

CEMENTOBLASTOMA ASSOCIADO À RAIZ RESIDUAL DE UM DENTE 

EXTRANUMERÁRIO: A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES POR IMAGEM NO 

DIAGNÓSTICO  

Kido VKK*, Dallazen E, Vicente KGM, Ono E, Ito FA, Lima HG, Takahama Junior A, Tanaka 

JLO  

O cementoblastoma é um neoplasma odontogênico de cementoblastos, de crescimento lento, 

considerado como único representante verdadeiro de neoplasma de cemento. São raros, 

representando menos de 1% de todos os tumores odontogênico. O tumor manifesta-se com um 

aumento de volume bulboso unido ao redor do periápice de um dente, principalmente primeiros 

molares inferiores. O tratamento geralmente consiste na excisão cirúrgica do dente afetado 

juntamente com o tumor. O objetivo neste trabalho é relatar um caso clínico de 

cementoblastoma na região de corpo de mandíbula associado a um dente supranumerário. 

Paciente sexo masculino, 41 anos compareceu ao ambulatório de estomatologia da 

Universidade Estadual de Londrina. Na anamnese paciente relatou que procurou uma UBS para 

exodontia de um dente que estava irrompendo. De acordo com o paciente, houve dificuldades 

durante o procedimento cirúrgico, o qual foi iniciado sem uma radiografia prévia. Houve fratura 

da porção coronária e insucesso na remoção do restante do dente. A partir de então, passou a 

ter episódios recorrentes de dor e drenagem de pús. Foi encaminhado ao serviço de 

estomatologia da Universidade Estadual de Londrina após ser detectado na tomografia 

computadorizada um aumento de volume calcificado entre os dentes 44 e 45. A radiografia 

periapical mostrou a presença de uma raiz no meio da massa calcificada. Ao exame físico, 

notou-se um discreto abaulamento na região. Foi realizada biópsia excisional e o exame 

histopatológico juntamente com os achados clínicos e radiográfico confirmaram o diagnóstico 

de cementoblastoma. 

 



Estomatologia/Oral/Pós-Graduação/ Caso clínico 

MANIFESTAÇÃO BUCAL DE ALTERAÇÃO HEMATOLÓGICA: RELATO DE 

CASO 

Vicente KGM*, Maria JF, Kido VKK, Tanaka JLO, Ito FA, Takahama Junior A, Lima HG 

Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, leucoderma, veio encaminhado ao Ambulatório 

de Estomatologia da UEL por queixa de ardência em dorso de língua, exacerbada por alimentos 

ácidos. Relatou já ter feito uso de medicações sem melhora do quadro e não se hidratar 

corretamente. Relatou também fadiga e sonolência. Ao exame físico intraoral observou-se 

despapilação do dorso lingual generalizada, além de palidez de toda a mucosa bucal. Com a 

hipótese diagnóstica de anemia foi solicitado o exame de hemograma, que revelou baixa 

concentração de hemoglobina, confirmando o diagnóstico. O paciente foi encaminhado ao 

médico onde foi iniciado o tratamento. Duas semanas depois o paciente já apresentava melhora 

nos sintomas e no quadro clínico. Anemia é a condição na qual os tecidos do organismo são 

insuficientemente oxigenados porque o conteúdo de hemoglobina, que é a proteína respiratória 

presente no interior dos eritrócitos, a qual apresenta como principal função o transporte de 

oxigênio por todo o organismo no sangue, está abaixo do normal. As manifestações bucais 

desse distúrbio estão entre os primeiros sinais de sua presença. Várias alterações sistêmicas, 

como a anemia, podem ter os primeiros sinais e sintomas na cavidade bucal, desta forma, o 

cirurgião dentista tem papel fundamental no diagnóstico.  



Estomatologia /Oral/ Graduação/Revisão de Literatura 

LASERTERAPIA COMO TRATAMENTO PARA MUCOSITE ORAL EM 

PACIENTES ONCOLÓGICOS  

Conto MVR*,  Seixas GF 

Está revisão de literatura tem como objetivo descrever os benefícios do laser de baixa potência 

ou laserterapia no controle da mucosite oral, em pacientes tratados com quimioterapia e 

radioterapia, também relatamos a etiologia da mucosite oral e seus tratamentos convencionais. 

