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TEMA DO TRABALHO: PACIENTES PALATECTOMIZADOS: UMA SOLUÇÃO ATRAVÉS DA 
REABILITAÇÃO PROTÉTICA 

 

RESUMO 
 

A prótese buco-maxilo-facial possibilita a reabilitação de pacientes com perda de substância 
na região da cabeça e pescoço. Isso ocorre, dentre tantos outros fatores, à remoção cirúrgica 
de uma lesão, que gera sequelas com prejuízos funcionais e estéticos. Dessa forma, o 
cirurgião-dentista busca, por meio da reabilitação protética, reinserir o indivíduo na sociedade, 
devolvendo a ele a autoestima e a função anteriormente perdidas. Neste contexto, paciente 
do sexo feminino, 72 anos, buscou a clínica integrada do curso de Odontologia, da UFMA, 
queixando-se de perda parcial do palato após remoção cirúrgica, devido a tratamento 
oncológico por um carcinoma pleomórfico. Para tanto, foi proposto a ela, uma reabilitação 
protética com uma prótese parcial obturadora superior. Descrição do caso: Após anamnese 
detalhada e minuciosa, foi feito o exame físico, no qual foi constatada uma alteração 
morfológica com comunicação buco-antral. Após traçar o plano de tratamento, este iniciou-se 
com uma moldagem para obtenção da base de prova e do plano de orientação. Então, fez-se 
a prova estética e funcional da peça, a montagem dos dentes e, em seguida, a acrilização da 
prótese, com o posterior acabamento e polimento. Por fim, a prótese foi instalada e o paciente 
ficou sendo proservado. Conclusão: Ao fim do tratamento, obteve-se o sucesso clínico através 
de uma prótese parcial superior, devolvendo função à paciente, melhorando sua estética e 
sua autoestima, e, como consequência, sua qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Odontologia. Reabilitação Bucal. Prótese Parcial. Prótese Parcial 
Removível. 
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TEMA DO TRABALHO: A OSTEONECROSE DOS MAXILARES COMO RESULTADO DO 
USO DE BIFOSFONATOS 
 
 
 

RESUMO 
 

Os bifosfonatos são fármacos utilizados no tratamento de doenças que interferem na 
remodelação óssea, tais como, osteoporose, metástase óssea, mieloma múltiplo, 
osteogênese imperfeita e doença de Paget, o uso crônico desses medicamentos induz a 
osteonecrose dos maxilares, caracterizada por exposições ósseas que não cicatrizam, dor 
moderada a intensa e descontinuidade da mucosa que reveste o osso. Os bifosfonatos 
induzem a osteonecrose, pois inibem a angiogênese, provocando a diminuição do suprimento 
sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio e nutrientes ao tecido ósseo. Eles também 
induzem a apoptose dos queratinócitos, que são responsáveis pela produção de queratina 
que compõem a mucosa oral. O fato de esse medicamento inibir a reabsorção óssea, provoca 
o acúmulo ósseo e torna o osso mais petroso, por consequência, há uma diminuição na luz 
dos canais por onde passam os vasos sanguíneos. Assim, pacientes, que fazem uso crônico 
de bifosfonato e que vão se submeter a procedimentos odontológicos traumáticos, 
apresentam risco de desenvolver osteonecrose dos ossos maxilares. O objetivo foi realizar 
uma revisão de literatura de trabalhos publicados no periódico Capes entre 1998 e 2017, 
usando as palavras-chave osteonecrose, bifosfonatos e maxilares. A osteonecrose induzida 
por bifosfonatos é rara, mas severa. Assim, o cirurgião dentista deve estar a par dessa relação 
e prezar pela realização de uma apurada anamnese que reconheça pacientes com risco de 
desenvolver a complicação e estabeleça um tratamento odontológico que promova a 
prevenção da osteonecrose. 
 
Palavras-chave: Osteonecrose.Bifosfonatos. Odontologia 
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TEMA DO TRABALHO: EXÉRESE DE TÓRUS MANDIBULAR COM PIEZO CIRÚRGICA 
 
 

RESUMO 
 

Tórus mandibular é uma exostose comum e consiste num crescimento ósseo protuberante 
que se desenvolve ao longo da superfície lingual acima da linha milo-hioidea. Não é uma 
patologia ou uma formação tumoral, mas uma peculiaridade anatômica rara, assintomática 
que, em geral, não causa danos ao paciente. Assim como no tórus palatino, a causa do tótus 
mandibular é provavelmente multifatorial, incluindo influências ambientais e genéticas. 
Geralmente, os pacientes não sabem que apresentam tórus mandibular, a menos que a 
mucosa de revestimento se torne secundariamente ulcerada por trauma. Descrição do caso: 
Anamnese: Sexo feminino, idade 26 anos, Queixa Principal: “De vez em quando a gengiva de 
dentro fere”. Características: Aumento de volume bilateral na região de pré-molares, 
acompanhando a linha milo-hioidea. A remoção desta exostose é indicada nos casos de dor 
em função da mucosa delgada que as recobrem, alívio cirúrgico para instalação de próteses 
ou traumatismos frequentes. O diagnóstico de osteoma foi descartado, já que não havia 
antecedentes de processos inflamatórios. Também não foram considerados outros tipos de 
exostoses, devido à localização na face lingual da mandíbula, característica de tórus. Por meio 
das vibrações lineares , o sistema Piezosurgery, possibilita a obtenção de cortes com precisão 
e seletividade, facilitando o manuseio do instrumento, evitando a utilização “cega” de brocas 
e cinzeis, além de possibilitar irrigação apropriada, sangramento reduzido e visibilidade da 
área do corte.  
 
Palavras-chave: Osteoma. Trauma. Exostose. 
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TEMA DO TRABALHO: TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DE 

UMA ESTOMATITE AFTOSA RECORRENTE 

 
 

RESUMO 
 

A estomatite aftosa recorrente (EAR) é uma condição comum caracterizada por úlceras 
múltiplas, pequenas, ovoides, com margem circunscrita, halo eritematoso e fundo amarelo ou 
cinza. O uso do laser de baixa potência é considerado uma alternativa de tratamento por 
oferecer melhor resposta anti-inflamatória com redução de dor, além da bioestimulação celular 
para regeneração tecidual. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de tratamento 
de EAR com fotobiomodulação. Uma paciente de 25 anos do gênero feminino compareceu 
ao projeto de extensão “Laserterapia na Odontologia” da Universidade Federal do Maranhão 
se queixando de grande sintomatologia dolorosa devido à presença de uma EAR próxima à 
comissura labial do lado direito. Após a anamnese e exame clinico minucioso, optou-se pela 
Terapia de Fotobiomodulação através de um único ponto no centro da lesão para a redução 
da dor, utilizando o laser  de diodo de baixa potência – 880 nm, 2J de energia, 20 segundos, 
e potência de 100 mW. Após a irradiação, a paciente relatou alívio imediato da dor. A remissão 
completa da lesão ocorreu 5 dias após o procedimento. Desta forma, podemos concluir que a 
terapia de fotobiomodulação foi eficaz no tratamento de estomatite aftosa recorrente, aliviando 
a dor da paciente de forma satisfatória e imediata. 
 
Palavras-chave: Terapia de Fotobiomodulação. Estomatite Aftosa. Tratamento. 
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TEMA DO TRABALHO: DIABETES X DOENÇAS PERIODONTAIS.  
 
 

RESUMO 
 

A diabetes e as doenças periodontais são doenças crônicas comuns. O diabético apresenta 
distúrbios metabólicos que levam a hiperglicemia, acarretando alterações bucais como 
aumento de cálculos e xerostomia. Sintomas como sangramento gengival, maior facilidade de 
absorção óssea são comuns, dificultando a absorção de insulina, comprometendo o 
metabolismo de proteínas e lipídios. 75% de pacientes portadores de diabetes apresentam 
algum tipo de acometimento periodontal. De origem microbiana, a doença periodontal gera 
um processo inflamatório local no hospedeiro com alterações no sistema imune.  Em 
pacientes diabéticos, a evolução da doença periodontal será mais rápida. Esta relação entre 
pacientes portadores de diabetes e doença periodontal é influenciada por fatores como 
duração da doença, cuidados com a higiene oral, controle da glicemia e fumo. Cabe ao 
cirurgião-dentista, frente a um paciente portador de diabetes, conscientizá-lo da relação entre 
diabetes e doença periodontal, motivando-o a adequada higiene oral e controles periódicos 
para controle da doença.  Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de 
literatura para esclarecer as principais correlações entre as alterações sistêmicas do 
pacientes diabéticos e manifestações de doenças periodontais, evidenciando diagnóstico, 
causas, cuidados e tratamento.  
 