Pacientes oncológicos apresentam manifestações orais decorrentes dos tratamentos de 

quimioterapia e radioterapia, a mucosite oral é frequentemente encontrada nesses pacientes. É 

uma inflamação da mucosa oral que tem por característica ulcerações, edema que se resulta em 

dor, desconforto, em casos mais graves leva ao comprometimento nutricional, ingestão hídrica 

do paciente e debilidade sistêmica, podendo comprometer seu tratamento, com isso a 

laserterapia de baixa intensidade vem se destacando pela sua efetividade na prevenção e 

tratamento da mucosite oral. É considerada uma técnica simples e não traumática, agindo no 

controle de evolução da mucosite oral, permite a bioestimulação tecidual, promovendo 

reparação das lesões, controlando a inflamação, gerando efeitos analgésicos e resultando no 

alivio da dor.  



Estomatologia/Oral/ Graduação/ Pesquisa 

AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO DESENVOLVIMENTO DOS TERCEIROS 

MOLARES: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 3 ANOS  

Panizio LS, Araújo MC, Dias FA, Oltramari PVP, Fernandes, TMF 

Avaliar o desenvolvimento dos terceiros molares de pacientes inicialmente em dentadura mista, 

acompanhada durante 3 anos, comparando idade cronológica, sexo, localização e possibilidade 

de impacção dos segundos molares permanentes. Foram utilizadas 60 radiografias panorâmicas 

digitais avaliadas no início (T1), após um ano (T2) e após 3 anos (T3). A classificação 

modificada de Demirjian et al. foi utilizada para caracterizar os estágios de desenvolvimento 

dental. Análises estatísticas descritivas e de comparação entre a idade, sexo, posição na arcada, 

estágios de desenvolvimento e diferenças encontradas no decorrer dos três períodos foi 

realizada, todas com significância de 5%. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os sexos e posicionamento na arcada nos três períodos. A possibilidade de impacção de 

segundos molares permanentes não foi detectada. Em T1 (média de idade: 8,51 anos), 44,58% 

das regiões retromolares apresentavam sinais de desenvolvimento do terceiro molar com 

formação do folículo e pontos de mineralização, em T2 (média de idade: 9,57 anos) 50% das 

regiões apresentavam nível de mineralização da coroa dos terceiros molares em processo de 

finalização e em T3 (média de idade: 11,51 anos) 62,91% das regiões se apresentavam com 

formação completa da coroa, iniciando porção radicular. Apenas 13,75% das áreas mostravam 

sinais de não formação dos terceiros molares, com possibilidade de agenesia. Observou-se que 

o nível de desenvolvimento médio dos terceiros molares passou de um estágio incipiente com 

pontos de calcificação para uma fase de formação completa de coroa, com início de formação 

radicular, sem sinais de impacção de segundos molares permanentes e sem diferença entre os 

sexos e posição na arcada. 

 



Estomatologia/Oral/ Pós-Graduação/ Caso clínico 

A IMPORTÂNCIA DOS DETALHES RADIOGRÁFICOS PARA O DIAGNÓSTICOS 

DE LESÕES INTRAÓSSEAS DEMONSTRADA POR UM RELATO DE CASO  

Orestes SGF*, Carrilho Neto A, Carloto EET, Tanaka JLO  

O Fibroma Ossificante Central (FOC) é uma neoplasia benigna composta por tecido fibroso 

associado a osso, ou a cemento ou uma combinação desses. O FOC é mais frequente entre a 

terceira e quarta década de vida e apresenta uma predileção pelo sexo feminino e pela 

mandíbula. Radiograficamente mostra-se, normalmente, como uma lesão unilocular com 

estrutura interna mista radiolúcida-radiopaca a depender da quantidade e padrão do material 

calcificado. O objetivo neste trabalho foi mostrar a importância da atenção aos detalhes 

radiográficos no diagnóstico de lesões intraósseas a partir do relato de um caso de FOC. 