Palavras-chave: Higiene Oral. Hiperglicemia. Diabético. Doença Periodontal. Xerostomia. 
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TEMA DO TRABALHO: A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO 
DO CÂNCER BUCAL 
 
 
 

RESUMO 
 

Observa-se uma grande preocupação do Ministério da Saúde para campanhas de prevenção 
a diversas doenças, como AIDS, depressão, câncer de mama e câncer de próstata. 
Entretanto, o câncer bucal que é um grave problema de saúde pública e pode levar a óbito 
tem sido relegado ao esquecimento. O câncer bucal é um tipo de câncer que geralmente 
ocorre nos lábios (mais frequentemente no lábio inferior), dentro da boca, na parte posterior 
da garganta, nas amígdalas ou nas glândulas salivares. É mais frequente em homens do que 
em mulheres, o fumo, combinado come excesso de bebida alcóolica, é um dos principais 
fatores de risco, é uma doença preocupante e está entre os principais agravantes que elevam 
as taxas de morbimortalidade no mundo. É uma doença de fácil diagnóstico que requer 
apenas uma observação mais sistemática dos tecidos da cavidade bucal e reconhecimento 
das possíveis alterações encontradas. Entretanto, apesar do fácil diagnóstico, a maior parte 
dos casos da doença é detectada em estágio avançado, sendo que o diagnóstico precoce 
poderia ocorrer através de campanhas preventivas e da realização do autoexame. Assim, o 
objetivo desse trabalho através de uma revisão de literatura é apresentar os dados e a 
importância de campanhas com ênfase nacional para a prevenção e diminuição de 
mortalidade do câncer bucal. A conscientização é a melhor maneira de chegar a um 
diagnóstico precoce, visando consequentemente um melhor prognóstico.  
 
Palavras-chave: Campanhas. Câncer Bucal. Conscientização. 
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TEMA DO TRABALHO: TERAPIA DE FOTOBIOMODULAÇÃO NO TRATAMENTO DE 
TRIMO E PARESTESIA: RELATO DE CASO. 
 
 

RESUMO 
 

O trismo e a parestesia são distúrbios que podem ocorrer como consequência de intervenções 
cirúrgicas onde o tratamento e prognóstico são extremamente importante pelos profissionais. 
Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico sobre o tratamento de trismo e 
parestesia oral utilizando a terapia de fotobiomodulação. Paciente do sexo masculino, 22 
anos, procurou o projeto de extensão “Laserterapia na Odontologia” da Universidade Federal 
do Maranhão 2 meses após realizar cirurgia ortognática, queixando-se de dificuldade de 
abertura bucal (trismo) e ausência de sensibilidade (parestesia) nas arcadas superior e 
inferior. Através de um exame clínico detalhado foi possível observar que a abertura bucal era 
de 15 mm e a ausência de sensibilidade compreendia a região intraoral superior entre os 
molares, pré-molares e canino do lado direito e extraoral superior entre pré-molares e incisivo 
lateral do lado direito, e na arcada inferior na região entre os caninos. O tratamento proposto 
foi a terapia de fotobiomodulação, com laser de diodo de baixa potência, comprimento de 
onda infravermelho (808 nm), 4 J, 100 mW e 40 s por ponto. Realizou-se o protocolo para 
tratamento do trismo irradiando em 18 pontos e para parestesia foram irradiados 16 pontos 
extra orais e 18 pontos intra orais. Após 7 sessões a abertura bucal era de 34 mm e deu 
continuidade ao protocolo apenas de parestesia por mais 3 sessões. Ao termino do tratamento 
foi possível concluir que nesse caso a terapia de fotobiomodulação se mostrou eficaz para 
melhorar a abertura bucal e reduzir a parestesia. 
 
Palavras-chave: Lasers. Parestesia.  Cirurgia Ortognática. Mandíbula  
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TEMA DO TRABALHO: BIOMATERIAIS PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-
PULPAR,  
 
 
 

RESUMO 
 

Os Biomateriais são capazes de reparar ou substituir tecidos, mantendo ou melhorando a 
integridade dos tecidos dentários. Apresentam biocompatibilidade e bioatividade com a 
dentina e a polpa. As utilizações terapêuticas destes materiais preconizam a conservação da 
vitalidade pulpar e da estrutura dentária. Atualmente, materiais como: cimento de hidróxido 
de cálcio (CHC), cimento de ionômero de vidro (CIV) e agregado trióxido mineral (MTA) se 
destacam. O CHC estimula a formação de dentina reacional e eleva o pH cavitário, pela sua 
ação bacteriostática, já os CIVs apresentam excelente adesão química ao substrato dentário 
e contribuição positiva para a remineralização, pela liberação de flúor, suas propriedades 
físico-mecânicas são bastante semelhantes à dentina, proporcionando selamento marginal 
adequado. O MTA possui alta alcalinidade, baixa solubilidade, excelente selamento marginal, 
capacidade antimicrobiana, radiopacidade e elevada biocompatibilidade, quando comparado 
ao CHC é mais eficiente na indução de dentinogênese reparadora, possui melhor capacidade 
de vedação e estabilidade estrutural, porém menor atividade antimicrobiana. O objetivo desta 
revisão é apresentar e descrever os principais biomateriais utilizados para a proteção do 
complexo dentino-pulpar. Percebeu-se que o emprego dos biomateriais de proteção, depende 
não apenas das propriedades mecânicas e biológicas do material, como também da 
espessura de dentina remanescente. Os CIVs associados ao CHC, ainda são muito utilizados, 
combinando propriedades biológicas e físico-mecânicas. 
 
Palavras-chave: Materiais Dentários. Biocompatibilidade. Capeamento da Polpa Dentária. 
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TEMA DO TRABALHO: IMUNOGENICIDADE DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE 
GRADUAÇÃOEM ODONTOLOGIA CONTRA A HEPATITE. 
 
 

RESUMO 
 

O nível imunitário é relativo às infecções que fazem parte do cotidiano na odontologia, devem 
ser de conhecimento geral, tanto aos acadêmicos como aos profissionais. Porém, na prática, 
durante a graduação, isso não acontece e algumas vezes, até desconhecem as possibilidades 
de proteção vacinal disponível, com isso os alunos devem ter sempre por perto a carteira de 
vacinação, dados precisos quanto ao seu “status imunitário”. Na ausência destes, ou 
constatada uma inadequada proteção, devem contar com um plano de imunização a ser 
executado. Esse cuidado deve ocorrer devido à alta exposição com a saliva e sangue, 
principais vias de transmissão da hepatite. A hepatite é uma inflamação no fígado causada 
por agentes infecciosos ou tóxicos e é caracterizada por icterícia, acompanhada de febre e 
outras manifestações sistêmicas, pode ser dos tipos A, B, C, D, E, F, G, hepatite autoimune, 
hepatite medicamentosa e hepatite crônica. De acordo com o Ministério da Saúde, os locais 
onde são ofertadas as doses de vacinação foram ampliados para 60 mil novos pontos de 
saúde. Até então, só era possível obter o imunizante em centros de referência. Atualmente, 
há vacina para dois tipos de hepatite, A e B, mas apenas a segunda está disponível via SUS, 
para os demais tipos, C, D e E, não há imunizante. Com isso o objetivo dessa revisão é 
apresentar e conhecer melhor a imunogenicidade dos acadêmicos do curso de graduação 
contra a hepatite. Dessa forma conclui-se que para uma boa imunização todos os profissionais 
do serviço devem estar cientes dos riscos e devem ter fácil acesso ao protocolo de 
procedimentos pós-exposição.  
 
Palavras-chave: Imunização. Hepatite. Vacinação. 
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TEMA DO TRABALHO: TRATAMENTO RESTAURADOR PARA MALFORMAÇÃO 
CONGÊNITA DE INCISIVOS EM PACIENTES DE IDADE ESCOLAR: UM CASO CLÍNICO. 
 
 

RESUMO 
 

As anomalias dentárias podem ser ocasionadas por fatores ambientais, causa idiopática ou 
hereditária. Como consequência, gerar alterações estéticas, fonéticas ou em casos mais 
graves a perda do dente. De suma importância é estabelecer o diagnóstico e tratamento 
adequado para melhoria da qualidade de vida do paciente. A responsável da paciente de sexo 
feminino, 7 anos, procurou atendimento odontológico, queixando-se de “falhas nos dentes, 
como se estivessem quebrados”. Na anamnese, nenhuma alteração sistêmica foi relatada. 
No exame clínico foi visualizado uma malformação congênita nos incisivos centrais e laterais 
superiores. Realizou-se radiografia e foi solicitado exames laboratoriais: hemograma completo 
e reação de V.D.R.L, em decorrência da suspeita inicial de dentes de Hutchinson devido 
aparência dos dentes em forma de barril ou chave de fenda. O exame V.D.R.L. apresentou 
resultado negativo e o diagnóstico foi dente invaginado (DENS IN DENT) do tipo I. Como 
tratamento reabilitador foi eleita a restauração direta de resina já que os elementos 
apresentavam erupção incompleta. Na segunda sessão, foi realizada a moldagem para 
confecção do enceramento e mock-up. Na sequência operatória seguinte, destaca-se a 
restauração de resina com auxílio de matriz de silicone, seguido de acabamento e polimento. 
Dens in Dente é uma malformação frequente em incisivos, muitas vezes não são 
diagnosticados, levando ao insucesso do tratamento. Dessa forma, o diagnóstico precoce e a 
escolha do tratamento, deve levar em consideração a idade e a queixa do paciente para um 
prognóstico, estética, fonética e mastigação adequada. 
 