Paciente do sexo feminino, 42 anos de idade, leucoderma, apresentou tumefação na região de 

sínfise de mandíbula com tempo de evolução indeterminado, porém superior há três anos. A 

hipótese de diagnóstico clínica: ameloblastoma. Radiograficamente, observou-se imagem 

radiolúcida circunscrita com aproximadamente 6cm x 4cm, contendo focos radiopacos, limites 

definidos e margens parcialmente corticalizadas, ocupando sínfise e corpo da mandíbula do 

lado direito (entre as regiões aproximadas dos dentes 31 ao 46), causando reabsorção grosseira 

das raízes dos dentes 41, 42 e 45, deslocamento dos dentes 42, 43, 44 e 45 e expansão da cortical 

óssea vestibular. Hipóteses de diagnóstico radiográfica: Tumor Odontogênico Epitelial 

Calcificante ou FOC. As características radiográficas associadas aos resultados da análise 

histopatológica e aos dados clínicos confirmaram o diagnóstico de FOC. 



Estomatologia/Oral/ Pós-Graduação/ Caso clínico 

SÍNDROME DE RICHIERI-COSTA-PEREIRA: RELATO DE CASO  

Molena KF*, Santos MG, Costa B, Dalben GS  

A síndrome de Richieri-Costa-Pereira é uma disostose acrofacial autossômica recessiva, 

caracterizada por fissura mandibular mediana, associada a outros defeitos craniofaciais e de 

membros como a baixa estatura, sequência de Robin, anomalias de mãos pré e pós axiais e pés 

tortos. Até o momento, diversos casos com essa rara condição foram descritos na literatura, na 

área de genética, otorrinolaringologia e odontologia, buscando aprofundar o conhecimento 

sobre a etiologia da síndrome e suas características, visando à reabilitação do indivíduo. Este 

relato descritivo retrospectivo apresenta um indivíduo do sexo masculino, 3 anos de idade, com 

características compatíveis com a síndrome, cadastrado no Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, que apresentava cáries extensas comprometendo os dentes anteriores 

e posteriores. Tratamento: Inicialmente foram realizadas orientações dietéticas e de higiene 

bucal à responsável e o tratamento foi agendado sob anestesia geral. Exames complementares: 

Para avaliação pré-cirúrgica foi realizada uma radiografia panorâmica, cujo laudo auxiliou todo 

o tratamento. Considerações finais: Relatos sobre as características e plano de tratamento em 

indivíduos com alterações raras, como o presente trabalho, são relevantes, pois a experiência 

compartilhada é o passo mais importante para que no futuro terapias possam ser consolidadas 

e replicadas por profissionais que enfrentam os desafios da reabilitação de indivíduos com 

malformações faciais. 
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A COLABORAÇÃO DAS CÉLULAS TRONCO PARA A ODONTOLOGIA  

Surian L*, Bená LS  

O objetivo desse trabalho é demonstrar, através de revisão de literatura, que o estudo com 

células tronco pode acrescentar muito a odontologia e compreender as vantagens em utilizá-las 

nos procedimentos odontológicos. A odontologia está cada vez mais visando uma odontologia 

conservadora e com um material biologicamente compatível, como a célula tronco, diminui-se 

o risco de rejeição no organismo, portanto as complicações também diminuem, assim, as células 

tronco contribuiriam para a recuperação da saúde bucal da população. Na odontologia, afirma 

Zhang et al. (2005) que a regeneração não é simples, seu desenvolvimento é determinado por 

interações complexas e inúmeros fatores de crescimento e diferenciação morfológicas no 

decorrer da formação do germe dentário. Alguns estudos obtiveram sucesso na regeneração 

tecidual na área da odontologia, como por exemplo Gronthos et al. (2000) que isolaram células 

tronco de terceiros molares humanos impactados e transplantaram em ratos 

imunocomprometidos e essas células demonstraram capacidade de se diferenciarem a uma 

estrutura semelhante ao complexo dentino-pulpar. A importância das células tronco é inegável 

no campo de reconstrução tecidual, o seu fácil acesso e o fato das células tronco provenientes 

de tecidos bucais não serem vitais tem sido um atrativo para os pesquisadores; Os estudos sobre 

o uso de células tronco na odontologia ainda precisa ser mais elucidado, entretanto, o que foi 

desenvolvido até agora é um indicativo de que com os avanços nas pesquisas, o seu uso 

corriqueiro na prática odontológica clinica está em um futuro não tão distante. 

 

 

 

 

 



Ciências Básicas/Painel/Graduação/Pesquisa 

O OMEPRAZOL CAUSA TOXICIDADE SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

DENTÁRIO EM CAMUNDONGOS 

Suzuki LK*, Yokoyama MF, Sestário CS, Martins CCN, Ezequiel BS, Menezes EV, Brito LV, 

Salles MJS  

O Omeprazol é um fármaco inibidor de bombas de prótons, e é utilizado por gestantes para 

alívio dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Esse fármaco é capaz de transpor a 

membrana placentária e, pelo fato de alguns subtipos de bombas de prótons serem expressas no 

germe dentário, pode prejudicar o processo de odontogênese. O Omeprazol é utilizado por 

gestantes para alívio dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Avaliar a toxicidade 

do Omeprazol sobre a odontogênese em camundongos expostos durante a prenhez. Dividiu-se 

vinte camundongos prenhes em grupos OPZ40 e C, e administrou-se Omeprazol 40mg/Kg e 

solução controle, respectivamente, via gavagem, diariamente, do 5º ao 17º dia de prenhez. Ao 

18º houve eutanásia e a coleta da cabeça do primeiro feto do corno uterino direito de cada 

ninhada, então processada histologicamente, com cortes longitudinais nos germes dos molares. 

Analisou-se, em microscópio óptico, parâmetros das camadas de ameloblastos e odontoblastos, 

retículo estrelado, estrato intermediário, epitélio externo, bainha de Hertwig e folículo dentário. 

Os dados foram analisados pelo teste exato de Fisher, com 5% de significância. 

Desorganizações ou malformações no epitélio externo do órgão do esmalte (C: 9; OPZ40: 17; 

P=0,0309) e folículo dentário (C: 0; OPZ40: 5; P=0,0188) foram estatisticamente mais 

frequentes para o grupo OPZ40. O Omeprazol apresenta toxicidade sobre a odontogênese em 

camundongos expostos durante a prenhez. É importante conhecer as consequências do uso do 

Omeprazol na gravidez sobre o desenvolvimento dentário, para conscientizar as pacientes 

gestantes e usuárias do fármaco. 

  

 

 

 

 



Ciências Básicas/Painel/Pós-Graduação/Pesquisa 

USO DE ESCITALOPRAM EM CAMUNDONGOS PRENHES INDUZ 

MALFORMAÇÕES E ABORTOS NA PROLE 

Mestre VF*, Sestario CS, Yokoyama MF, Ezequiel BS, Brito LV, Martins CCN, Menezes EV, 

Salles MJS 

O Escitalopram é um antidepressivo inibidor da receptação de serotonina de primeira escolha 

para gestantes. Porém, há poucos relatos na literatura sobre a segurança da administração do 

fármaco Escitalopram no período gestacional e seus possíveis efeitos teratogênicos em fetos. 

Investigar se a administração de Escitalopram durante a prenhez de camundongos induz 

toxicidade materna e teratogenicidade na prole. Estudo experimental. Aprovação: 

17937.2017.35. Grupos tratado G1 e controle G0 (n=15 por grupo). Administração de ESC 

(G1) e solução salina (G0) durante a gestação e eutanásia no 18º dia. Análise estatística: teste t 

de Student e Exato de Fisher. Os parâmetros de desenvolvimento intrauterino que apresentaram 

alterações foram: número de reabsorções (G0: [0,93 ± 0,24]); G1: [3,33 ± 0,51]), perda pós-

implantacional (G0: [3,95 ± 1,34], G1: [13,75 ± 3,62]) e redução da viabilidade fetal: [97,30 ± 

1,00]; G1: [81,09 ± 6,22]). Em relação à formação fetal, o grupo tratado apresentou 

malformações viscerais com frequência significativa: fissura de palato (G0: [1,0%], G1: 