Palavras-chave: Tratamento Restaurador. Diagnóstico. Estética 
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TEMA DO TRABALHO: PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DO PACIENTE COM 
ESTOMATITE PROTÉTICA NA ATENÇÃO BÁSICA.  
 
 
 

RESUMO 
 

No Brasil, o número de usuários de próteses dentarias é bastante elevado, principalmente 
entre idosos. Considerando-se a alta prevalência da estomatite protética nos portadores de 
próteses removíveis e a alta taxa de mortalidade e mobilidade dos pacientes em condição de 
enfermidade e/ou imunossupressão que apresentam estomatite protética, é importante que o 
cirurgião-dentista da atenção básica esteja capacitado para diagnosticar, prevenir e tratar 
essa patologia.  Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo capacitar o 
profissional do PSF para o atendimento do paciente em estomatite protética. Tendo em vista 
que o número de usuários de próteses no Brasil é bastante elevado, onde a maior parte é 
entre idosos e considerando a alta prevalência de estomatite protética, justifica-se a realização 
dessa revisão da literatura com o objetivo de trazer e discutir possíveis soluções para essa 
população. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo capacitar o profissional 
do PSF para atendimento do paciente em estomatite protética. Considerando-se que a 
população assistida pelo PSF é de baixa renda, a partir de uma revisão de literatura foi 
possível estabelecer um protocolo de atendimento que prioriza métodos simples e mais 
baratos de diagnósticos, prevenção e tratamento da estomatite protética pela atenção básica, 
mas que têm sua eficácia comprovada por meio de estudos científicos.  
 
Palavras-chave: Saúde da Família. Prótese Total. Estomatite sob Prótese. 
  



 
 

 
 

1ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 

PITÁGORAS 

DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 

ÁREA: DENTISTICA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): GABRYELLA BEZERRA SILVA 

COAUTORES: Joherberth Pereira Trindade, Ianca Danielle PenhaViana, Nargila Ester Pereira 
Lopes. 

TEMA DO TRABALHO: ESTADO ATUAL DAS RESINAS BULK FILL: REVISÃO DE 
LITERATURA 
 
 

RESUMO 
 

Desde seu desenvolvimento, as resinas compostas (RCs) têm sido constantemente 
estudadas e aprimoradas, mesmo apresentando bons resultados clínicos ainda demonstram 
limitações como a contração de polimerização. Na tentativa de melhorar os aspectos 
desfavoráveis do metacrilato, foram introduzidos no mercado diversos tipos de RCs, 
demonstrando que não apenas a quantidade, o formato, a composição e a distribuição das 
cargas influenciam o desempenho do tratamento restaurador, nessa perspectiva surgiram as 
resinas bulk fill com indicação de incrementos de até 4 mm para restaurações posteriores 
propondo a redução do estresse de polimerização e maior profundidade de cura. Segundo a 
literatura, estes aspectos inovadores são devido a incorporação de componentes capazes de 
interagir com os fotoiniciadores e modular a cinética da polimerização, devido também a maior 
translucidez dessas RCs. O objetivo do estudo foi descrever as principais características das 
resinas Bulk Fill. Os resultados desta revisão demonstraram que as resinas Bulk Fill 
apresentam propriedades semelhantes das resinas compostas convencionais, tal como 
adaptação marginal e resistência à tração, mas diferem com relação a sua técnica de inserção 
e características de polimerização, tornando-se a principal vantagem deste tipo de resina: o 
ganho de tempo clínico no consultório odontológico. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas. Resinas Bulk Fill. Resina de Incremento Único. 
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TEMA DO TRABALHO: TERAPIA FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE AO 
TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO-CIRÚRGICO. 
 
 
 

RESUMO 
 

O padrão ouro do tratamento periodontal é a raspagem e alisamento radicular. Contudo, nas 
áreas de difícil instrumentação pode não se obter êxito e alternativas complementares são 
necessárias para eliminar patógenos desses locais como a laser terapia. A presente revisão 
da literatura teve o propósito de relatar informações sobre aplicabilidade, eficiência e uso da 
Terapia Fotodinâmica - TFD, (Photodynamic Therapy - PDT) como coadjuvante na terapia 
periodontal. Foram consultadas as bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, utilizando-se as 
palavras-chave Periodontitis, Photodynamic, Therapy e Dentistry. Foram obtidos 46 artigos 
que melhor expressavam a relação do tratamento periodontal e TFD. A Terapia Fotodinâmica 
é vista como opção benéfica porque promove a redução bacteriana sem efeitos colaterais, em 
um curto período de tempo (< 60 segundos), sendo menos traumática ao paciente por não 
haver necessidade de anestesia. A redução de patógenos periodontais e a busca por métodos 
que não promovam resistência bacteriana são os motivos primordiais para a inclusão da 
Terapia Fotodinâmica no tratamento periodontal não cirúrgico. Observou-se que nenhum 
método substitui a raspagem e alisamento radicular (RAR), assim sugere-se o uso da TFD 
como coadjuvante para promover maior conforto ao paciente em locais de difícil acesso onde 
há limitações, tais como furcas, concavidades radiculares e bolsas muito profundas. Portanto 
o uso da Terapia Fotodinâmica deve estar associado à raspagem e alisamento radicular 
durante o tratamento periodontal. 
 
Palavras-chave: Periodontite. Terapia Fotodinâmica. Odontologia. 
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TEMA DO TRABALHO: INDICAÇÕES DE ART PARA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA  
 
 

RESUMO 
 

A abordagem ART (Atraumatic Restorative Treatment) ou Tratamento dentário Restaurador 
sem Trauma é enquadrada pelo conceito de Odontologia Minimamente Invasiva que visa 
remover cáries dentárias, fornecendo cuidados preventivos ótimos e intervenções 
operacionais minimamente invasivas. A ART envolve remoção de tecidos infectados, 
completamente desmineralizados, com instrumentos de mão, seguidos pelo selamento da 
cavidade com um material dentário adesivo (atualmente um ionômero de vidro de alta 
viscosidade) que simultaneamente selam cicatrículas e fissuras. A saúde bucal precária é um 
problema reconhecido entre adultos e crianças com deficiência, sendo um grupo 
extremamente extensivo e heterogêneo. Essas populações demonstraram ter acesso muito 
reduzido a estratégias preventivas. A ART, adotada pela OMS como parte de seu Pacote 
Básico de Cuidados Bucais (BPOC), foi introduzida na odontologia há cerca de 25 anos e 
sempre foi pesquisada, com mais de 190 publicações na literatura que abrangem todos os 
aspectos da técnica desde a sua criação, no entanto, pouco relatada em populações com 
deficiência. O presente trabalho teve como objetivo discutir os dados sobre ART em crianças 
com deficiência, a partir de estudos publicados nas bases de dados: SciELO, Lilacs e 
BIREME.  
 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Tratamento Dentário Restaurador sem Trauma. 
Tratamento Conservador. 
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TEMA DO TRABALHO: TRANSMISSÃO VERTICAL DO STREPTOCOCCUS MUTANS: 
RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE. 
 
 

RESUMO 
 

A patologia da cárie tem como agente causador, principal, a bactéria Streptococcus Mutans, 
que habitualmente faz parte da microbiota bucal. Esta microbiota quando controlada não 
oferece riscos ao hospedeiro, no entanto seu descontrole favorece o aparecimento de 
doenças sistêmicas e até transmissão vertical dos Streptococcus Mutans. Esta bactéria, que 
figura como principal agente causador da carie, é transmitida para as crianças, na maioria dos 
casos, através do contato mãe/filho. Essa contaminação dar-se principalmente através de 
hábitos corriqueiros das mães como: soprar a comida do bebê, beijar a boca ou compartilhar 
talheres com as crianças. Pesquisas apontam que a contaminação vertical mãe/filho acontece 
a partir dos seis meses, período que normalmente acontece à troca do leite materno por 
comidas comuns, e pode acontecer até os quatro anos. Ainda nessa discussão, há estudos 
que hábitos de saúde na família são também compartilhados, sendo que a quantidade de 
higiene da mãe influência fortemente nos hábitos de saúde bucal dos filhos. Nesse contexto 
o intuito desse trabalho foi realizar uma revisão literária sobre a transmissibilidade de bactérias 
do tipo S. Mutans de forma vertical e analisar como ela ocorre, além identificar a aplicações 
riscos e medidas de controle. Dessa forma, conclui-se que é de suma importância a aplicação 
dos métodos de higiene e prevenção odontológico tanto no pré quanto no pós-natal, com o 
intuito de minimizar ao máximo riscos à saúde da mãe e ao seu bebê. 
 