[11,86%]) e rins diminuídos (G0: [0%]; G1: [10,17%]). Em relação às malformações 

esqueléticas, observou-se maior frequência nos parâmetros: ossificação incompleta de 

supraoccipital (G0: [0%], G1: [15,25%]), ausência de costelas (G0: [0%]; G1: [8,47%]), fenda 

palatina (G0: [0%]; G1[15,25%]) e ausência de uma ou mais falanges dos pés (G0: [1,0%]; G1: 

[18,64%]). Os resultados sugerem que a ESC é uma droga com potencial embriotóxico e 

teratogênico. Nesse sentido, até que surjam estudos prospectivos, se faz necessário uma maior 

cautela na prescrição da droga para gestantes.  



Estomatologia/Painel/Graduação/Pesquisa 

EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS DE 

OSTEOSSARCOMA  

Guimarães VFM*, Silva JL, Gregorio D, Maia LP 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da fotobiomodulação sobre cultura de células de 

osteossarcoma em diferentes comprimentos de onda e densidades de energia. Células de 

osteossarcoma (SaOs-2) foram cultivadas(placas de 96 poços), mantidas em incubadora( 

5%CO2 /24 h), então foram expostas a irradiação. Cada grupo recebeu potência de 100mW. 

comprimento de onda 660 nm ou 808 nm e densidades de energia de 1 J/cm² (10 segundos), 5 

J/cm² (50 segundos), 10 J/cm² (100 segundos) e 20 J/cm² (200 segundos), (irradiação diária por 

1, 2 ou 3 dias consecutivos). Células não irradiadas foram utilizadas como controle. A 

proliferação celular foi avaliada pelo teste de citotoxicidade MTT, 24 horas após a última 

irradiação. A viabilidade celular foi expressa como a porcentagem em relação ao grupo 

controle. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk e ANOVA seguido 

pelo teste post Hoc de Tukey foram utilizados para verificar diferenças entre os grupos, 

considerando 5% de significância. Detectou diferença significante apenas na dose de 1 J/cm² 

entre os dois comprimentos de onda utilizados, nenhum grupo irradiado apresentou diferença 

significante em relação ao grupo controle. Observou-se uma tendência a diminuição da 

viabilidade celular com o comprimento de onda de 808 nm, enquanto que um comprimento 

menor (606 nm) apresentou uma tendência a aumentar a viabilidade celular. Sendo assim, ao 

considerar o uso dessa terapia como um tratamento bioinibitório nesse tipo celular, são 

necessário mais estudos para elucidar os principais fatores responsáveis pelos diferentes 

comportamentos nessas células, e determinar quais parâmetros levariam a tais efeitos. 

  

 



Estomatologia/Painel/Graduação/Pesquisa 

PROJETO DE HIGIENE BUCAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

ESPECIALIZADA PARA PREVENÇÃO DE PAV EM UTI - RESULTADOS DE 3 

ANOS  

Barbosa GM*, Carloto EET, Carrilho CDM, Pedriali MBBP, Ono E  

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é considerada a 2º infecção hospitalar 

mais comum, com taxa de mortalidade global que varia de 20 a 60%. Dentre as medidas 

recomendadas pela ANVISA e pela AMIB, para sua prevenção, destaca-se a Higiene Bucal. O 

objetivo, neste trabalho, foi avaliar os resultados de 3 anos de implantação de um protocolo de 

higiene bucal executado por equipe multiprofissional especializada, na Unidade de Terapia 

Intensiva 1 do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (UTI1 – HU/UEL), 

comparando aos dados obtidos antes da implantação do serviço (2015), e também com a 

participação do hospital no Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde (PROADI-SUS), a partir de dezembro de 2017. Foi realizado um estudo transversal 

observacional prospectivo, com amostragem por conveniência composta por pacientes 

hospitalizados na UTI1 – HU/UEL, no período de março de 2016 a março de 2019.Foram 

coletados dados clínico-epidemiológicos dos prontuários de todos os pacientes, e os índices de 

PAV foram calculados, em números de casos absolutos e Densidade de incidência por 

1000respirador/dia. De acordo com os resultados, houve redução dos índices de PAV ano a 

ano, e ao final de 3 anos de projeto de extensão observou-se diminuição de 53,8% do número 

de PAV (em média 3/mês) e 40,4% da densidade de incidência de PAV, comparado ao ano de 

2015. O efeito da higiene bucal como medida de prevenção da PAV é potencializada quando 

realizada por equipe multiprofissional especializada (com participação de docentes, residentes 

e graduandos do Curso de Odontologia), e os índices são melhorados significamente quando 

esta é associada à maior adesão de todas as medidas do bundle de prevenção dessa infecção 

relacionada à assistência à saúde. 

  

 

  



Estomatologia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RELATO 

DE CASO  

Vachtchuk CR*, Lopes BID, Miranda FV. 

O Cirurgião dentista possui um papel amplo dentro do tratamento oncológico. Vários efeitos 

secundários do mesmo, estão relacionados com a estrutura bucal. Todos os procedimentos 

relacionados à oncologia,  podem gerar complicações na cavidade bucal, as mais frequentes 

são: xerostomia, perda de paladar, mucosite, lesões aftosas, osteorradionecrose. Levando em 

conta o bem-estar subjetivo físico e mental do paciente, minimizando os danos de um 

tratamento invasivo, podendo ser feito intervenções não farmacológicas (laserterapia), e 

medicamentos com grande espectro de ação, removendo todo processo infeccioso que causará 

pioras durante o período de baixa imunológica do paciente que possa gerar uma uma infecção 

sistêmica. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma paciente com 

manifestações bucais durante o tratamento de quimioterapia, mulher, 60 anos compareceu para 

atendimento com lesões ulceradas em toda cavidade bucal, sintomatologia dolorosa que 

impedia a alimentação. Durante a anamnese a paciente relatou que estava realizando 

quimioterapia para tratamento de câncer de mama, e não foi orientada sobre possíveis efeitos 

colaterais e manifestações bucais, não realizou preparo odontológico prévio. Foi realizado 

protocolo de tratamento tópico e em 15 dias a paciente relatou melhora significativa na 

qualidade de vida. Reforçando a importância da presença de um cirurgião dentista, em uma 

equipe multidisciplinar podendo assim intervir em tratamentos, para que o paciente apresente a 

melhora como um todo, dando atendimento e auxílio na prevenção, na cura ou mesmo 

minimizando as complicações secundárias do tratamento oncológico. Concluindo então que o 

cirurgião dentista é habilitado para diagnosticar, prevenir, controlar e tratar as respostas bucais 

que surgem durante as diversas fases do tratamento oncológico. 

 



Estomatologia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

LEUCOPLASIA EM PALATO DURO E REBORDO ALVEOLAR EM PACIENTE 

SEM FATOR DE RISCO: RELATO DE CASO  

Perbeline J*, Ito FA, Lima HG, Pires WR, Takahama Junior A  

A leucoplasia é uma lesão potencialmente maligna, onde seu diagnóstico é dado a partir da 

exclusão de outras entidades que se apresentam como placas brancas. A lesão está associada ao 

uso de tabaco, possui uma forte predileção pelo gênero masculino e geralmente afeta pessoas 

acima de 40 anos. O objetivo desse trabalho é relatar um caso de leucoplasia em paciente sem 

fator de risco e seu tratamento. Paciente do sexo feminino, 66 anos, leucoderma, foi 

encaminhada da UBS de Cambé para a clínica odontológica da UEL com a queixa de um 

“machucado na gengiva.” Na anamnese relata que a lesão havia surgido há cerca de 2 meses 

com sintoma de prurido. Ao exame clínico intraoral foi observado uma placa branca, não 

removível por raspagem, localizada do lado direito no palato duro e rebordo alveolar superior, 

de aproximadamente 2 cm, de superfície irregular, formato ovoide, bordas planas e limites 

nítidos. A principal hipótese diagnóstica leucoplasia, sendo então realizado primeiramente a 

biópsia incisional. Microscopicamente, constatamos fragmento de mucosa com epitélio 

escamoso estratificado apresentando hiperquratose, acantose e displasia epitelial leve. Desta 

forma foi indicado a remoção cirúrgica total da lesão e acompanhamento periódico. Conclui-se 

que o cirurgião dentista deve estar apto para reconhecer lesões de boca com potencial maligno 

e proceder de maneira correta para um diagnóstico preciso e posteriormente um bom 

tratamento. Dessa forma, uma conduta ideal prévia pode evitar lesões em estágios avançados, 

melhorando o prognóstico do paciente. 