Palavras-chave: Carie. Transmissibilidade Vertical. Streptococcus Mutans. Higiene e 
Prevenção. Contaminação.  
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TEMA DO TRABALHO: LEIOMIOMA EM CAVIDADE BUCAL: RELATO DE CASO. 

 

RESUMO 
 

O leiomioma é um tumor benigno originário da musculatura lisa, de grande frequência no 
útero, trato gastrointestinal, pele e tecidos subcutâneos. Sua ocorrência em cavidade bucal é 
rara, devido à escassez nessa área da musculatura lisa, quando ocorre nessa região suas 
localizações mais frequentes são: lábio, palato, língua e mucosa jugal, normalmente é 
assintomático. Em geral, os leiomiomas são mais comuns em adultos de meia idade e em 
idosos. Entretanto, os tumores da região oral e maxilofacial ocorrem em uma ampla variedade 
de idade, sem predileção por nenhum grupo etário. O objetivo desse trabalho é relatar um 
caso clínico de um paciente do sexo masculino de 27 anos, leucoderma que buscou 
atendimento na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) com queixa principal de “bola no 
lábio que doe”. No exame clínico observou–se lesão vermelha no lábio inferior de 8mm de 
diâmetro. O diagnóstico clínico provável foi de mucocele. Realizou- se biópsia excisional para 
analise histopatológica. Após analise em HE foi realizada a imuno-histoquimica que para 
CD34 e SMA sendo estas positivas. Frente aos dados obtidos com histopatológico associado 
a imuno-histoquimica o diagnóstico foi de Leiomioma. O tratamento consistiu na excisão 
cirúrgica conservadora e proservação do paciente. 
 
Palavras-chave: Leiomioma. Mucocele. Imuno-Histoquimica.  



 
 

 
 

1ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 

PITÁGORAS 

DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 

ÁREA: ESTOMATOLOGIA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): JOANA ALBUQUERQUE BASTOS DE SOUSA 

COAUTORES: Muller Rodrigues Santos. 

TEMA DO TRABALHO: FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO. 

 
 

RESUMO 
 

O fibroma ossificante é um tumor fibro-ósseo benigno raro da região craniofacial. A lesão é 
assintomática, na maioria dos casos, até o crescimento produzir tumefação visível e 
deformidade moderada. Problemas estéticos e oclusais são frequentes nas primeiras 
manifestações dessa lesão. O objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de um Fibroma 
Ossificante. Paciente do sexo feminino, 14 anos procurou atendimento na Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) com queixa principal de “bola na boca”. Ao exame clinico 
observou-se aumento volumétrico no corpo da mandíbula com expansão óssea, 
assintomático e com crescimento lento. No exame de imagem notou-se uma área radiolúcida 
com halo radiopaco expansiva na região posterior do corpo da mandíbula localizada da distal 
do segundo pré-molar até a mesial do segundo molar. Com os diagnósticos clínicos prováveis 
de Fibroma ossificante e Mixoma foi sugerido biopsia incisional para definição do diagnóstico 
final. O resultado histopatológico foi de Fibroma Ossifcante. O tratamento de escolha foi a 
excisão cirúrgica, que deve incluir o ligamento periodontal e remoção de cálculos dentários 
por serem agente etiológico identificável. Neste caso não ouve recidiva e a região óssea 
restaurou-se completamente após 2 anos da remoção da lesão. 
 
Palavras-chave: Fibroma Ossificante. Mixoma. Excisão.  
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TEMA DO TRABALHO: USODE CÉLULAS- TRONCO NA ODONTOLOGIA: REALIDADE OU 
UTOPIA? 
 
 

RESUMO 
 

A perda dental ainda é um grande problema na Odontologia. Pois ausência de dentes resulta 
em dificuldades de mastigação, fonação, comprometimento estético, alteração do bem-estar 
físico e psicológico do paciente. Entretanto, com novas pesquisas, uma proposta de 
tratamento por meio do uso das células-tronco vem sendo utilizada para melhorar as funções 
do órgão dental. Essas células trazem alternativas para regeneração dentino-pulpar, do tecido 
periodontal, óssea, da cartilagem da articulação temporo-mandibular e o desenvolvimento da 
terceira dentição. As principais fontes são: células mesenquimais presentes na região 
periodontal e na polpa dental, em especial de dentes decíduos, ainda folículo dental e papila 
apical. Todas estas células apresentam capacidade proliferativa e regenerativa dos tecidos 
humanos, sejam eles dentais ou não. Dessa forma, este trabalho teve o propósito de fazer 
uma revisão da literatura sobre a Engenharia Tecidual com enfoque para células-tronco 
quanto ao uso, fontes, vantagens e desvantagens, bem como elucidar as reais aplicabilidades 
na Odontologia. 
 
Palavras-chave: Engenharia Tecidual. Células-Tronco. Odontologia. Periodontia. 
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 TEMA DO TRABALHO: COMPARAÇÃO DE COROAS PROVISÓRIAS POR SISTEMA 
CAD/CAM VS CONVENCIONAIS. 
  
 

RESUMO 
 

O Sistema CAD/CAM em Odontologia descreve uma restauração indireta projetada por um 
computador (Computer Aided Design) e recortada por uma máquina assistida por computador 
(Computer Aided Machined). O uso desse sistema para fabricação de restaurações ganhou 
bastante popularidade quando comparado às técnicas convencionais, já que às vezes com a 
segunda técnica não há o sucesso esperado. Além disso, esta tecnologia permite a formação 
de materiais com alta precisão que não pode ser facilmente realizada através de um método 
tradicional, incluindo também a fabricação de restauração provisória. As restaurações 
provisórias são usadas como forma de estágio intermediário de curto prazo ou por tempo 
prolongado quando o dente é preparado para adaptação de coroas provisórias. Essas 
restaurações, apresentam uma série de funções, incluindo a proteção dos tecidos pulpares, a 
contaminação bacteriana e a preservação dos tecidos periodontais, bem como, impedem a 
rotação do dente de sua posição normal em termos de supra ou infra oclusão, mantendo as 
funções estéticas e orais. A partir do exposto, percebe-se ser de extrema importância a 
comparação da eficiência de restaurações provisórias realizadas pela técnica convencional e 
pelo Sistema CAD/CAM.  
 
Palavras-chave: CADCAM. Restauração Provisória. Prótese. 
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TEMA DO TRABALHO: REABILITAÇÃO DE ELEMENTOS POSTERIORES UTILIZANDO 
CERÂMICAS: RELATO DE CASO  
 
 

RESUMO 
 

Restaurações indiretas na modalidade “onlay” são indicadas para casos em que houve perda 
total ou parcial das cúspides funcionais de um elemento dentário. Paciente, sexo masculino, 
41 anos, sem alterações sistêmicas, queixou-se de sensibilidade dolorosa à mastigação no 
elemento 16 e sangramento na região interproximal associado ao uso de fio dental do mesmo. 
Clinicamente observou-se uma restauração extensa em amálgama que se encontrava 
insatisfatória. Para confirmação da vitalidade pulpar, realizou-se teste térmico que apontou 
resposta positiva dentro dos padrões de normalidade. Radiograficamente, observou-se que a 
restauração estava com presença de cárie secundária, confirmando por meio deste exame 
complementar, a invasão das distâncias biológicas. Procedeu-se com a retirada da 
restauração para melhor visualização da cavidade e gengivectomia com osteotomia para 
restabelecer o espaço biológico. Realizou-se o preparo para onlay e moldou-se com silicone 
de adição para uma cópia mais fiel do preparo e seu término. Confeccionou-se restauração 
do tipo onlay em cerômero, e procedeu-se com a cimentação com cimento resinoso dual. 
Características como contatos proximais e oclusais adequados, perfil de emergência e 
adaptação às margens e paredes do preparo, foram devolvidas. A restauração utilizada foi 
indicada, pois é a mais sugerida nos casos em que há o envolvimento de áreas onde há 
contatos oclusais, como as cúspides funcionais, visando trazer função e estética adequadas 
ao elemento dentário e pelo grau de resistência e durabilidade proporcionado por uma 
restauração indireta. 
 