  



Estomatologia/Painel/Graduação/Caso Clínico 

RARA ALTERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO BENIGNA EM REGIÃO 

OROFACIAL: RELATO DE CASO  

Paula JL*, Rosalen LMM, Hara C, Takahama Junior A, Ito FA, Lima HG  

Paciente do sexo feminino, 63 anos de idade, compareceu para atendimento na COU/UEL com 

queixa de "bolinha no canto do lábio", com evolução de 37 anos, sem aumento no tamanho e 

indolor. Ao exame físico extraoral observou-se nódulo em forma de cúpula, localizado em pele 

próximo a comissura labial do lado direito, de superfície lisa, coloração normal, medindo 1 cm 

de diâmetro. Ao exame físico intraoral notou-se nódulo submucoso, de superfície lisa, limites 

nítidos, de consistência endurecida e lobulado à palpação, medindo 1,5x1,5x1,5 cm, localizado 

em mucosa jugal direita, na região da lesão em pele. Foi realizada biópsia excisional da lesão e 

o exame histopatológico revelou lesão cística composta por epitélio escamoso estratificado 

queratinizado com cápsula de tecido conjuntivo fibroso, além de presença de reação a corpo 

estranho, compatível com o diagnóstico de cisto epidermóide. Após 9 meses de 

acompanhamento não houve evidências de recidiva. O cisto epidermóide é um cisto cutâneo de 

desenvolvimento preenchido por queratina e limitado por epitélio escamoso estratificado 

semelhante à epiderme. Origina-se da hiperplasia do epitélio infundibular, como resultado de 

um processo inflamatório no folículo piloso. Eles representam cerca de 7% dos cistos da cabeça 

e pescoço. Tipicamente são mais encontrados nos testículos e ovários, sendo raros na região de 

cabeça e pescoço. Embora incomum em região de cabeça e pescoço, o cisto epidermóide deve 

ser incluído no diagnóstico diferencial de lesões císticas nesta localização. 

 

 



Estomatologia/Painel/ Graduação/ Caso clínico 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ASSOCIADA A FATORES DE RICO: 

RELATO DE CASO  

Rangel GN*, Barbosa CS, Takahama Junior A, Pires WR, Lima HG, Ito FA  

O carcinoma de células escamosas (CEC) representa uma neoplasia maligna de etiologia 

multifatórial sendo o tabaco e o álcool os fatores de risco mais comumente associados e presente 

predominantemente em homens com mais de 50 anos. O objetivo do trabalho é relatar um caso 

de carcinoma de células escamosas em paciente fumante e ex etilista. Paciente sexo masculino, 

59 anos, fumante, ex etilista foi encaminhado ao ambulatório de Estomalogia da Clínica 

Odontológica da UEL, com queixa de “buraco na língua”. Durante a anamnese paciente relatou 

que percebeu a lesão há sete meses e que esta aumentou de tamanho consideravelmente e que 

diante da sintoma dolorosa, foi ao médico que realizou o encaminhamento. No exame intra-

oral verificou-se úlcera em borda lateral direita de língua com formato irregular, limites nítidos 

e superfície granular de coloração rósea com áreas amareladas. Com base na hipótese 

diagnóstica de CEC, foi realizado biópsia incisional da lesão. O exame microscópico revelou 

neoplasia maligna exibindo invasão de células epiteliais atípicas bem diferenciadas no tecido 

conjuntivo subjacente. Obtendo-se o diagnóstico de Carcinoma de células escamosas bem 

diferenciado o paciente foi encaminhado ao serviço especializado oncológico. O caso 

estabelece a importância do diagnóstico precoce para se ter bom prognóstico, além de reafirmar 

associação entre os fatores de risco para o desenvolvimento da patologia em questão. 