Palavras-chave: Ceromero. Gengivectomia. Amálgama 
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TEMA DO TRABALHO: IMPORTÂNCIA DA TERAPIA DE SUPORTE PARA A SAÚDE 
PERIODONTAL 

 
RESUMO 

 
O tratamento periodontal está baseado na remoção do biofilme bacteriano, que é o fator 
primário para as doenças periodontais. Procedimentos como instrução de higiene bucal, 
eliminação de fatores retentivos de placa, raspagem supra e subgengival, alisamento radicular 
e polimento coronário são fundamentais para a obtenção da saúde periodontal. Dentro desse 
contexto, a colaboração do paciente no controle do biofilme bacteriano é de fundamental 
importância. Sem a manutenção periodontal, torna-se impossível manter os benefícios 
alcançados pela terapia periodontal ativa. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão da literatura sobre o papel da terapia periodontal de suporte para controle e 
longevidade da saúde periodontal. Concluiu-se que terapia periodontal de suporte é um fator 
crucial para reavaliar a saúde do periodonto após tratamento ativo, traçar o perfil dos 
pacientes colaboradores, identificar os fatores dificultosos e estabelecer as condutas para 
obtenção da cooperação consciente.  
 
Palavras-chave: Doenças Periodontais. Tratamento. Manutenção.  
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TEMA DO TRABALHO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE COM ASMA. 
 
 

RESUMO 
 

A asma é uma doença inflamatória crônica que se manifesta por obstrução do fluxo aéreo na 
cavidade nasal, reversível espontaneamente ou por tratamento, com episódios recorrentes de 
sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, havendo respiração por via alternativa: a cavidade 
oral. A respiração oral é um dos sintomas mais frequentes na infância e grande parte da 
literatura a relaciona diretamente às alterações do crescimento facial, alterações posturais, 
aumento da suscetibilidade à cárie, doenças do sono, doenças periodontais, halitose e má-
formação de esmalte dentário, interferindo na qualidade de vida da criança. O conhecimento 
das alterações presentes nestes pacientes, e saber como evitar fatores que possam 
desencadear crises asmáticas, são de fundamental importância, para que o cirurgião-dentista 
mantenha um procedimento clínico adequado, evitando possíveis acidentes e fatalidades, que 
são ocasionadas por conduta inadvertida do profissional; sendo assim, é necessário ressaltar 
e assegurar o uso de protocolos clínicos de atendimento, visando o bem-estar e o conforto do 
paciente. Dessa forma, faz-se necessário não só um conhecimento técnico-científico sobre 
tais intercorrências, como também o domínio ideal do atendimento necessário, por parte do 
profissional, a fim de assegurar a manutenção da vida do paciente asmático. 
 
Palavras-chave: Asma. Assistência Odontológica. Profissionais da Saúde. 
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TEMA DO TRABALHO: INTERRELAÇÃO ENTRE DENTÍSTICA E OCLUSÃO. 

 
 

RESUMO 
 

Como identificar uma oclusão dentária ideal? Essa é a pergunta mais comumente utilizada na 
Odontologia. Como a prática da dentística pode ajudar a chegarmos nessa oclusão? 
Atualmente é cada vez mais comum nos depararmos com pacientes que possuam algum tipo 
de desgaste dentário. A má oclusão dentária pode provocar travamento ao movimentar a 
boca, desgaste nos dentes e dificuldades na mastigação. Pode modificar características 
psicossomáticas, reduzindo a sua qualidade de vida. Para corrigir aspectos ligados à oclusão 
há que se devolver ao paciente, por meio de reabilitação, ajustes oclusais, as características 
de normalidade da oclusão. Na maioria das vezes, para se restabelecer a estética e 
funcionalidade do sorriso deve-se instituir uma multidisciplinaridade no diagnóstico e 
abordagem terapêutica. A integração entre a oclusão e a dentística tem sido citada na 
literatura por desempenharem papel de grande importância ao estabelecer estética e função 
adequadas. O objetivo desta revisão é desenvolver uma completa compreensão da oclusão 
para qualquer caso de reabilitação, seja funcional ou estéticas. Conclui-se que a interrelação 
entre a dentística e a oclusão, pode proporcionar uma oclusão ideal, onde o indivíduo terá 
maior qualidade de vida, estética e saúde. 
 
Palavras-chave: Oclusão Dentária. Restauração Dentária Permanente. Dentística 
Operatória. 
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TEMA DO TRABALHO: CARACTERIZAÇÃO DOS TRAUMAS DE FACE REGISTRADOS NO 
INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE SÃO LUÍS- MARANHÃO, NO PERÍODO DE 2011 À 2013,  
 
 

RESUMO 
 

Os traumas são causas comuns de morbidades e mortalidade da população mundial. Um dos 
mais prevalentes é o bucomaxilofacial, pois a face é uma região muito exposta e pouco 
protegida. Traumas faciais podem resultar em lesões de tecidos moles e fraturas, causando 
graves complicações e até danos irreversíveis. O presente trabalho é parte de uma pesquisa 
e objetiva apresentar, ligeiramente, o perfil das vítimas, as causas e as características das 
lesões orofaciais registrados no Instituto Médico Legal da cidade de São Luís, no estado do 
Maranhão, do ano de 2011 à 2013 e enfatizar nas fraturas de face encontrados. Foram 
observados os aspectos éticos no que diz respeito à pesquisa envolvendo seres humanos no 
Brasil e o protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Maranhão e aprovado sob parecer número 696.835/2014. Foram 
analisados laudos emitidos pelos médicos e odontolegistas no período de 2011 à 2013 de 
pacientes acometidos com lesões orofaciais. Os resultados demonstraram que o sexo 
masculino foi o mais atingido (55%), a faixa etária mais envolvida foi 20-29 anos (40%), a 
etiologia principal foi agressão física (73%), a lesão mais frequente foi escoriação (25%) e a 
região mais acometida foi a orbitária (26%). Ocorreram 177 fraturas, sendo que as maxilas 
(22,6%) e os ossos nasais (21,5%) foram os mais atingidos e o sexo masculino, novamente, 
o mais acometido. Assim conclui-se que a região da face, expondo principalmente a maxila, 
apresenta grande vulnerabilidade quando submetida a traumas e que o sexo masculino se 
apresentou como mais atingido nessa pesquisa.  
 
Palavras-chave: Trauma. Odontolegista. Bucomaxilofacial. 
  



 
 

 
 

1ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 

PITÁGORAS 

DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

ÁREA: OCLUSÃO  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Magda Lyce Rodrigues Campos  

COAUTORES: Thaissa Amorim Gomes, Cláudia Maria de Castro Serafim. 

TEMA DO TRABALHO: APINHAMENTO TERCIÁRIO EM PACIENTE CLASSE I: UMA 
ABORDAGEM TERAPÊUTICA MINIMALISTA 
 
 

RESUMO 
 

O apinhamento terciário, conhecido também como tardio, manifesta-se na idade adulta e tem 
como principal característica a sobreposição progressiva dos incisivos inferiores. Sua etiologia 
é multifatorial e, estudos apontam, o crescimento tardio da mandíbula e a mesialização dos 
dentes posteriores como as causas mais comuns. Pelo desconforto funcional e estético, o 
paciente procura por intervenção ortodôntica. Há diversas formas terapêuticas para os 
apinhamentos, de acordo com o grau de severidade, a saber: vestibularização, desgastes 
interproximal e extração dentária. O paciente adulto procura por tratamentos minimalistas e 
eficazes em um menor tempo, portanto, objetiva-se por meio desse relato clinico, apresentar 
uma opção terapêutica em pacientes Classe I com apinhamento terciário moderado. Paciente 
do sexo feminino, 21 anos, queixava-se que os “os dentes começaram a entortar e estava 
piorando”. O plano de tratamento optado foi colagem direta inferior de canino a canino e tubos 
simples nos primeiros molares, alinhamento e nivelamento com desgates interproximais e uso 
de mola aberta para obter espaço para o elemento 42, procedido da técnica de sobrefio. 
Tratamento concluído em 7 meses e instalada contenção fixa higiênica modificada 3 x 3. 
Considerando as expectativas de resultado e de tempo de tratamento, conclui-se que o plano 
de tratamento escolhido foi satisfatório para a paciente e para a equipe ortodôntica envolvida. 
 
Palavras-chave: Má Oclusão. Ortodontia Corretiva. Má Oclusão de Angle Classe I 
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ÁREA: PERIODONTIA   

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Marília Barros Ribeiro  

COAUTORES: Marcos Adriano Martins Licá, Lurdilene da Conceição Botelho, Joice Leite 
Cabral, Walder Jansen de Mello Lobão.  

TEMA DO TRABALHO: RELAÇÃO PLAUSÍVEL ENTRE PERIODONTITE CRÔNICA E 
INFARTO DOMIOCÁRDIO. 
 
 

RESUMO 
 

A relação entre a doença periodontal e as doenças sistêmicas vem sendo discutida por mais 
de 20 anos de estudos bem conduzidos que mostram a Periodontite Crônica (PC) com um 
papel etiológico e modulador em doenças sistêmicas, como doenças cardiovasculares, 
diabetes, resultados adversos na gravidez, artrite reumatóide, doença renal crônica, 
hipoalbuminemia e ainda, mais recentemente, na anemia. As doenças cardiovasculares são 
uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos países desenvolvidos. O processo 
da doença que está subjacente à maioria dos eventos cardiovasculares é a aterosclerose, 
uma doença inflamatória da parede dos vasos sanguíneos. Estudos relatam que a periodontite 
pode ser uma importante fonte de estresse vascular infeccioso e inflamatório e que a terapia 
periodontal apresenta particular relevância clínica em populações com alta prevalência de 
doença periodontal e doença cardiovascular; afirma-se ainda que o tratamento da PC resulta 
em uma melhora funcional no estado cardiovascular. Considerando o exposto, parece-nos 
oportuno hipotetizar que a PC está associada à carga de estresse inflamatório e infeccioso do 
sistema Cardiovascular e que o tratamento periodontal não-cirúrgico pode oferecer melhor 
qualidade de vida aos indivíduos com histórico de infarto. 
 
Palavras-chave: Aterosclerose. Doença Periodontal. LDL-Colesterol. 
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ÁREA: CIRURGIA   

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Milena Monção Macedo  

COAUTORES: Rayssa Ferreira Cavaleiro de Macedo. 

TEMA DO TRABALHO: FECHAMENTO DE FISTULA BUCOSINUSAL COM USO DE 
TÉCNICA DO RETALHO PEDICULADO DO CORPO ADIPOSO BUCAL. 
  
 

RESUMO 
 

Fistula bucosinusal (FB) é uma condição patológica advinda de uma comunicação oroantral 
não tratada ou persistente. O tratamento cirúrgico desta condição é importante para evitar 
maiores comprometimentos sistêmicos ao paciente. O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso clinico de tratamento de fistula oroantral. Paciente do sexo feminino, 38 anos, 
compareceu a Odontologia da UNICAMP com queixa de lesão purulenta no local de uma 
extração prévia. Ao exame intraoral, observou-se presença de um pólipo com drenagem de 
material supurativo no rebordo alveolar do dente 16. À manobra de Vasalva, a resposta foi 
negativa, provavelmente devido à hiperplasia do tecido acometido. Ao exame de imagem, 
notou-se relação da lesão à presença de fragmento de raiz no seio maxilar, havendo assim 
comunicação com o mesmo. O diagnóstico provável foi de FB associada à infecção causada 
por raiz residual em seio maxilar. Para tratamento de escolha foi feita a remoção da raiz, 
curetagem da membrana do seio e selamento da comunicação bucosinusal utilizando-se 
corpo adiposo da bochecha. No pré-cirúrgico prescreveu-se Fluimucil 200 mg, Dipirona 
Sódica 500 mg, Midazolan 7,5 mg e Clavulin.Após a cirurgia, o tecido excisado foi para análise 
anatomopatológica, revelando fragmento de mucosa revestida por epitélio cilíndrico ciliado, 
vasos sanguíneos congestos e intenso infiltrado inflamatório linfomononuclear, definindo a 
hipótese de FB associada à infecção. No pós-operatória foi prescrito Dipirona Sódica 500 mg, 
Clavulin, Nimesulida 100 mg e Periogard. O paciente foi proservado e teve boa recuperação 
de tecido e sem recidivas do caso. 
 
Palavras-chave: Fístula Bucoantral. Seio Maxilar. Exodontia. Cirurgia Bucal. 
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ÁREA: ESTOMATOLOGIA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Nayara Maranhão Silva 

COAUTORES: Janayna Marina Diniz Alvarez, Marielen Monteiro Amado, Lilian Caldas Araújo. 

TEMA DO TRABALHO: ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO ENTRE ESTUDANTES 
DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA: PREVALÊNCIA E MEDIDAS PROFILÁTICAS. 
 
 

RESUMO 
 

No âmbito odontológico, o uso de EPI’S (luvas, máscaras, gorros, óculos, jalecos manga 
longa), uma correta esterilização dos instrumentais, limpeza, desinfecção e organização do 
consultório, além da total atenção e cuidado na hora dos procedimentos e lavagens dos 
materiais, são de suma importância para minimizar o risco de contaminação entre profissional 
e paciente. Ainda assim, existe o risco de acidentes com material biológico. Nesse caso deve-
se tomar as medidas profiláticas imediatamente. Embora o risco de transmissão do HIV, HBV 
e HCV no atendimento odontológico seja baixo, suas consequências podem ser  perigosas e 
estressantes aos estudantes. Com isso, o intuito desse trabalho é realizar um apanhado 
literário sobre o conhecimento dos acadêmicos de odontologia em relação a prevalência, 
riscos e medidas profiláticas sobre acidentes com material biológico na vivência clínica. Nesse 
estudo constatou-se que alto índice de acidentes deve-se aos materiais perfuro cortantes, 
tendo como destaque os dedos das mãos como área mais atingida e o sangue como material 
biológico. Além disso, percebeu-se o baixo índice de adesão às vacinas, levando-nos a 
perceber uma falha no conhecimento dos alunos quanto ao risco de contaminação biológica, 
e principalmente a falta de informação e campanhas de prevenção ao risco por parte das 
instituições de ensino e do serviço de atendimento as vítimas. Esses dados reflete a uma 
preocupação devido o aumento do grupo de risco para a aquisição de doenças 
infectocontagiosas. É necessário potencializar a relação paciente, docente e discente, a fim 
de priorizar a saúde dos envolvidos. 
 
Palavras-chave: EPI. Biossegurança. Graduação Odontologia. 
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ÁREA: ESTOMATOLOGIA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Noelma Mariana de Souza Pereira 

COAUTORES: Lara Thaís Coêlho Araújo, Sophia Eduarda Ferreira Costa, Rebeca Viana de 
Oliveira, Walder Jansen de Mello Lobão. 

TEMA DO TRABALHO: SÍNDROME SANJAD-SAKATI: CARACTERÍSTICAS DENTO-
FACIAIS E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 
 
 

RESUMO 
 

A Síndrome Sanjad-Sakati é um distúrbio autossômico recessivo em associação à 
consanguinidade dos pais que foi relatado pela primeira vez em 1988 como uma síndrome 
rara de hipoparatireoidismo congênito associado a insuficiência grave de crescimento intra-
uterino e pós-natal e características dismórficas. As características clínicas incluem olhos 
profundos, microcefalia, micrognatia, lábios finos, nariz pontudo e voltado para baixo, 
anomalias dentárias e da orelha externa, mãos e pés pequenos, baixa estatura e déficit de 
aprendizado. Os indivíduos que possuem tétano em período neonatal apresentam episódios 
de convulsões e apneia devido à hipocalcemia. Os mesmos ainda possuem infecções 
recorrentes, provavelmente devido à deficiência imune. Devido à estrita relação com as 
deformidades dento-faciais faz-se necessário o conhecimento do cirurgião-dentista sobre 
essa síndrome e principalmente o manejo de atendimento odontológicodesses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Malformações Congênitas. Tratamento Odontológico. Medicina Bucal. 
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ÁREA: CIRURGIA E PERIODONTIA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Paulo Roberto Cruz da Luz 

COAUTORES: Rubem de Jesus Maciel Farias Junior, Odilon César Jardim Costa Júnior, 
Victor Danilo Almeida Santos, Walder Jansen de Mello Lobão. 

TEMA DO TRABALHO: OUSO DO VIDRO BIOATIVO EM CIRURGIAS E PERIODONTAIS E 
IMPLANTES DENTÁRIOS.  
 
 

RESUMO 
 

O vidro bioativo (B-G) é um material conhecido por sua resposta biológica favorável quando 
em contato com os tecidos fibro-ósseos circundantes, devido não apenas a uma propriedade 
osteocondutora, mas também a uma capacidade osteostimulatória e biocompatibilidade 
superior para uso em corpo humano. De um benefício clínico demonstrado como enxerto 
ósseo para a eliminação de defeitos ósseos devido à doença periodontal (defeitos em furca) 
e cirurgias (preservação do rebordo alveolar, aumento do seio maxilar), para um potencial uso 
de fabricação de implantes dentários bioativos, permitindo taxas de integração melhoradas, 
mesmo nos pacientes mais desafiadores (com osteoporose e clinicamente comprometidos), 
esse biomaterial representa um importante campo de estudo com alta importância acadêmica, 
clínica e industrial. Portanto, o presente trabalho tem por objetivo revisar estudos recentes 
sobre B-G na terapia periodontal e em implantes, descrevendo suas propriedades básicas e 
mecanismo de atividade, bem como discursos sobre o estado da arte e a perspectiva futura 
de utilização. 
 