 

 

 

 

 



Estomatologia/Painel/ Graduação/ Caso clínico 

LEUCOPLASIA VERRUCOSA PROLIFERATIVA EM PACIENTE COM 

HISTÓRICO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA  

Reis GA*, Rangel GN, Lima HG, Ito FA, Takahama Junior A  

A leucoplasia verrucosa proliferativa (LVP) é uma forma especial de leucoplasia, com forte 

predileção pelo gênero feminino e geralmente não está associada ao uso do tabaco. A LVP é 

caracterizada por ser multifocal, altamente recidivante e com alta taxa de transformação 

maligna. O objetivo desse trabalho é relatar um caso LVP em paciente com histórico de 

transplante de medula óssea. Paciente do sexo feminino, 54 anos, compareceu no ambulatório 

de Estomatologia da UEL queixando-se de manchas que surgiram na língua há 

aproximadamente um ano. Relatou que teve diagnóstico de leucemia há 16 anos, sendo 

submetida a transplante de medula óssea. Durante o exame físico foram observadas várias 

placas leucoplásicas com regiões de superfície verrucosa, assintomáticas, localizadas em dorso 

de língua. Foi realizada biópsia incisional em dorso de língua, o resultado do exame 

histopatológico foi compatível com o diagnóstico clínico de leucoplasia. Em acompanhamento 

clínico observamos regressão da lesão de língua. No entanto, 1 mês depois as lesões 

leucoplásicas do dorso recidivaram e novas lesões surgiram em borda lateral de língua e palato 

duro. Foi realizada nova biópsia da região de dorso lingual sendo detectado displasia epitelial 

leve. A paciente continua em acompanhamento clínico. A relação do transplante de medula 

óssea e a LVP é incerta, com apenas um caso relatado na literatura até então. Devido à alta taxa 

de transformação maligna da LVP é importante acompanhamento clínico periódico. 



Ciências Básicas - Harmonização Orofacial/Painel/Graduação/Revisão de Literatura 

MIOMODULAÇÃO, UMA NOVA VISÃO PARA O USO DE MATERIAIS 

PREENCHEDORES E NEUROMODULAÇÃO NA HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

  

Almeida NSB*, Geha O, Fernandes TMF, Berger SB  

Avaliar a ação de preenchedores e neuromoduladores na mímica facial. Com o processo de 

envelhecimento da face, diversas áreas perdem definição e contorno e com isto os tecidos 

envolvidos também diminuem sua função. Os conceitos de harmonização orofacial vão muito 

além de simplesmente volumização de tecidos com preenchedores ou paralização dos músculos 

com neuromoduladores. Na dinâmica facial, todos os tecidos estão intimamente envolvidos: 

ósseo, muscular e gorduroso. No estudo da mímica facial e a mimetização destes tecidos, pode-

se devolver a potência perdida ou corrigir a parafunção de um músculo. Numa compreensão 

mais completa do papel da função muscular na aparência facial, tendo em conta os conceitos 

biomecânicos, como o equilíbrio e a hiperatividade entre os grupos musculares sinérgicos ou 

antagonistas. Com a evolução dos materiais preenchedores e o refinamento das 

neuromodulações, conseguimos simular diminuição da remodelação óssea na fisiologia do 

envelhecimento nos terços médios e inferior da face e assim corrigir assimetrias, dar tônus e 

potencialidade à grupos musculares hipotônicos como também minimizar a força de músculos 

hipercinéticos. A miomodulação fornece uma série de implementos capazes de tratar 

deficiências, reequilibrar a atividade muscular e restaurar a aparência facial harmoniosa. Todos 

os músculos ativados ou desativados pelos neuromoduladores e preenchedores nas revisões 

específicas obtiveram uma miomodulação, tônus e potência a músculos flácidos ou desativar 

músculos hipercinéticos. O uso de preenchedores e neuromoduladores são uma alternativa 

promissora na recomposição da ação muscular e na harmonização da face. 

 