Palavras-chave: Bioactive-Glass. Cirurgia Periodontal. Implante Dentário. 
  



 
 

 
 

1ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 

PITÁGORAS 

DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2017 

ÁREA: RADIOLOGIA E CIRURGIA   

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Rayane Cunha Vieira 

COAUTORES: Rayssa Ferreira Cavaleiro de Macedo, Talita Leitão Martins, 

Antônio José Araújo Lima. 

TEMA DO TRABALHO: ATENDIMENTO RADIOLÓGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. 
 
 

RESUMO 
 

O exame radiográfico é um método auxiliar de diagnóstico na Odontologia de fundamental 
importância antes, durante ou após qualquer tratamento. As técnicas intrabucais têm fácil 
manipulação e rapidez na execução, além de reduzido grau de distorção. Nas extrabucais, a 
radiografia panorâmica é a mais realizada, devido à qualidade da imagem, menor dose de 
radiação e ao menor custo ao paciente. Exames radiográficos são imprescindíveis para 
conclusão do diagnóstico de patologias orais e maxilofaciais. O Estado do Maranhão não 
apresenta um serviço público de radiologia buco-maxilo-facial, conferindo à população apenas 
serviços privados. A finalidade do trabalho é possibilitar, continuamente, o atendimento 
radiológico buco-maxilo-facial à comunidade maranhense, por meio de radiografias intra e 
extras bucais. O projeto é desenvolvido na clínica de Radiologia do Curso de Odontologia da 
UFMA. Em posse do encaminhamento do profissional, faz-se o cadastramento do paciente e 
o aluno realiza o exame requerido: técnica adequada, processamento e radiodiagnóstico. 
Conta-se com 3 aparelhos periapicais; 4 câmaras escuras portáteis e negatoscópios. O 
projeto atingiu seus objetivos quanto à assistência a Comunidade. Foi observada a alta 
prevalência de: lesões de tecidos duros dentais e lesões de tecidos moles do tipo infecto-
inflamatórias. O projeto é de grande contribuição para a Comunidade assistida, que tem 
acesso a um serviço radiológico buco-maxilo-facial de qualidade e de forma gratuita 
diagnóstico de patologias orais e maxilofaciais. 
 
Palavras-chave: Radiologia. Complexo Buco-Maxilo-Facial. Diagnóstico por Imagem. 
Patologia Bucal.  
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ÁREA: ODONOTOPEDIATRIA E PERIODONTIA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Rebecca Marques Serra de Farias 

COAUTORES: Lucas Branly Costa Pinheiro, Mayara Silva Reis, Gabriele Oliveira Silva. 

TEMA DO TRABALHO: DOENÇA PERIODONTAL MATERNA X NASCIMENTO 
PREMATURO E BAIXO PESO AO NASCER: REVISÃO DE LITERATURA. 
 
 

RESUMO 
 

Estudos recentes têm abordado relações de risco entre doenças periodontais e problemas 
gestacionais. Dentre estas complicações, parto prematuro e baixo peso ao nascer podem 
estar associados com a doença periodontal materna. A periodontite/gengivite são infecções 
crônicas dos tecidos periodontais, que podem servir como reservatórios microbiológicos para 
translocação de bactérias periodontopatogênicas e seus produtos, por via hematogênica até 
a unidade fetoplacentária, desencadeando um aumento das contrações intrauterinas, devido 
a liberação de mediadores inflamatórios, favorecendo assim as chances de nascimento pré-
termos e com baixo peso. Em virtude dos fatos mencionados sobre o deferido estudo é notável 
a correlação da influência da doença periodontal com nascimento prematuro e baixo peso ao 
nascer. Contudo a doença periodontal crônica materna, parece aumentar as chances de 
nascimentos de bebês prematuros e/ou com baixo peso ao nascer. No entanto, a relação 
causal ainda permanece não totalmente esclarecida, sendo necessários novos estudos para 
que se determinem associações causais. O tratamento periodontal em gestantes com 
alterações periodontais parece constituir-se uma estratégia de intervenção que poderia 
reduzir a incidência de prematuridade e baixo peso ao nascer.  
 
Palavras-chave: Doença Periodontal. Baixo Peso ao Nascer. Problemas Gestacionais. 
Crianças Prematuras. 
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APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Samanta Dara Azevedo dos Santos 

COAUTORES: Janayna Marina Diniz Alvarez, Lilian Caldas Araújo, Denildo Carvalho. 

TEMA DO TRABALHO: PRINCIPAIS TRATAMENTOS PARA HIPERSENSIBILIDADE 
DENTINÁRIA. 

 

RESUMO 
 

A hipersensibilidade dentinária (HSD) é definida como uma resposta dolorosa exacerbada a 
um estimulo sensorial térmico, tátil, químico ou osmótico que normalmente em um dente sadio 
não causaria dor, ocasionada pela exposição dos túbulos dentinários ao meio bucal, podendo 
interferir diretamente nos hábitos alimentares e/ou higiene do indivíduo. É um problema de 
grande prevalência na população adulta, de etiologia multifatorial, relacionada principalmente 
a escovação inadequada, interferências oclusais, uso de abrasivos ou erosão por dietas 
ácidas, técnica incorreta de preparo cavitário e/ou do método restaurador, terapia periodontal, 
contaminação bacteriana, recessão gengival, entre outros. O tratamento da HSD envolve 
várias estratégias como o uso do flúor, dentifrícios, adesivos, laser, dessensibilizantes e até 
mesmo restaurações. O objetivo desta revisão de literatura é expor as principais causas, 
sintomas e tratamentos para a HSD. Percebe-se que a HSD ainda possui grande prevalência, 
manifestando-se principalmente por meio das lesões não cariosas, esta revisão demonstrou 
que a identificação e remoção dos fatores etiológicos são essenciais para o sucesso do 
tratamento, e que àqueles associados à obliteração dos túbulos dentinários e redução do 
movimento do fluido no interior dos túbulos, diminuem de forma eficaz a dor. 
 
Palavras-chave: Hipersensibilidade Dentinária. Túbulos Dentinários. Tratamentos. 
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ÁREA: DENTISTICA  

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Talita Leitão Martins 

COAUTORES: Beatriz de Assis Rego Nogueira, Vinicius Pires Ahid. 

TEMA DO TRABALHO: A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA CAD/CAM COMO 
FERRAMENTA PARA OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO ESTÉTICA ORAL: 
RELATO DE CASO. 
 
 

RESUMO 
 

O uso de cerâmicas para reabilitação oral se torna cada vez mais rotineiro no consultório 
odontológico visto que o apelo estético é algo cada vez mais desejado. Porém, o tempo 
laboratorial das peças a serem confeccionadas por vezes se torna longo e desagradável ao 
paciente. Neste sentindo, o uso de sistemas CAD/CAM, que aborda procedimentos intraorais 
e de laboratório utilizando scanner e computador com software específico torna-se cada vez 
mais comum, pois, proporciona mais agilidade ao tratamento, personalização dos trabalhos, 
maior precisão das peças confeccionadas e mais longevidade das restaurações. O presente 
trabalho visa demonstrar a precisão e rapidez da reabilitação estética utilizando o sistema 
CAD/CAM através de caso clínico. Paciente, sexo masculino, 24 anos, procurou atendimento 
queixando-se dos espaços entre seus dentes anteriores. Ao exame clínico notou-se 
desarmonia entre as proporções dos dentes incisivos e laterais e ausência de doença 
periodontal. De acordo com os exames de imagem, radiografias periapicais e panorâmica 
observou-se  a qualidade satisfatória do tecido ósseo. Avaliando o conjunto foi indicado a 
reabilitação estética por meio de facetas do tipo lentes de contato dos elementos 
13,12,11,21,22 e 23. O tratamento se iniciou com o planejamento digital, enceramento sobre 
modelo de gesso, preparo guiado em boca, escaneamento do preparo, confecção das peças 
protéticas, ajuste e cimentação de laminados. Após finalizado o tratamento notou-se resultado 
satisfatório do ponto de vista funcional, estético e emocional do paciente conferindo sucesso 
ao tratamento proposto e realizado. 
 
Palavras-chave: Reabilitação Oral. Prótese. Estética. 
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TEMA DO TRABALHO: AUTOPERCEPÇÃO DA CONDIÇÃO PERIODONTAL E O IMPACTO 
NA QUALIDADE DE VIDA 
 
 

RESUMO 
 

Avaliar a autopercepção da condição periodontal e a influência na qualidade de vida dos 
pacientes de uma Instituição Pública de Ensino Superior de São Luís – MA. Foi realizado um 
estudo transversal, em que se aplicou um questionário sobre a autopercepção da saúde bucal 
e o índice OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) em 75 pacientes, de ambos os sexos, entre 
18 e 59 anos, para caracterizar o impacto na saúde bucal em fraco, médio e forte. Os dados 
foram submetidos à análise descritiva. A autopercepção regular de saúde bucal (48%) foi a 
mais encontrada. A maioria da amostra (92%) foi impactada em alguma intensidade, sendo 
que escores de impacto fraco foram os mais prevalentes (80%). O impacto mais encontrado 
foi o relacionado ao desconforto pessoal (73 %). A gengivite associada à placa bacteriana foi 
o diagnóstico mais encontrado (49,3%), seguido pela periodontite crônica leve/moderada 
(33,3%), periodontite crônica avançada (13,4%), saúde periodontal (2,7%) e periodontite 
agressiva (1,3%). O índice OHIP-14 demonstrou um impacto principalmente de intensidade 
fraca, enfatizando-se que quanto melhor a avaliação da saúde bucal, mais fraco foi o impacto 
na qualidade de vida dos indivíduos. A gengivite associada à placa bacteriana foi o diagnóstico 
mais encontrado, contudo não foi demonstrada relação do impacto do índice e severidade da 
doença periodontal. 
 
Palavras-chave: Doenças Periodontais. Autoavaliação. Qualidade de Vida. 
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APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): Thiago Costa Verde 

COAUTORES: Layne Ribeiro Moreira, Fabiana Suelen Figuerêdo de Siqueira. 

TEMA DO TRABALHO: RESINA COMPOSTA BULK FILL: O QUE MUDOU? 

 
 

RESUMO 
 

Atualmente as resinas compostas são os materiais mais utilizados em procedimentos 
restauradores e com o objetivo de suprir alguns problemas relacionados a polimerização e ao 
longo tempo clínico, as resinas compostas sofreram algumas modificações.  Assim, 
monômeros de maior peso ou novos iniciadores foram incluídos dentro das resinas, 
desenvolvendo as resinas compostas Bulk Fill, a qual possibilita a inserção em incremento 
único de até 5 mm. Algumas características diferenciam as Bulk Fill das outras resinas 
compostas como: confecção em incremento único de até 5mm, redução do tempo de 
polimerização, baixo grau de contração, além da redução da formação de fendas no processo 
de fotopolimerização. É classificada em flow (baixa viscosidade) e Condensável (alta 
viscosidade) de acordo com a quantidade de carga inorgânica. A flow apresenta uma menor 
quantidade de carga inorgânica por esse razão requer um incremento de 2 mm de resina 
convencional sobre sua camada. Já a de alta viscosidade pode ser usada para preenchimento 
de todo o espaço cavitário, não necessitando de complemento de resina composta 
convencional. A incorporação de monômeros específicos e coadjuvantes, diferentes 
fotoiniciadores, inclusão de diferentes cargas inorgânicas (fibras de vidro) são os principais 
fatores, que regulam a redução de contração desse material. O objetivo do estudo foi avaliar 
os avanços e a eficácia das resinas Bulk Fill. As Bulk Fill representam um avanço na 
odontologia favorecendo a redução no tempo de trabalho associada a uma redução da 
contração de polimerização com incrementos únicos de até 5 mm. 
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TEMA DO TRABALHO: FRENECTOMIA LABIAL COM LASER DE ALTA POTÊNCIA 
 
 

RESUMO 
 

Os freios labiais são pregas verticais da mucosa alveolar que se encontram na parte interna 
do lábio estendendo até a gengiva interincisivos centrais na linha média dos maxilares. Sua 
função é favorecer a estabilização labial e impossibilitar a exposição gengival, restringindo os 
movimentos labiais. Em alguns casos o freio labial gera diastemas, recessão gengival, impede 
os movimentos do lábio afetando a fonação, dificultando a higiene e induzindo hábitos 
nocivos. O laser de diodo de alta potência apresenta-se como uma opção viável para a 
remoção do freio labial (frenectomia), pois além de cortar, é responsável em coagular, 
vaporizar, e reduzir o tempo e trauma cirúrgico, promove hemostasia à medida que ocorre a 
incisão. Objetiva-se apresentar o caso clínico de uma paciente do gênero feminino, 20 anos 
de idade que compareceu ao projeto de extensão “Laserterapia na Odontologia” da UFMA 
com a indicação de frenectomia. Após exame clínico constatou-se que ao ter o freio labial 
tracionado ocorria isquemia na papila entre os incisivos centrais superiores, confirmando a 
indicação cirúrgica. O procedimento foi realizado utilizando laser de diodo de alta potência 
2W, de modo contínuo, 808 nm; fibra óptica de 300mM de diâmetro; energia de 120 J; 20pps. 
Pode-se observar um campo cirúrgico livre de sangramento, favorecendo uma cirurgia rápida 
e indolor e no pós-operatório a paciente relatou não ter tido sangramento, nem dor. Conclui-
se que o laser de diodo de alta potência promove uma cirurgia livre de sangramento, menor 
necessidade de uso de solução anestésica e menor sintomatologia dolorosa no pós-
operatório. 
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RESUMO 
 

O Granuloma Piogênico (GP) é um processo proliferativo não neoplásico que surgem como 
uma resposta tecidual a irritantes locais, trauma, ortodontia, desequilíbrios hormonais ou 
certos tipos de medicamentos. Tem predileção ao gênero feminino duas vezes mais do que 
em homens, e costumam aparecer em crianças e adultos jovens. Granulomas intra-bucais 
são geralmente lesões indolores, de base séssil ou pediculada, que sangram profusamente 
espontaneamente ou quando manipuladas, podem ter superfície lisa ou lobulada, ulcerada 
por trauma secundária, e com coloração que varia entre o vermelho ao roxo, dependendo da 
idade da lesão. O sítio intra-bucal mais comum é a gengiva, mas lesões já foram descritas em 
lábios, língua, mucosa jugal e palato. Quando em gengiva, principalmente na região anterior 
causam um grande problema estético ao paciente. Paciente do gênero masculino, pardo, 24 
anos, foi encaminhado de uma clínica particular para a Clínica de estomatopatologia do Curso 
de Odontologia da Universidade Federal do Maranhão para avaliação de uma tumefação na 
região anterior superior. No exame clínico observou-se paciente usuário de aparelho 
ortodôntico em fase final de tratamento com lesão arredondada na região de papila vestibular 
entre os dentes 22 e 23 de coloração rosa com consistência fibrosa. Sugeriu-se exame 
complementar de imagem para descartar a possibilidade de fibroma ossificante periférico e 
biopsia incisional. Frente aos resultados o diagnóstico histopatológico foi de Granuloma 
Piogênico, o tratamento executado foi o de esclerose com substância alcoólica e proservação 
e apresenta um prognóstico excelente. 
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TEMA DO TRABALHO: FACETAS CERÂMICAS; UMA PERSPECTIVA SOBRE 
LONGEVIDADE E NATURALIDADE: RELATO DE CASO. 
 
 

RESUMO 
 

Restaurações cerâmicas são soluções estéticas indicadas para correção das desarmonias 
dentárias de cor, forma e textura em equilíbrio com as necessidades funcionais do paciente. 
As vantagens do seu uso vão desde excelentes propriedades ópticas de translucidez e 
opacidade, o que confere resultado satisfatório ao paciente devido apelo estético, além da 
longevidade destas peças devido sua excelente resistência mecânica e características que 
reduzem a propagação de trincas durante o resfriamento evitando possíveis fraturas. O 
objetivo do trabalho é relatar um caso clinico onde foi indicado facetas cerâmicas para 
reabilitação estética. Paciente do sexo masculino, 37 anos, dentista, procurou atendimento 
queixando-se de alteração de cor e forma das suas restaurações. Ao exame clínico constatou-
se a presença de resina composta nas faces interproximais presentes na zona estética, tecido 
periodontal saudável, inexistência de sítios sangrantes ou com profundidade de sondagem 
maior que 4 e ausência de hábitos parafuncionais. Em posse dos exames de imagem, 
radiografias periapicais e panorâmica, foi possível constatar normalidade do tecido ósseo dos 
elementos de queixa. Logo, concluiu-se a aptidão do paciente para receber como indicação 
de tratamento facetas cerâmicas do tipo lentes de contato. Seu tratamento se deu inicialmente 
pelo clareamento dental seguido da remoção do material restaurador presente no dentes 
13,12,11,21,22 e 23, preparo para faceta do tipo lente de contado e instalação dos laminados. 
Foi possível propiciar ao paciente satisfação e longevidade conferindo sucesso ao 
tratamento realizado.  
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